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ส่วนที ่3  

การจดัสรรงบประมาณ  

ประจาํปีการศึกษา 2563 
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ที่ รายละเอยีด จํานวน หมายเหตุ 

1 ค่าไฟฟ้า 113,000  

2 ค่าอินเตอร์เน็ต 32,100  

3 ค่านํ้าด่ืม 4,900  

รวม 150,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่ 3.1   รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
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ที่ รายละเอยีด จํานวน หมายเหตุ 

1 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 100,000  

รวม 100,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที ่ 3.2   รายจ่ายงบสํารองจ่าย 
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กลยุทธ์ที ่1    พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง  

                     เทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
ลาํดับ

ที่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ หน้า 
1 โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

32,000 ครูสามารถ กินะรีและหวัหนา้

กลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

55-58 

2 โครงการค่ายวชิาการเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ  O-Net 12,000 ครูสามารถ กินะรี และวชิาการ 59-61 

3 โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3,000 ครูสามารถ กินะรี และ 

ครูศิริพรรณ โชติช่ืน 

62-65 

4 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 15,000 ครูพลกฤษณ์  รินทรึก 66-69 

5 โครงการกีฬาภายในสถานศึกษา 10,000 ครูสามารถ กินะรี 70-73 

6 โครงการวทิยากรภายนอก 3,000 ครูไพลิน ชิณเทศ และ 

ครูประดิษฐ ์ภูสีฤทธ์ิ 

74-77 

7 โครงการส่งเสริมรักการอ่านและสัปดาห์

หอ้งสมุด 

15,000 ครูศุภลกัษณ์ จิตจกัร และ 

ครูศราวุฒิ ฉวแีปลง 

78-81 

8 โครงการวนัสุนทรภู่และวนัภาษาไทยแห่งชาติ 5,000 ครูศุภลกัษณ์ จิตจกัร และ 

ครูศราวุฒิ ฉวแีปลง 

82-85 

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามยัโรงเรียน 5,000 ครูวชัราภรณ์ ม่วงนาครอง และ

ครูประภาสิริ ขนัธวเิศษ 
86-89 

10 โครงการสนบัสนุนวสัดุ  ครุภณัฑ ์ การจดัการ

เรียนรู้ 

82,300 ครูประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ และ 

ครูปรียานุช หนัวสิัย 

90-93 

11 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงอาคารสถานท่ี 40,000 ครูโกวทิย ์ เฉิดเจริญ  94-96 

12 โครงการจดัซ้ือ-จดัซ่อม วสัดุอุปกรณ์เคร่ือง

ดนตรีสากล 

10,000 ครูโกวทิย ์เฉิดเจริญ และ 

ครูอนุชาติ ปัญญาดิษฐ์ 

97-99 

13 โครงการวนัคริสตม์าส 5,000 ครูวชัราภรณ์ ม่วงนาครอง 

และครูลดัดาวลัย ์มาศภูมี 

100-102 

14 โครงการปัจฉิมนิเทศ 3,000 ครูลดัดาวลัย ์มาศภูมี 103-105 

รวมกลยุทธ์ที ่1 158,000   

ส่วนที ่3.3 รายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 
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กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมความมัน่คงของสถาบนัหลกั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทย 

ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ค่านิยมหลกัคนไทย 12 ประการและวถีิชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                            

สู่ประชาคมอาเซียน 

ลาํดับ

ที่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ หน้า 

15 โครงการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพโรงเรียนดี

และโรงเรียนคุณภาพประจาํตาํบล 
10,000 ครูพลกฤษณ์ รินทรึก และ 

ครูไพลิน  ชิณเทศ 

106-109 

16 โครงการเด็กดีประจาํโรงเรียน 1,000 ครูประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ และ 

ครูปรียานุช หนัวสิัย 

110-114 

17 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 5,000 ครูพลกฤษณ์ รินทรึกและ 

ครูอนุชาติ ปัญญาดิษฐ ์

115-118 

18 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจการ

นกัเรียน 

3,000 ครูพลกฤษณ์ รินทรึก 119-121 

19 โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3,000 ครูไพลิน ชิณเทศ และ 

ครูประดิษฐ ์ภูสีฤทธ์ิ 

122-125 

20 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทาํ 12,000 ครูไพลิน ชิณเทศ และ 

ครูพลกฤษณ์ รินทรึก 

126-129 

21 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 2,000 ครูประดิษฐ ์ภูสีฤทธ์ิ 

ครูปรียานุช หนัวสิัย 

130-132 

22 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริฯ 

5,000 ครูไพลิน ชิณเทศ และ 

ครูลกัษณา ปรีพูล 

133-136 

23 โครงการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน * ครูนงคนุ์ช  ถ่ินคาํเชิด และ 

ครูรัตนา  ภารสงดั 

137-140 

รวมกลยุทธ์ที ่2 41,000   

หมายเหตุ  * หมายถึงเงินนอกงบประมาณ 
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กลยุทธ์ที ่3  ส่งเสริมผูเ้รียนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาใหท้ัว่ถึง  ครอบคลุม  และพฒันาเด็ก 

                    ตามศกัยภาพ 

ลาํดับ

ที่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ หน้า 
24 โครงการ  จ.ป.ค. ใหท้างเลือก (การจดัการ

ศึกษาทางเลือก) 

5,000 ครูสามารถ กินะรี  และ 

ครูอรวรรณ เบ้ียวพา 

141-143 

25 โครงการแนะแนวการศึกษา 5,000 ครูพิมพล์ภสั  โคตาสี และ 

ครูสามารถ กินะรี 

144-147 

26 โครงการเรียนฟรี  เรียนดี  15 ปี  อยา่งมี

คุณภาพ 

* ครูประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ  และ 

ครูนงคนุ์ช  ถ่ินคาํเชิด 

148-151 

27 โครงการพฒันาเด็กพิเศษเรียนร่วม 5,000 ครูศราวุฒิ ฉวแีปลง และ 

ครูรัตนา  ภารสงดั 

152-155 

รวมกลยุทธ์ที ่3 15,000   

หมายเหตุ  * หมายถึงเงินโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ 
 
 

กลยุทธ์ที ่4  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

ลาํดับ

ที่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ หน้า 
28 โครงการพฒันาบุคลากรสู่การจดัการเรียนรู้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

25,000 ครูไพลิน ชิณเทศ และ 

ครูลกัษณา ปรีพูล 

156-159 

29 โครงการนิเทศภายใน 1,000 ครูสามารถ กินะรี และ 

หวัหนา้กลุ่มงาน 4 ฝ่าย 

160-163 

30 โครงการพฒันางานวชิาการและงานวจิยั

ทางการศึกษา 

2,000 ครูสามารถ กินะรี และ 

ครูศิริพรรณ  โชติช่ืน 

164-167 

รวมกลยุทธ์ที ่4 28,000   
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กลยุทธ์ที ่5  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา  ตามแนวทางการกระจายอาํนาจทางการศึกษา          

                   หลกัธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครอง       

ส่วนทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

ลาํดับ

ที่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ หน้า 
31 โครงการพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

* 
ครูพลกฤษณ์ รินทรึก 

168-170 

32 โครงการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 2,000 ครูสามารถ กินะรี และ 

ครูอรวรรณ เบ้ียวพา 

171-174 

33 โครงการพฒันากลุ่มบริหารงานทั้ง 4 (วชิาการ 

แผนและงบประมาณ บุคคล บริหารทัว่ไป) 

20,000 ครูสามารถ กินะรี 

ครูประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ   

ครูไพลิน ชิณเทศ  และ 

ครูพลกฤษณ์  รินทรึก 

175-177 

รวมกลยุทธ์ที ่5 22,000   

หมายเหตุ  * หมายถึงเงินนอกงบประมาณ 
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1. โครงการ  โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แผนงาน  วชิาการ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้     

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  3, 4, 5, 6  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียน รู้   ฝ่าย วชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ  นายสามารถ กินะรี และคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ลกัษณะโครงการ   �โครงการใหม่                         โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ        กรกฎาคม  2563 –  เมษายน 2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล   

           หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551   มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็น

มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึด

มัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน 

รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 24  และโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม มีนโยบายตอ้งพฒันายกระดบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนทุกระดบัชั้นเรียน  เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะ เกิดกระบวนการคิดวเิคราะห์  การเรียนรู้อยา่ง

มีเหตุผลเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวติ   
จากการวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 8 กลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ มีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑขี์ดจาํกดัล่าง และผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. 

โรงเรียนตอ้งพฒันาผลสัมฤทธ์ิใหสู้งข้ึนกวา่ขีดจาํกดัล่าง จึงจดัโครงการน้ีข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ทกัษะ 

เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แลว้พฒันาต่อ

ยอดนกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ สร้างช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียนต่อไป 

2.  วตัถุประสงค์  

2.1 เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

2.2  เพื่อพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศดา้นวชิาการ 

2.3  เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะความรู้ท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร  

2.4 ส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้แข่งขนัในระดบัต่าง ๆ ได ้
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3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้  

  3.1.2 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีช่ือเสียงดา้นความเป็นเลิศทางวชิาการใน 

ระดบัต่างๆ     

  3.1.3 นกัเรียนมีทกัษะความรู้ท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 

 3.2 ด้านปริมาณ 

  3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

  3.2.2 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการทุกกลุ่มสาระฯ

  3.2.3 นกัเรียนไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัระดบัต่างๆอยา่งนอ้ยกลุ่มสาระฯละ 1 รายการ   

 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   ก.ค. 63  

ครูสามารถ  

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

   2.1  กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ  

          ทางการเรียน                

  

32,000 

 

 ก.ค.63- 

เม.ย. 64 

ครูสามารถ 

และหวัหนา้

กลุ่มสาระฯ

ทุกคน 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   ก.ค.63- 

เม.ย. 64 

ผูบ้ริหาร 

และฝ่าย

วชิาการ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   ก.ค.63- 

เม.ย. 64 

คณะครูฝ่าย

วชิาการ 
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5.  งบประมาณ   32,000         บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที่ รายการ 
จํานวน 

หน่วย 
ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1 กลุ่มสาระภาษาไทย   4,000 งบอุดหนุน 4,000 

2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   4,000 งบอุดหนุน 4,000 

3 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์   4,000 งบอุดหนุน 4,000 

4 กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ   4,000 งบอุดหนุน 4,000 

5 กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ   4,000 งบอุดหนุน 4,000 

6 กลุ่มสาระศิลปะ   4,000 งบอุดหนุน 4,000 

7 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   4,000 งบอุดหนุน 4,000 

8 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   4,000 งบอุดหนุน 4,000 

รวมทั้งส้ิน 32,000  32,000 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

2. จาํนวนนกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเขา้

ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการของ 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. จาํนวนรางวลัท่ีไดรั้บในการเขา้

ร่วมแข่งขนั 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- ความพึงพอใจ 

- นบัจาํนวนนกัเรียนท่ีเป็นตวัแทน

เขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการ 

- จาํนวนรางวลัและความสาํเร็จ 

- แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบรายงานจาํนวนนกัเรียนท่ี

เป็นตวัแทนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะ 

- แบบสรุปผลรางวลัการแข่งขนั 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 

เฉล่ียร้อยละ 3 

7.2 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัทกัษะวชิาการ และพฒันาตนเอง

สู่ความเป็นเลิศทางดา้นวชิาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7.3 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีทกัษะดา้นความรู้ท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรท่ีสูงข้ึน 

7.4 โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดรั้บความเช่ือมัน่และเป็นท่ียอมรับจากชุมชนและสังคม 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

          (นายสามารถ กินะรี) 

             ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

          (นายสามารถ กินะรี) 

            ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

                                                                      ไดต้รวจสอบโครงการแลว้  

                                                                                �  เห็นควรพิจารณาอนุมติั      � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ   ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            ( นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา ) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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2. โครงการ โครงการค่ายวชิาการเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนน O-NET 

แผนงาน  วชิาการ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้     

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  3 , 4 , 5 , 6  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานวชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ  นายสามารถ กินะรี และคณะครูกลุ่มงานวชิาการ 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ   กรกฎาคม  2563 – เมษายน 2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

  ตามนโยบายของสานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ดัให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในระดบัต่างๆ ทั้งในระดบัโรงเรียน  ระดบัชาติ(O-NET) ปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนทั้ง

ในภาพรวม ระดับชาติ และระดับสถานศึกษาของโรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ คือ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งตํ่าเม่ือเทียบกบัระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนสูงข้ึน โรงเรียนจึงจดัวางแผนเพื่อพฒันายกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกาํหนดไว ้

 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหมี้ระดบัคะแนน 3 ข้ึนไปเพิ่ม

สูงข้ึน 

2.2 เพื่อยกระดบัคะแนน O-NET ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหผ้า่นเกณฑก์ารประเมินของสมศ. 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 นกัเรียนพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

  3.1.2 นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถในการแกปั้ญหาและอยูร่่วมกบัคนอ่ืนอยา่งมีความสุข 

 3.2 ด้านปริมาณ 

  3.2.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมชั้น ม.3 และม.6 เขา้ร่วมค่ายวชิาการร้อยละ 90  

ข้ึนไป 
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 3.2.2 นกัเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัคะแนน 3 ข้ึนไปเพิ่ม

สูงข้ึน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.2.3 นกัเรียนมีผลการทดสอบในระดบัชาติผา่นเกณฑก์ารประเมินของสมศ. 

   

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   ก.ค.  2563 ครูสามารถ 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1 นาํนกัเรียนเขา้ค่ายวชิาการ 

  

12,000 

 

 

 

พ.ย.63 – มี.ค.64 

 

คณะครู 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค. 2564 ครูสามารถ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

     เม.ย. 2564 ครูสามารถ 

      

5.  งบประมาณ    12,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

1 วสัดุฝึกซอ้มตามกิจกรรม   
     12,000 อุดหนุน 12,000 

2 ค่าอาหาร    

รวมทั้งส้ิน 12,000  12,000 
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6.   การวดัและประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 90 ข้ึนไป 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น ม. 3             

และ ม.6 เพิ่มสูงข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ผา่นเกณฑก์ารประเมินของสมศ. 

1. ตรวจสอบบนัทึกการเขา้

ร่วมกิจกรรม  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. ผลการทดสอบระดบัชาติ 

1. แบบบนัทึกการเขา้

ร่วมกิจกรรม 

2. แบบทดสอบ  

3. แบบทดสอบ 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัคะแนน 3 ข้ึนไปทั้ง ม. 3 และ ม. 6 เพิ่มสูงข้ึนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

7.2 นกัเรียนมีผลการทดสอบในระดบัชาติผา่นเกณฑก์ารประเมินของสมศ. 

7.3 นกัเรียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  

7.4 โรงเรียนไดรั้บการยอมรับจากชุมชนในการจดัการเรียนการสอน 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

           ( นางสาวศิริพรรณ โชติช่ืน ) 

                ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการ 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

            (  นายสามารถ กินะรี ) 

            ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

       ไดต้รวจสอบโครงการแลว้                                                

     �  เห็นควรพิจารณาอนุมติั                � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

�  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

 ลงช่ือ            ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            ( นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา ) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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3. โครงการ  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

แผนงาน  กลุ่มบริหารวชิาการ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้     

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  5 , 10    

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานพฒันาหลกัสูตรและการสอน 

ผู้รับผดิชอบ  นายสามารถ กินะรี  และนางสาวศิริพรรณ  โชติช่ืน 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ   ก.ค. 2563 – พ.ย. 2563 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

              หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551   มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้

เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 

ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน 

รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ      

โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมเป็นเป็นหน่วยงานการศึกษาท่ีจดัการศึกษาทั้งในระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั   ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพนั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีหลกัสูตร

สถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  อีกทั้งตอ้งบริบทของโรงเรียน  โดยใช้

หลกัสูตรแกนกลางเป็นหลกัในการจดัทาํหลกัสูตร  เพื่อใหโ้รงเรียนมีหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจาํปาหลวงจึงไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาข้ึน 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรแกนกลาง  

มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

2.2  เพื่อใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตรและสามารถใชห้ลกัสูตรในการจดัการเรียนการสอน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3  เพื่อให้โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีหลกัสูตรสถานศึกษาใชใ้นปีการศึกษา 2563 

 

 



               แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2563 
 

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    63 

 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 หลกัสูตรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม เป็นหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานและครบตาม

ตวัช้ีวดัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

  3.1.2 หลกัสูตรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

 3.2 ด้านปริมาณ 

  3.2.1 โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีหลกัสูตรสถานศึกษาพุทธศกัราช 2562                         

ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ 

  3.2.2 ครูร้อยละ 100 มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตรสถานศึกษาและสามารถใชห้ลกัสูตรใน

การจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    

ก.ค. 63 

 

วชิาการ 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ

พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

   2.2  กิจกรรมจดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษา                 

  3,000  

ก.ค. 63 

 

ก.ค. 63 

 

วชิาการ 

 

งานพฒันา

หลกัสูตร 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    

 

ก.ย. 63 

 

 

ครูสามารถ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    

พ.ย. 63 

พ.ย. 63 

 

ครูศิริพรรณ 

ครูสามารถ 
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5.  งบประมาณ    3,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที่ รายการ 
จํานวน 

หน่วย 
ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

1)  กจิกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

1 ค่าเอกสารประกอบการ

อบรม 

   เงินอุดหนุน  

2 ค่าอาหารกลางวนั/อาหาร

วา่ง 

   เงินอุดหนุน  

2)  กจิกรรมจัดทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 

1 เอกสารหลกัสูตรโรงเรียน 2 300 600 เงินอุดหนุน 600 

2 เอกสารหลกัสูตร  8  กลุ่ม

สาระ  

24 100 2,400 เงินอุดหนุน 2,400 

รวมทั้งส้ิน 3,000  3,000 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. ร้อยละของหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

ตรวจสอบมาตรฐานและตวัช้ีวดัของ

แต่ละกลุ่มสาระ 

แบบประเมินหลกัสูตร 

2. ร้อยละของหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ท่ีจดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียน

เลือกเรียนตามความถนดัและความสามารถ 

ตรวจสอบรายวชิาเพิ่มเติม แบบประเมินหลกัสูตร 

3. ร้อยละของครูท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา  

สัมภาษณ์ แบบสอบถาม  
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 หลกัสูตรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

7.2 ครูโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตรและสามารถใชห้ลกัสูตรใน

การจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.3 โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีหลกัสูตรสถานศึกษาใชใ้นปีการศึกษา 2563 

 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

        (  นางสาวศิริพรรณ  โชติช่ืน  ) 

                    ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการ 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

              (  นายสามารถ กินะรี  ) 

                 ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

                                                          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

      �  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ        ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา ) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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4. โครงการ  โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

แผนงาน  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ   กลุ่ม บริหารวชิาการ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้     

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  ขอ้  5 ,6 , 7 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ      งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผู้รับผดิชอบ   นายพลกฤษณ์  รินทรึก    

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ    ก.ค. 2563 –  เม.ย. 2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

              ในการจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงข้ึน ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งอาศยัส่ือ เทคโนโลย ีเขา้

มาช่วยในการจดัการเรียนการสอน เป็นการนาํเอาความคิดใหม่ ความรู้ใหม่ วธีิการและเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

ประยกุตเ์ขา้กบัความรู้และวธีิการทางวทิยาศาสตร์ นาํมาใช ้นาํมาปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมี

ระบบ การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษามาใช ้จะช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอน มีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลง มีการพฒันาอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด  

เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหก้า้วหนา้ ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่การเรียนรู้  การสนบัสนุนส่ือ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีหลากหลายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบวธีิการสอน และเทคนิค การสอนท่ีเนน้ให้

นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนและตลอดการจดักิจกรรม ยอ่มส่งผลใหก้ารเรียน

การสอนของครูมีประสิทธิภาพสูงข้ึน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนัจาํเป็นอยา่งยิง่                            

ซ่ึงปัจจุบนัมีบทบาทมากในการจดัการเรียนการสอนทางโรงเรียนไดม้องเห็นความสาํคญัจึงไดจ้ดัโครงการน้ี

ข้ึน 
 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.2  เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์โรงเรียนจาํปาหลวง

วทิยาคมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 2.3  เพื่อให้โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการ 
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3. เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

3.1.1  ครูและนกัเรียนร้อยละ 100  สามารถใชส่ื้อเทคโนโลย ีในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา

ผูเ้รียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

3.1.2 โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อจาํนวนนกัเรียน 1: 10 

3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถผลิตส่ือ  ใชส่ื้อ  นวตักรรมทางการศึกษามาใช้

ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้

3.2.2 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนระดบัดี 

 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    

ก.ค. 2563 

 

ครูพลกฤษณ์ 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1 เปล่ียนซ้ืออุปกรณ์ไอโอที 

 

 

 

 

 

15,000 

 

ก.ค.63 -เม.ย. 64 

 

ครูพลกฤษณ์ 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    

 

เม.ย. 63 

 

 

ครูพลกฤษณ์ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    

 

เม.ย. 63 

 

 

ครูพลกฤษณ์ 
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5.  งบประมาณ  15,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.  ครูและนกัเรียนร้อยละ 100 สามารถใช้

ส่ือเทคโนโลย ีในการจดัการเรียนรู้เพื่อ

พฒันาผูเ้รียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 

ทดสอบ  ประเมิน แบบทดสอบความสามารถ

ในการใชเ้ทคโนโลย ี

2.   โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีจาํนวน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อจาํนวนนกัเรียน   

1 : 10 

 

เปรียบเทียบ  ประเมิน แบบสรุปรายงาน 

   

 

 

 

 

 

 

ที่ รายการ 
จํานวน 

หน่วย 

ราคา/

หน่วย 

จํานวน

เงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

1)  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์  

1 เปล่ียนอุปกรณ์ไอโอที 3 5,000 15,000 เงินอุดหนุน 15,000 

 

รวมทั้งส้ิน 20,000  15,000 



               แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2563 
 

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    69 

 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1  นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัดี 

 7.2  การจดัการเรียนการสอนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์โรงเรียนจาํปาหลวง

วทิยาคมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 7.3  โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 

 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

         (นายพลกฤษณ์  รินทรึก ) 

                   ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

           ( นายพลกฤษณ์  รินทรึก ) 

                  ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

                                                          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบโครงการ 

                         ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ          ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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5. โครงการ  กีฬาภายในสถานศึกษา 

แผนงาน  วชิาการ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้     

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  1 , 2 , 3 , 6 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา    

ผู้รับผดิชอบ  นายสามารถ กินะรี 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ   สิงหาคม 2563 – มกราคม   2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

              การจดักิจกรรมพฒันาการกีฬา เป็นการสร้างโอกาสเพื่อการเรียนรู้ทางด้านร่างกายและสติปัญญา  

เป็นการวางรากฐานดา้นสุขภาพให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีความคิดสร้างสรรค ์ เนน้คุณค่าของการออก

กาํลงักาย  รู้จกัแพ ้รู้จกัชนะการให้อภยั  ตลอดจนการตดัสินใจ การแกปั้ญหา  โดยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั

ความถนดัของตนเอง  เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น มีค่านิยมท่ีดี เพื่อให้สามารถปรับตนเองไดถู้กตอ้งและ

เหมาะสม 

 การส่งเสริมการแข่งขนักีฬา  เป็นการดาํเนินการให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการท่ีดีทั้งส่วนคนครอบครัวและ

ชุมชน  ในดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ เน้นให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติั  ได้ออกกาํลงักาย ตามความถนัดและ

ความสนใจ  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการออกกาํลงักายและไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข เป็นคนดี มี

คุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณลกัษณะ ดา้นสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

2.2 เพื่อปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีลกัษณะนิสัยอนัพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของการกีฬา และการออกกาํลงั- 

กาย ไดมี้โอกาสฝึกปฏิบติัตอ้งจริงจงัสมํ่าเสมอ และมีทกัษะยิง่ข้ึน 

2.3 เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความภูมิใจ ในความสามารถและความถนดัของตนเอง 

3.  เป้าหมาย 

3.1  ด้านคุณภาพ 

3.1.1 ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียนวินยั รู้จกัแพ ้รู้จกัชนะ รู้จกัการใหอ้ภยั 

ตรงตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
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3.1.2 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพในดา้นการกีฬาและดา้นการดนตรี 

3.1.3 ผูเ้รียนมีศกัยภาพความสนใจตนเองเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อและสามารถอยูร่่วมกบั

คนอ่ืนอยา่งมีความสุข 

 

3.2  ด้านปริมาณ 

3.2.1 ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั รู้จกัแพ ้รู้จกัชนะ รู้จกัใหอ้ภยั 

3.2.2 ผูเ้รียนสามารถคน้พบศกัยภาพ ความถนดั ความสนใจของตนเองพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพแลการศึกษาต่อ และสามารถอยูร่่วมหรือทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง

มีความสุขไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

3.2.3 ผูเ้รียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดา้นสุขภาพพลานามยั ดนตรี กีฬาความถนดัและ

ความสนใจ 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    

ส.ค.2563 

 

ครูสามารถ 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

   การแข่งขนักีฬาภายใน               

  

10,000 

 

 

 

ส.ค.63-ธ.ค.63 

 

ครูสามารถ 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

      ตรวจสอบประเมิน 

    

 

ธ.ค.63 

 

 

ครูสามารถ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

      สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    

ม.ค.64 

 

ครูสามารถ 
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5.  งบประมาณ   10,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

1 รางวลัใหก้บันกักีฬา    

     10,000 

เงินอุดหนุน  

10,000 

 

2 อุปกรณ์กีฬา   เงินอุดหนุน 

3 สนบัสนุนขบวนแห่   เงินอุดหนุน 

4 ค่าวสัดุดาํเนินการอ่ืน ๆ    เงินอุดหนุน 

รวมทั้งส้ิน 10,000  10,000 

 

 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถในการแข่งขนักีฬา

และนาํช่ือเสียงเกียรติยศมาสู่โรงเรียน 

2. นกัเรียนมีระเบียบวนิยั รู้แพ ้รู้ชนะ รู้กฎกติกา 

1. การสังเกต 

2. การเป็นตวัแทนของ 

โรงเรียน 

 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบสัมภาษณ์ 

3. แบบรายงานผล 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1  นกัเรียนมีสุขภาพพลานามยั แขง็แรงสมบูรณ์ดีๆยิง่ข้ึน 

7.2  โรงเรียนและหน่วยงานของรัฐ  ทาํใหน้กัเรียนออกกาํลงักายตามความสนใจ และความถนดั 

7.3  นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 

7.4  นกัเรียนมีระเบียบวนิยั ปฏิบติัตามกฎ กติกา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั มีความสามคัคีในหมู่คณะ และอยู่

ร่วมกบัสังคมอยา่งมีความสุข 

 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

             (  นายสามารถ กินะรี  ) 

             ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

(  นายสามารถ กินะรี  ) 

             ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

                                                           ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ       ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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6. โครงการ    วทิยากรภายนอก 

แผนงาน    วชิาการ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้     

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่   1 ,2 , 3 ,6 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

ผู้รับผดิชอบ  นางสาวไพลิน  ชิณเทศ และ นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ     กรกฎาคม 2563– เมษายน 2564 

………………………………………………………………………………………………………. 

1.หลกัการและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   มาตรา 22   การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่

ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการ

จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

กระบวนการเรียนรู้ จาํเป็นตอ้งมีความหลากหลายในการเรียนกาสอน  การวดัและประเมินผล แสดงใหเ้ห็นถึง

พฒันาการของผูเ้รียนเป็นสาํคญั ซ่ึงในการจดัการเรียนรู้จาํเป็นตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนและ

ความสามารถภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามความถนดั    ฝึกทกัษะต่าง ๆ   อีกทั้งให้

ผูเ้รียนไดค้น้พบและใชศ้กัยภาพท่ีมีในตนอยา่งเตม็ท่ี เลือก  ตดัสินใจ  ไดอ้ยา่งมีเหตุผลเหมาะสมกบัตนเอง 

สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพไดมี้คุณภาพ เนน้การเสริมสร้างทกัษะชีวติวฒิุภาวะทางอารมณ์  ศีลธรรมและ

จริยธรรม  รู้จดัสร้างสัมพนัธภาพ ท่ีดีเพือ่ปรับตวัเขา้กบับุคคลและสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งดีและมีความสุข    

จากความสาํคญัของการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

จึงเห็นวา่การจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีเป็นอาชีพตามความถนดัและความตอ้งการของชุมชน  นอกเหนือจากใน

สถานศึกษาจะดาํเนินการตามโครงสร้างแลว้  ผูเ้รียนควรไดศึ้กษาหาความรู้และปฏิบติัจริง เพื่อเป็นทกัษะใน

การนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั และเป็นการสืบสานความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  จึงไดจ้ดัโครงการน้ีข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1  ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  เกิดความรู้  ความชาํนาญ ทั้งวชิาการและวชิาชีพ

อยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 

2.2 ผูเ้รียนคน้พบความสนใจ ความถนดั และพฒันาความสามารถพิเศษเฉพาะตวัมองเห็น

ช่องทางในการสร้างงาน   สร้างอาชีพในอนาคตไดเ้หมาะสมกบัตนเอง 
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2.3  ผูเ้รียนเห็นคุณค่าขององคค์วามรู้ต่าง ๆสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ไปใชใ้นการ

พฒันาตนเอง และประกอบสัมมาชีพ 

2.4  ผูเ้รียนสามารถสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่ออนุรักษ ์นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

3. เป้าหมาย 

      3.1 ด้านปริมาณ 

3.1.1  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไดจ้ดัการทาํทอส่ือพาน

บายศรี และทาํเคร่ืองใชจ้ากเศษวสัดุ จาํนวน   50 คน 

3.2.2 นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 ไดรั้บความรู้และสามารถปฏิบติักิจกรรมตามท่ีกาํหนด

พร้อมทั้งพฒันาตนเอง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      3.2 ด้านคุณภาพ 

          3.2.1 นกัเรียนไดรั้บความรู้และสามารถปฏิบติักิจกรรมตามท่ีกาํหนดพร้อมทั้งพฒันาตนเอง 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 
 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   -  ประชุมวางแผนงาน 

   - จดัทาํโครงการแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ 

   - เสนอโครงการต่อผูบ้ริหารโรงเรียน 

    

ก.ค. 2563 

ครูไพลิน 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

   - ปฏิบติัการสอนตามโครงการ 

 

3,000 

 

 

 

 

ก.ค. 63–  

เม.ย.64 

ครูไพลิน และ 

ครูประดิษฐ ์

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   ก.ค. 63–  

เม.ย.64 

ครูไพลิน และ 

ครูประดิษฐ ์

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

  - สรุปผลการดาํเนินงานโดยใชก้าร

สังเกตและภาพกิจกรรม 

  - เสนอต่อผูบ้ริหารการโรงเรียน 

   ก.ค. 63–  

เม.ย.64 

ครูไพลิน 
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5.  งบประมาณ  3,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

  วทิยากรภายนอก      

1 ค่าตอบแทน   3,000 อุดหนุน 3,000 

       

รวมทั้งส้ิน 3,000  3,000 

 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ เคร่ืองมือวดัและประเมินผล วธีิวดัและประเมินผล 

1.นกัเรียนประสบการณ์ท่ี

หลากหลาย  เกิดความรู้  ความ

ชาํนาญ ทั้งวชิาการและวชิาชีพ  

สามารถคน้พบความถนดัของ

ตนเอง และสามารถสร้างอาชีพใน

อนาคตไดเ้หมาะสมกบัตนเอง 

พร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เพื่ออนุรักษ ์นาํไปใชป้ระโยชน์ได้

ในชีวติประจาํวนั 

1. แบบสอบถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

 

1. ตอบแบบสอบถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
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7. ผลคาดว่าจะได้รับ 

          นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความ

เขา้ใจ ทกัษะ และการปฏิบติัตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกาํหนด   สามารถนาํไปใชพ้ฒันางานของตนเองและ

เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

                                                             

       ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

         (  นางสาวไพลิน ชิณเทศ  ) 

                ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

       ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

          (  นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ  ) 

              ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

                                                          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ        ผูอ้นุมติัโครงการ 

                     (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 

 

 

 

 

  



               แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2563 
 

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    78 

 

7. โครงการ       ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสัปดาห์หอ้งสมุด 

แผนงาน       วชิาการ  

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้     

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่   3   

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ฝ่าย วชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ     นางศุภลกัษณ์  จิตจกัร และนายศราวฒิุ ฉวแีปลง 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ    กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

              หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551   มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้

เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 

ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน 

รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ   อีกทั้งกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย  จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาองค์

ความรู้ใหน้าํไปสู่สมรรถนะหลกัดา้นการส่ือสาร  ซ่ึงสนองกลยทุธ์ท่ี  1 ของโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม    

สาํหรับการพฒันาใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียนนั้น   จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง

ปลูกฝังใหน้กัเรียนเป็นคนท่ีรักการอ่านและรู้จกัพฒันาตนเองจากการอ่านหนงัสือต่าง ๆ เพราะการอ่าน เป็น

ความรู้ขั้นพื้นฐานท่ีสาํคญัของการศึกษา และการดาํรงชีวิต โดยเฉพาะการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเนน้ให้

นกัเรียนอ่านออกเขียนไดโ้ดยบูรณาการเร่ืองการอ่านเขา้กบัการจดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และนกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการสร้างนิสัยรักการอ่านและนกัเรียนสามารถนาํประโยชน์ท่ีไดจ้าก

การอ่านไปพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ ต่อไป 

2.  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้                     

    และส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 

2. เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู  พูด เขียน  และตั้งคาํถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้ 

    เพิ่มเติม 

3. เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

  3.1.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมเป็นคนท่ีมีนิสัยรักการอ่านและรู้จกัพฒันา   

           ตนเอง   

  3.1.2 นกัเรียนสามารถอ่าน เขียน ไดถู้กตอ้งและสามารถวิเคราะห์เร่ืองท่ีอ่านได ้

  3.1.3 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมเขา้ใชห้อ้งสมุดเพิ่มมากข้ึน 

 3.2 ด้านปริมาณ 

  3.2.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมเขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 100  

  3.2.2 นกัเรียนทุกคนสามารถอ่าน เขียน ไดถู้กตอ้งและสามารถวเิคราะห์เร่ืองท่ีอ่านได ้

  3.2.3 นกัเรียนเขา้ใชห้อ้งสมุดเพิ่มมากข้ึน 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    

 

ก.ค. 63 

 

ครูศราวุฒิ

ครูศุภลกัษณ์ 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน (D)      

    2.1 จดัซ้ือหนงัสือ 

  

 

 

15,000 

 

ก.ค. 63 – 

เม.ย.64 

 

ครูศุภลกัษณ์ 

ครูศราวุฒิ 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    

 

เม.ย.64 

 

ครูศราวุฒิ

ครูศุภลกัษณ์ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    

 

เม.ย.64 

 

ครูศราวุฒิ

ครูศุภลกัษณ์ 
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5.  งบประมาณ   15,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

1. 

 

2. 

 

จัดซ้ือหนังสือ วารสาร และ

หนังสือพมิพ์ 

จัดซ้ือหนังสือเรียน/ทัว่ไป 

   

   15,000 

งบอุดหนุน 

 

งบอุดหนุน 

 

  15,000 

รวมทั้งส้ิน 15,000  15,000 

 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.  จาํนวนนกัเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการ

อ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก

หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ิงต่าง ๆ 

รอบตวั 

2. จาํนวนนกัเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะใน

การอ่าน ฟัง ดู  พูด เขียน และตั้งคาํถาม

เพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 

3.  จาํนวนนกัเรียนร้อยละ 80 มีการเรียนรู้

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น

เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

1. ประเมินโดยการใชแ้บบ

ประเมินการอ่าน 

 

 

2. ประเมินโดยการใชแ้บบ

ประเมินการอ่าน 

 

3. ประเมินโดยการสังเกต

พฤติกรรมของนกัเรียน 

1. แบบประเมินการรักการ

อ่าน 

 

 

2. แบบบนัทึกการอ่าน 

 

 

3. แบบสังเกต 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1   นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และ 

ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 

7.2   นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู  พูด เขียน  และตั้งคาํถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 

7.3   นกัเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

          ( นายศราวุฒิ ฉวแีปลง ) 

                     ตาํแหน่ง  ครูผูช่้วย 

           

                                                                 

                                                           ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

     �  เห็นควรพิจารณาอนุมติั             � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

                 

        ลงช่ือ          ผูต้รวจสอบโครงการ 

                           

  ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ     ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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8. โครงการ  วนัสุนทรภู่และวนัภาษาไทยแห่งชาติ    

แผนงาน  วชิาการ    

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ 

ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้     

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่3   

หน่วยงานที่รับผดิชอบ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่าย วชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ   นายศราวฒิุ ฉวแีปลง , นางศุภลกัษณ์ จิตจกัร 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                       โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ  กรกฎาคม 2563  – สิงหาคม 2563 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

คณะกรรมการรณรงคเ์พื่อภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดข้ออนุมติัจากคณะรัฐมนตรีของ

นายกยิ่งลกัษณ์ ชินวฒัน์ ให้วนัท่ี 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวนัภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุน้จิตสํานึกให้

คนไทยตระหนกัถึงคุณค่าและความสําคญัของ “ภาษาไทย” ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสําคญัอยา่งหน่ึงของชาติ 

นอกเหนือจากวฒันธรรมอ่ืนๆ ซ่ึงทุกวนัน้ีนบัวนัจะเส่ือมลงไปเร่ือยๆ เพราะอิทธิพลตะวนัตก และตลอดจน

ความเจริญต่างๆทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม อาํเภอดอนจาน 

จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัจึงไดจ้ดักิจกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาติข้ึน 

 และดว้ยเน่ืองในวนัท่ี 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวนัระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวเีอกของไทยรวมทั้ง            

ยงัถือเป็นวนัภาษาไทยดว้ยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นกัเรียนเห็นถึง

ความสาํคญัของภาษาไทย ปลูกฝังใหน้กัเรียนเกิดความซาบซ้ึงในวชิาภาษาไทย  อนัเป็นการช่วยส่งเสริมวชิา

ภาษาไทย ใหด้าํเนินไปอยา่งไดผ้ล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็นถึงความสาํคญัดงักล่าวจึงกาํหนดใหมี้

โครงการวนัสุนทรภู่ข้ึนมา 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

           2.1 เพื่อใหน้กัเรียนสามารถแสดงออกดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

           2.2 เพื่อใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

           2.3 เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

           2.4 เพื่อใหน้กัเรียนส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ใหเ้ยาวชนและบุคคลทัว่ไป

เขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าของวฒันธรรม  
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3. เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

 3.1.1 ร้อยละ 80 นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวนัสุนทรภู่และภาษาไทยแห่งชาติ 

 3.1.2 ร้อยละ 80 นกัเรียนมีความรู้จากการเขา้ชมนิทรรศการวนัสุนทรภู่และภาษาไทยแห่งชาติ 

 3.1.3 ร้อยละ 80 นกัเรียนส่งผลงานเขา้ร่วมการประกวดทกัษะทางภาษาไทย  

 3.2 ด้านคุณภาพ 

 3.2.1 นกัเรียนและบุคลากรตระหนกัถึงความสาํคญัของภาษาไทยและเขา้ร่วมกิจกรรม 

 3.2.2 นกัเรียนไดรั้บความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย 

 3.2.3 นกัเรียนสามารถคิดวเิคราะห์ตามศกัยภาพของตนเองได ้

 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P)      ก.ค. 63 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      5,000  ก.ค. 63 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

   ส.ค. 63 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A) 

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา

กิจกรรม 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   ส.ค. 63 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
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5.  งบประมาณ   5,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. ร้อยละนกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม วนัสุนทรภู่และ

ภาษาไทยแห่งชาติ 

1. สังเกตพฤติกรรม 1. แบบสังเกต 

2. ร้อยละนกัเรียนมีความรู้จากการ  เขา้ชมนิทรรศการ

วนัสุนทรภู่และภาษาไทยแห่งชาติ 

2. สอบถาม 2. แบบสอบถาม 

3. ร้อยละนกัเรียนส่งผลงานเขา้ร่วม การประกวดทกัษะ

ทางภาษาไทย   

3. การแข่งขนักิจกรรมต่าง ๆ 3. ผลการแข่งขนั 

4. ผลงานนกัเรียน 

ที ่ รายการ 
จาํนวน 

หน่วย 

ราคา/

หน่วย 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

1 กจิกรรมประกวดตัวละครในในวรรณคดี 

-รางวลัและเกียรติบตัร 

  500  500 

2 กจิกรรมแข่งขันอ่านทาํนองเสนาะ 

-รางวลัและเกียรติบตัร 

  500  500 

3 กจิกรรมประกวดวาดภาพตัวละครใน

วรรณคด ี

-รางวลัและเกียรติบตัร 

  500  500 

4 กจิกรรมประกวดคัดลายมือ 

ประกวดเขียนเรียงความ 

-รางวลัและเกียรติบตัร 

  500 

500 

 

 500 

500 

 

5 

 

ประกวดแต่งคําประพนัธ์ 

ประกวดแต่งเร่ืองจากภาพ 

-รางวลัและเกียรติบตัร 

  500 

500 

 500 

500 

6 ประกวดจัดป้ายนิเทศวนัสุนทรภู่และวนั

ภาษาไทยแห่งชาติ 

-รางวลัและเกียรติบตัร 

  1,500  1,500 

รวมทั้งส้ิน 5,000  5,000 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1  นกัเรียนตระหนกัในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชท่ีไดท้รงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกบัภาษาไทย  

           7.2  นกัเรียนสามารถแสดงออกดา้นความคิดสร้างสรรค ์ และมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

           7.3  นกัเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

           7.4  นกัเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

           7.5  นกัเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ใหเ้ยาวชนและบุคคลทัว่ไป

เขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าของวฒันธรรม  

 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

          (นายศราวุฒิ ฉวแีปลง ) 

                   ตาํแหน่ง  ครูผูช่้วย  

 

                                                          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบโครงการ 

                         ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

 

  �  อนุมติั                        � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ       ผูอ้นุมติัโครงการ 

                      (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 

 

 

9. โครงการ   ส่งเสริมสุขภาพอนามยัโรงเรียน 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้     

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  1  
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หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

ผู้รับผดิชอบ  นางสาววชัราภรณ์ ม่วงนาครอง และนางสาวประภาสิริ ขนัธวิเศษ 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ    กรกฎาคม 2563-  เมษายน  2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

                 ตามท่ีโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมตระหนกัถึงความสาํคญัของสุขภาพนกัเรียน  บุคลากรใน

โรงเรียนและนกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาในดา้นต่าง ๆอยา่ง

รวดเร็วในบางคร้ังตวัเด็กอาจปรับตวัไม่ทนัและไม่เขา้ใจในสุขภาพอนามยัของตนเอง ดงันั้นการให้หลกั

ความรู้เก่ียวกบัสุขภาพ และการใหบ้ริการดา้นสุขภาพอนามยัตลอดจนการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่นกัเรียน

และบุคลากรในโรงเรียน งานอนามยัเห็นวา่มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะดาํเนินการโครงการน้ีเพื่อใหน้กัเรียนมี

ความรู้ความเขา้ใจถูกตอ้งและมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รวมถึงการป้องกนัโรคและอนัตรายท่ีจะเกิดต่อ

นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  

2.  วตัถุประสงค์ 

                    2.1 เพื่อใหบ้ริการความรู้เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั และส่งเสริมสุขภาพอนามยัแก่นกัเรียน 

                    2.2 เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน   การเฝ้าระวงัสุขภาพ  การป้องกนัโรค  

                           และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 

       2.3  เพื่อใหบ้ริการยาเวชภณัฑ ์และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่บุคลากรในโรงเรียนและนกัเรียน 

                    2.4 เพื่อปรับปรุงหอ้งพยาบาล 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านคุณภาพ 

           3.1.1 นกัเรียนทุกคนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั และไดรั้บบริการการตรวจสุขภาพ 

ขั้นพื้นฐาน และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้อยา่งทัว่ถึง 

                       3.1.2  นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง 

  

 

 3.2  ด้านปริมาณ 

         3.2.1  จดัซ้ือเวชภณัฑ ์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการพยาบาลใหเ้พียงพอแก่บุคลากร                

นกัเรียนและห้องพยาบาลท่ีน่าเขา้ใชบ้ริการ            

         3.2.2 นกัเรียนร้อยละ  100  เขา้ร่วมการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานและไดรั้บการรักษาพยาบาล                      

เบ้ืองตน้      



               แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2563 
 

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    87 

 

                      3.2.3  บริการใหค้วามรู้เร่ืองสุขภาพอนามยัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 – 2 คร้ัง  

 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    

ก.ค. 63 

ครูวชัราภรณ์ 

ครูประภาสิริ 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

       -จดัหาสมุดบนัทึกสุขภาพ 

-ซ้ือยาเวชภณัฑ ์ อุปกรณ์    

  

500 

4,500 

 

 

 

ก.ค. 63 – 

เม.ย. 64 

 

ครูวชัราภรณ์ 

ครูประภาสิริ 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    

ก.ค. 63 – 

เม.ย. 64 

 

ครูวชัราภรณ์ 

ครูประภาสิริ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันางาน 

           อนามยัโรงเรียน 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    

เม.ย. 64 

 

 

ครูวชัราภรณ์ 

ครูประภาสิริ 

 

 

 

 

 

5.  งบประมาณ   5,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที่ รายการ 
จํานวน 

หน่วย 
ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 
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 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ      

1 -จดัหาสมุดบนัทึกสุขภาพ   500 งบอุดหนุน 500 

2 -ซ้ือยาเวชภณัฑ ์ อุปกรณ์      4,500 งบอุดหนุน 4,500 

รวมทั้งส้ิน 5,000  5,000 

 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ เคร่ืองมือวดัและประเมินผล วธีิวดัและประเมินผล 

1. บุคลากรและนกัเรียนมียาและ

เวชภณัฑเ์พียงพอต่อความตอ้งการ 

 2. บุคลากรและนกัเรียนทุกคนมีความรู้

เก่ียวกบัสุขภาพอนามยัอยา่งทัว่ถึง 

3. บุคลากรและนกัเรียนมีสุขภาพร่างกาย

ท่ีแขง็แรง 

4. นกัเรียนทุกคนไดรั้บการตรวจสุขภาพ

และชัง่นํ้าหนกัวดัส่วนสูงทุกคน 

-สังเกต / แบบสอบถาม 

-สถิติการเขา้ใชห้้องพยาบาล 

-สถิติการเจบ็ป่วย 

-สรุปการตรวจสุขภาพดว้ยตนเอง 

- สังเกตพฤติกรรม 

-ตอบแบบสอบถาม 

-รายงานผลเป็นรายเดือน/ 

รายภาคเรียน/รายปี 

 

 

 

 

 

 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

                    7.1 นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั  

                    7.2  นกัเรียนไดรั้บการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน   การเฝ้าระวงัสุขภาพ  การป้องกนัโรค                  

และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 
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       7.3   โรงเรียนมีการใหบ้ริการยาเวชภณัฑ ์และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่บุคลากรในโรงเรียน

และนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

                                                                     

       ลงช่ือ       ผูเ้สนอโครงการ 

          (  นางสาวประภาสิริ ขนัธวเิศษ ) 

                 ตาํแหน่ง  ครูอตัราจา้ง 

        

       ลงช่ือ          ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

             ( นางสาววชัราภรณ์ ม่วงนาครอง ) 

                      ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการ 

 

                                                           ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ             ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

       

      �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ      ผูอ้นุมติัโครงการ 

                        (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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10. โครงการ  สนบัสนุนวสัดุ  ครุภณัฑ ์การจดัการเรียนรู้ 

แผนงาน  แผนงานงบประมาณ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้     

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  3 , 4 , 5 , 6  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานพสัดุ   ฝ่าย แผนงานงบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ  นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ และนางสาวปรียานุช  หนัวสิัย 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ    กรกฎาคม  2563  –    เมษายน 2564 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมแบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม                                

คือกลุ่มงานบริหารวชิาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มงานบริหารบุคคล และกลุ่มงาน

บริหารทัว่ไป  ซ่ึงเป็นโครงสร้างหลกัในการบริหารงานของโรงเรียน  การใชส่ื้อวสัดุ  ครุภณัฑ ์ เป็นเร่ือง

สาํคญัและจาํเป็นในการจดัการศึกษา  ซ่ึงโรงเรียนตอ้งจดัการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ

โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 และจากขอ้เสนอแนะของการประเมิน สมศ.รอบสอง  ใหโ้รงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ   มีความคล่องตวัในการบริหารจดัการ  และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

จดัการเรียนการสอน  จึงไดจ้ดัทาํโครงการสนบัสนุนส่ือ วสัดุ  ครุภณัฑ ์ การจดัการเรียนรู้น้ีข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการใชว้สัดุ  ครุภณัฑ ์ ในการจดัการเรียนการสอน  

 2.2  เพื่อใหก้ารบริหารงาน 4 กลุ่มงานมีความคล่องตวัในการใชส่ื้อ  วสัดุ  ครุภณัฑ ์

 2.3  เพื่อใหก้ารบริหารจดัการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 

 
3. เป้าหมาย 

 3.1  ด้านคุณภาพ 

           3.1.1  ทุกกลุ่มงานบริหารและทุกกลุ่มสาระมีวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังานครบสมบูรณ์ 

  3.1.2  การใชส่ื้อวสัดุ ครุภณัฑ ์ การจดัการเรียนรู้มีความคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ  
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 3.2  ด้านปริมาณ 
            3.2.1  ครูร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการสนบัสนุนส่ือ  ครุภณัฑ ์                       

 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    

กรกฎาคม 63 

 

งานพสัดุ 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

 2.1 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน  ภาคเรียน

ท่ี 1 

2.2  จดัซ้ือวสัดุการเรียนการสอน

ภาคเรียนท่ี 1 

2.3 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน   ภาคเรียน

ท่ี 2 

2.4  จดัซ้ือวสัดุการเรียนการสอน

ภาคเรียนท่ี 2 

  

 

 

 

20,575 

 

20,575 

 

20,575 

 

20,575 

 

 

 

 

ตลอดปี

การศึกษา 2563 

 

 

 

งานพสัดุ 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    

 

เม.ย. 64 

 

 

ครูประดิษฐ์ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    

เม.ย. 64 

 

ครูประดิษฐ ์
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5.  งบประมาณ  82,300  บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที่ รายการ 
จํานวน 

หน่วย 
ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

 

 

2.1  จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน  

ภาคเรียนท่ี 1 

  - หมึกปร้ินเตอร์ 

  -  กระดาษ เอ 4 

  - วสัดุอาํนวยการทาํงาน

ในสาํนกังาน 

2.2 จดัซ้ือวสัดุการเรียน

การสอนภาคเรียนท่ี 1 

 - กระดาษ เอ 4 

 - แปรงลบกระดาน 

 - ปากไวทบ์อร์ด 

 -  อ่ืน ๆ 

2.3 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน   

ภาคเรียนท่ี 2 

 - หมึกปร้ินเตอร์ 

  -  กระดาษ เอ 4 

  - วสัดุอาํนวยการทาํงาน

ในสาํนกังาน 

2.4  จดัซ้ือวสัดุการเรียน

การสอนภาคเรียนท่ี 2 

 - กระดาษ เอ 4 

 - แปรงลบกระดาน 

 - ปากไวทบ์อร์ด 

 -  อ่ืน ๆ 

 

 

 

 20,575 

 

 

 

 

 

20,575 

 

 

 

 

 

20,575 

 

 

 

 

 

20,575 

 

 

 

 

อุดหนุน 

 

 

 

 

 

อุดหนุน 

 

 

 

 

 

อุดหนุน 

 

 

 

 

 

อุดหนุน 

 

 

 

20,575 

 

 

 

 

 

20,575 

 

 

 

 

 

20,575 

 

 

 

 

 

20,575 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งส้ิน 82,300  82,300 
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6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

- ร้อยละความพึงพอใจของครูใน

การสนบัสนุนส่ือ วสัดุ  ครุภณัฑ์

ทางศึกษา 

- ประเมินโดยใชแ้บบประเมิน

ความพึงพอใจ 

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

      7.1  ครูมีความพึงพอใจในการเสริมสนบัสนุนการใชว้สัดุ  ครุภณัฑ ์ ในการจดัการเรียนการสอน  

 7.2  การบริหารงาน 4 กลุ่มงานมีความคล่องตวัในการใชส่ื้อ  วสัดุ  ครุภณัฑ์ 

 7.3  การบริหารจดัการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

                  (  นางสาวปรียานุช  หนัวสิัย  ) 

                    ตาํแหน่ง  ครู 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

             (  นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ  ) 

               ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

                                                          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ             ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ      ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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11. โครงการ  พฒันาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

แผนงาน  แผนงานบริหารทัว่ไป 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้     

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  3 , 4 , 5 , 6  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานอาคารสถานท่ี   

ผู้รับผดิชอบ  นายโกวทิย ์ เฉิดเจริญ  

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ   กรกฎาคม  2563  –    เมษายน  2564 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
 การพฒันาผูเ้รียนให้เรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพนั้น  สถานศึกษาจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัแหล่งเรียนรู้ให้

หลากหลายมีประสิทธิภาพและพอเพียงกบัจาํนวนนกัเรียน  เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาแหล่งเรียนรู้พฒันา

กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ดว้ยตวัเอง  ไม่วา่จะเป็น  อาคารสถานท่ี  บริเวณโรงเรียน  ห้องเรียน  และ

สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 เพื่อให้โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม  สะอาด                            

มีองคป์ระกอบของแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน                   

จึงจดัใหมี้โครงการน้ีข้ึน   

2. วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ  ในโรงเรียน 

 2.2  เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและพฒันาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน 

 2.3  เพื่อให้โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม  เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านคุณภาพ 
 3.1.1  โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีหอ้งเรียนและอาคารสถานท่ีเหมาะแก่การเรียนรู้ 

 3.1.2   นกัเรียนสามารถใชแ้หล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ของตนเอง  

 3.2  ด้านปริมาณ 

 3.2.1  ครูร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน 

 3.2.2  นกัเรียนร้อยละ 80  มีความพึงพอใจในการใชแ้หล่งเรียนรู้                        
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4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   กรกฎาคม 63 ครูโกวทิย ์

 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

 2.1 ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน

โรงเรียน 

2.2  ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเรียน 

อาคารเรียน 

2.3 พฒันาแหล่งเรียนรู้ 

  

 

 

 

10,000 

 

10,000 

 

20,000 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ครูโกวทิย ์

 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    

 

เม.ย. 64 

 

 

ครูโกวทิย ์

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    

 

เม.ย. 64 

 

 

ครูโกวทิย ์

      

5.  งบประมาณ   40,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

1 

 

2 

 

3 

ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน

โรงเรียน 

ปรับปรุงซ่อมแซม

หอ้งเรียน อาคารเรียน 

พฒันาแหล่งเรียนรู้ 

 

  10,000 

 

10,000 

 

20,000 

เงินอุดหนุน 

 

เงินอุดหนุน 

 

เงินอุดหนุน 

10,000 

 

10,000 

 

20,000 

รวมทั้งส้ิน 40,000  40,000 
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6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. ครูร้อยละ  80  มีความพึงพอใจ

ในการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการ

จดัการเรียนการสอน 

2. นกัเรียนร้อยละ 80  มีความพึง

พอใจในการใชแ้หล่งเรียนรู้                        

 

1. ประเมินโดยใชแ้บบประเมิน

ความพึงพอใจ 

 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

      7.1  โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ  ในโรงเรียน 

 7.2  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีสภาพท่ีสมบูรณ์ใชง้านได ้

 7.3  โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม  เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

         (  นายโกวทิย ์เฉิดเจริญ  ) 

                ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

             (  นายโกวทิย ์ เฉิดเจริญ  ) 

                    ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

                                                          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

ลงช่ือ              ผูต้รวจสอบโครงการ 

                           

   ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ          ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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12. ช่ือโครงการ  โครงการจดัซ้ือ- จดัซ่อม วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีสากล 

แผนงานงบประมาณ เงินอุดหนุนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 

โรงเรียน  โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ขอ้ 1.  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริม

ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  

ผู้รับผดิชอบ  นายโกวทิย ์ เฉิดเจริญ  และนายอนุชาติ  ปัญญาดิษฐ ์

ลกัษณะโครงการ     โครงการใหม่                     �   โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาการดําเนินการ  กรกฎาคม 2563-เมษายน 2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

 อุปกรณ์ทางดนตรีเป็นส่วนสาํคญั  ในการฝึกทกัษะทางดนตรี  เพื่อใชใ้นการฝึกซอ้ม  เพื่อเสริมทกัษะ  

ใหเ้กิดความชาํนาญ  พฒันาฝีมือใหก้า้วหนา้  ในปัจจุบนัโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม  มีเคร่ืองดนตรีท่ีเกิด

ความเส่ือมสภาพ  ชาํรุดทรุดโทรม  เน่ืองจาก มีอายกุารใชง้านมายาวนาน  จาํเป็นตอ้ง มีการจดัซ้ือ  และ

ปรับปรุงแกไ้ข  ให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้  เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ในการนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน 

และฝึกปฏิบติัทกัษะทางดนตรีสากล  ตลอดจนนาํไปใชใ้นการแสดง ผลงานของนกัเรียนในสถานศึกษา และ

ต่อสาธารณะชน  

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองวงสตริง 

 2.2  เพื่อซ่อมแซมเคร่ืองวงสตริง   

 2.3  เพื่อสร้างนิสัยใหน้กัเรียนมีความรักดนตรี 

 2.4  เพื่อฝึกประสบการณการเรียนรู้โดยตรงให้แก่นกัเรียน 

 2.5  เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 

 2.6  เพือ่ใหบ้ริการชุมชนในงานประเพณีต่าง ๆ 

 2.7  เพื่อใหชุ้มชนไดเ้ห็นความสามารถของบุตรหลาน 

 2.8  เพื่อนาํช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน  

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

1. กลองชุด 1 ชุด  พร้อมอุปกรณ์ครบ 

2. อุปกรณ์ซ่อมแซมเคร่ืองวงสตริง       

3.2  เชิงคุณภาพ 

      1.  ผูเ้รียนไดเ้คร่ืองดนตรีสากลท่ีไดม้าตรฐาน 
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4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

1.1 ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   1.2 แต่งตั้งคณะทาํงานดาํเนินการ

จดัหาและเลือกวสัดุอุปกรณ์พร้อม

ประมาณการดา้นงบประมาณ 

     ก.ค. 2563 ครูโกวทิย ์

ครูอนุชาติ 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1 เสนอโครงการและรายละเอียด 

ต่อแผนงานงบประมาณ 

2.2 ทาํโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัมา

ดาํเนินการ 

  

 

 

 

 

 

   10,000 

 

ก.ค.63 – เม.ย.64  

ครูโกวทิย ์

ครูอนุชาติ 

 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   เม.ย.64 ครูโกวทิย ์

ครูอนุชาติ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   เม.ย.64 ครูโกวทิย ์

ครูอนุชาติ 

5.  งบประมาณ   10,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที่ รายการ 
จํานวน 

หน่วย 
ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

1 อุปกรณ์ซ่อมแซมเคร่ือง

วงสตริง 

  10,000 

 

งบอุดหนุน 10,000 

รวมทั้งส้ิน 10,000  10,000 
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6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.  นกัเรียนสามารถเล่นเคร่ืองดนตรีสากลได ้

2.  สามารถบริการชุมชนได ้

3. นกัเรียนมีทกัษะและความสามารถเป็นท่ี

ยอมรับของเพื่อนในโรงเรียน และชุมชน 

1. ความพงึพอใจ  1. แบบสอบถาม 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 7.1  นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ 

 7.2  นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

 7.3  ชุมชนมองเห็นความสาํคญัของโรงเรียน 

                                 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

         (  นายโกวทิย ์เฉิดเจริญ  ) 

          ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

         (  นายอนุชาติ ปัญญาดิษฐ ์) 

                ตาํแหน่ง  พนกังานราชการ 

 

   ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ              ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนและงบประมาณ 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ       ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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13. โครงการ วนัคริสตม์าส  

แผนงาน วชิาการ   

สนองนโยบาย(กลยุทธ์)   กระทรวงศึกษาธิการ  ขอ้7 สพฐ. ขอ้ 1   สพม.5 ขอ้ 1    ศึกษาธิการจงัหวดั ขอ้1 

(กลยทุธ์โรงเรียน) กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

สนองมาตรฐาน สพฐ.  มาตรฐานท่ี  1.2 

ลกัษณะโครงการ    (   ) ต่อเน่ือง      ( ) โครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ       นางสาววชัราภรณ์  ม่วงนาครอง และนางลดัดาวลัย ์มาศภูมี 

ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2563 - ธนัวาคม  2563 

……………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลกัการและเหตุผล  

ปัจจุบันการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันา

ผูเ้รียนให้มีสมรรถนะในการส่ือสารภาษาได้ดีนั้ น   นอกจากผูเ้รียนจะได้เรียนตามหลักสูตรท่ีโรงเรียน

กาํหนดให้แลว้  โรงเรียนยงัตอ้งจดัให้ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมนอกหลกัสูตร   ซ่ึงจะมีผลทาํให้ผูเ้รียนมีโลก

ทศัน์กวา้งไกลและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น  การเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัประกวด  

การจดันิทรรศการ  การจดัทัศนศึกษา  เป็นต้น ซ่ึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อ

ประโยชน์ในการเรียนต่อระดบัสูงต่อไป 

วนัคริสต์มาสนับว่าเป็นวนัสําคัญวนัหน่ึงในรอบปี  ของผูน้ับถือศาสนาคริสต์และมีประเพณี  

วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาช้านาน  และท่ีสําคญั  คริสต์ศาสนิกชนส่วนใหญ่จะใช้

ภาษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร  จากเหตุผลและความสําคญัดงักล่าว  การจดักิจกรรมวนัคริสต์มาส  จะทาํ

ให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจถึงขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วฒันธรรมต่างๆ  ของเจา้ของภาษา  และเป็นการส่งเสริม

การเรียนรู้ทางภาษา ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.  วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวฒันธรรมในวนัคริสตม์าสของผูเ้ป็นเจา้ของภาษาใหก้บันกัเรียน 

2. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์ มีความสนุกสนาน  และมีความกลา้แสดงออก 

3.เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6  ไดรั้บการพฒันาความรู้ทางประเพณี และวฒันธรรมของเจา้ของ

ภาษา 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ    

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 ไดมี้ความคิดสร้างสรรค ์กลา้แสดงออก 
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4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

1.1   ประชุมวางแผนการจดักิจกรรม 

    

พฤศจิกายน 63 

 

กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1 จดัทาํแผน่ป้ายไวนิล 

2.2 ดาํเนินกิจกรรมการประกวดบาง

ประเภท 

2.3 ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ บนเวที 

  

 

5,000 

 

พ.ย.63-ธ.ค.63 กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

   ธ.ค.63 กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    

ธ.ค.63 

 

กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

      

5.  งบประมาณ  5,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

ที ่

 

รายการ 

จาํนวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

 

รวม 

1 จดัทาํแผน่ป้ายไวนิล 

 

   

   5,000      

งบอุดหนุน  

5,000 

2 ดาํเนินกิจกรรมการประกวด

บางประเภท 

  งบอุดหนุน 

3 ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ บนเวที    

4 ค่าพาหนะ   งบอุดหนุน 

รวมทั้งส้ิน 5,000  5,000 
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6. การประเมินผล/ติดตามผลโครงการ 

 

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช ้

1. ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทั้งหมดมีความรู้ทาง

วฒันธรรมในวนัคริสตม์าสของผูเ้ป็นเจา้ของภาษา 

การร่วมกิจกรรมของนกัเรียน แบบสังเกต 

2. ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทั้งหมดมีความคิด

สร้างสรรค ์กลา้แสดงออกและไดรั้บความสนุกสนาน

ทาํใหมี้ทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 

การร่วมกิจกรรมของนกัเรียน แบบสังเกต 

 

7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนมีความรู้ในวฒันธรรม  ประเพณีของเจา้ของภาษา  มีความคิดสร้างสรรค ์ กลา้แสดงออก 

และมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาภาษาองักฤษ 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

            (นางลดัดาวลัย ์มาศภูมี) 

             ตาํแหน่ง  พนกังานราชการ 

 

ลงช่ือ             ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

     (นางสาววชัราภรณ์ ม่วงนาครอง) 

                ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการ 

        

                                                                                    ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ    ผูต้รวจโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ) 

                      หวัหนา้งานแผนและงบประมาณ 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ            ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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14. โครงการ ปัจฉิมนิเทศ 

แผนงาน วชิาการ   

สนองนโยบาย(กลยุทธ์)   กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

ลกัษณะโครงการ    � ต่อเน่ือง      โครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ       นางลดัดาวลัย ์มาศภูมี 

ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม 2564 – เมษายน  2564 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

เม่ือส้ินสุดปีการศึกษาของทุกปีจะมีนกัเรียนสาํเร็จการศึกษา เพื่อออกไป ศึกษาต่อสถาบนัใน

อุดมศึกษา ซ่ึงจะตอ้งทาํงานและเรียนรู้ร่วมกบัคนอ่ืนๆในสังคม การมีความพร้อมทางดา้นความรู้และจิตใจ

ก่อนท่ีจะออกไปศึกษาต่อจึงมีความสาํคญัยิง่ในสภาวะการเปล่ียนแปลงและปฏิรูปการศึกษาซ่ึงความพร้อม

ทางดา้นจิตใจ มีความสาํคญัเป็นพเิศษ 

ดงันั้นเพื่อใหแ้นวคิดแก่นกัเรียนจะสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2564 ก่อนท่ีจะสาํเร็จการศึกษา   

จากโรงเรียน ทางแผนกกิจกรรมจึงจดัโครงการปัจฉิมนิเทศข้ึนเพื่อให้นกัเรียนไดต้ระหนกัเห็นถึงคุณค่าตนเอง

และสถาบนั นอกจากน้ียงัเป็นการเตรียมความพร้อมนกัเรียนทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจก่อนท่ีจะจบการศึกษา

และ มีแนวทางในการดาํเนินชีวติ ในการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษาต่อไป  

 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครู  ผูป้กครองและนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 

2.2  เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัและรักภูมิใจในสถาบนัท่ีตนเองศึกษาอยู ่

2.3  เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพแก่นกัเรียนท่ีจบการศึกษา 

 

3. เป้าหมาย   

 3.1 เชิงปริมาณ 

        (1)  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน  เขา้ร่วมการปัจฉิมนิเทศ 

3.2 เชิงคุณภาพ 

        (1)  นกัเรียนเกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งคณะครูและนกัเรียนท่ีจบการศึกษา และมีความตระหนกั 

รักโรงเรียนในสถาบนัท่ีตนเองศึกษาอยู ่
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4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

1.1   ประชุมคณะครูศึกษาสภาพ

ปัญหาและความตอ้งการ 

1.2 จดัทาํโครงการและเสนอขอ

อนุมติั 

    

กุมภาพนัธ์ 62 

ครูลดัดาวลัย ์

คณะครู 

 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1  จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

  

 

3,000 

 

มี.ค.-เม.ย.64 ครูลดัดาวลัย ์

 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

   เมษายน 64 ครูลดัดาวลัย ์

 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   เมษายน 64 ครูลดัดาวลัย ์

 

      

5.  งบประมาณ  3,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

ที ่

 

รายการ 

จาํนวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

 

รวม 

1 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  1,000  

    

 

  3,000      

งบอุดหนุน  

 

 

         3,000 

2 จดัทาํบายศรีสู่ขวญั  500 งบอุดหนุน 

3 วสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่ง

สถานท่ี 

 500  

4 วสัดุอุปกรณ์ในการวดัผล

ประเมินผลกระดาษ A4 

 500 งบอุดหนุน 

5 ป้ายไวนิล ปัจฉิมนิเทศ  500 งบอุดหนุน 

รวมทั้งส้ิน 3,000  3,000 
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6. การวดัและประเมินผล 
ตวับ่งช้ีความสําเร็จ เคร่ืองมือวดัและประเมนิผล วธีิวดัและประเมนิผล 

1. นกัเรียน  คณะครู  ผูป้กครอง  มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

2. นกัเรียนมีความรักภูมิใจในสถาบนัท่ีตนเองศึกษาอยู ่

3.นกัเรียนมีแนวทางในการศึกษาต่อ และการประกอบ

อาชีพ 

1.การสอบถาม 

2.การสังเกต 

3.การสมัภาษณ์ 

 

1.แบบบนัทึก 

2. แบบสัมภาษณ์ 

3. แบบสอบถาม 

 

 
7.  ผลทีค่าดหวงัทีจ่ะได้รับ 

7.1 นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะครู มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

 7.2 นกัเรียนเกิดความตระหนกั   รักภูมิใจในสถาบนัท่ีตนเองศึกษาอยู ่

 7.3 นกัเรียนมีแนวทางในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

          (นางลดัดาวลัย ์มาศภูมี ) 

               ตาํแหน่ง  พนกังานราชการ 

 

ลงช่ือ             ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

(นางลดัดาวลัย ์มาศภูมี ) 

               ตาํแหน่ง  พนกังานราชการ 

        

                                                                                    ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ    ผูต้รวจโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ) 

                      หวัหนา้งานแผนและงบประมาณ 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ       ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 

 



               แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2563 
 

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    106 

 

15. โครงการ    โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพโรงเรียนดีและโรงเรียนคุณภาพประจาํตาํบล 

แผนงาน  จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สนองกลยุทธ์ที ่ 2  ส่งเสริมความมัน่คงของสถาบนัหลกั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสาํนึกในความเป็น

ชาติไทย  ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ค่านิยมหลกัคนไทย 12 ประการ และวถีิชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน 
มาตรฐานตัวช้ีบ่งช้ี     ขอ้  1 ,7 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ     กลุ่มงานบริหารงานบริหารทัว่ไป 
ผู้รับผดิชอบโครงการ       นายพลกฤษณ์ รินทรึก และ นางสาวไพลิน  ชิณเทศ  
ลกัษณะโครงการ   � โครงการใหม่                         โครงการต่อเน่ือง     
ระยะเวลาดําเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 

 

1. หลกัการและเหตุผล  
ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2) 

พ.ศ. 2545 ดว้ยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดใหห้วัใจสาํคญัของการศึกษา  คือการ

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีและดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข                      

มีกระบวนการคิดท่ีเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกดา้น ทั้งทางเศรษฐกิจ  

การเมือง  การปกครอง  และการดาํรงตนในชีวิตประจาํวนั   
ดงันั้นเพื่อปลูกฝังใหเ้ยาวชนไทยรุ่นใหม่เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  วฒันธรรมและค่านิยม

หลกั 12 ประการของคนไทยท่ีถูกตอ้งกบัสภาพจิตใจ  ใหเ้ขม้แขง็ใหถู้กตอ้งตามครรลองครองธรรม   

ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทยจึงไดส่้งเสริมและพฒันาเยาวชนรุ่มใหม่ให้ตระหนกัและเห็น

ความสาํคญัของการปฏิบติัตนตามประเพณี  พิธีกรรม ตลอดจนวฒันธรรมทอ้งถ่ินอนัจะส่งผลใหเ้ยาวชนไทย  

ไดน้าํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจาํวนั อีกทั้งเป็นการรักษามาตรฐานของการเป็นตน้แบบโรงเรียนดี

ศรีตาํบลใหเ้ป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1.  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามหลกัค่านิยม 12 ประการ 

2.2   เพื่อจดัประสบการณ์จริงใหน้กัเรียน  ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมดา้น

ส่งเสริมจริยธรรมและวฒันธรรมท่ีถูกตอ้ง นาํหลกัปฏิบติั 5 หอ้งชีวิตไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

2.3   เพื่อใหน้าํหลกัธรรมทางศาสนาไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆในชีวติประจาํวนั 

2.4   เพื่อใหน้กัเรียนมีความกตญั�ู  กตเวทีต่อ  บิดา – มารดา ครู และผูมี้พระคุณ 
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3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.1.1  นกัเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลกัค่านิยม 12 ประการ มีวฒันธรรมท่ีดี

งาม  ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบักฎเกณฑ ์ รู้จกัหนา้ท่ี  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
3.1.2 นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์จริงและนาํมาแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และเหมาะสม 
3.1.3  นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อเป็นการสืบสาน

วฒันธรรมไทย 
3.1.4  นกัเรียนเป็นผูมี้ความกตญั�ูต่อผูมี้พระคุณ 

3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.2.1  นกัเรียนร้อยละ 80  ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง  เหมาะสมตามประเพณี  พิธีกรรมทางศาสนา

และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนอยา่งเตม็ความสามารถ 

3.2.2  นกัเรียนร้อยละ  80  นาํหลกัธรรมทางศาสนา  นาํหลกั 5 หอ้งชีวติไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกวธีิ  มีจิตใจ สุขุม  เยอืกเยน็  เห็นคุณค่าการเป็นคนดี  มีคุณธรรม  
   

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

1.1   ประชุมวางแผนการจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

    

กรกฎาคม 63 

ครูพลกฤษณ์ 

ครูไพลิน 

 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1  กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

2.2 กิจกรรมพฒันาครูและบุคลากร 

2.2  กิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

  

 

10,000 

 

ตลอดปี

การศึกษา 2563 

ครูพลกฤษณ์ 

ครูไพลิน 

 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

   มีนาคม 64 ครูพลกฤษณ์

ครูไพลิน 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   เมษายน 64 ครูพลกฤษณ์ 

ครูไพลิน 

 

      



               แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2563 
 

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    108 

 

5.  งบประมาณ  10,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

ที ่

 

รายการ 

จาํนวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

 

รวม 

1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม     

   10,000      

งบอุดหนุน  

10,000 2 กิจกรรมพฒันาครูและ

บุคลากร 

  งบอุดหนุน 

3 กิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา    

4 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลกั 

12 ประการ 

  งบอุดหนุน 

รวมทั้งส้ิน 10,000  10,000 
 

 
6. การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ เคร่ืองมือวดัและประเมินผล วธีิวดัและประเมินผล 

1. นกัเรียนร้อยละ 100  ปฏิบติัตนได้

ถูกตอ้งตามประเพณี พิธีกรรมทาง

ศาสนา 

1. สอบถาม 

2.  สังเกต 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

1.  สอบถามระหวา่งดาํเนินโครงการ 

2. สอบถามเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

3.  รายงานผลต่อผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา 

 

2. นกัเรียนร้อยละ  100  มีค่านิยม

หลกั 12 ประการ 
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7.  ผลทีค่าดหวงัทีจ่ะได้รับ 
              7.1  นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามค่านิยมหลกั 12 ประการ 

 7.2  นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีทอ้งถ่ิน 

 7.3  นกัเรียนนาํหลกัธรรมทางศาสนา นาํหลกั 5 หอ้งชีวิตไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆใน

ชีวติประจาํวนั 

 7.4  นกัเรียนมีความกตญั�ู  กตเวทีต่อ  บิดา – มารดา ครู และผูมี้พระคุณ 

 7.5  นกัเรียนไดสื้บสานประเพณีทอ้งถ่ินท่ีดีงาม 

 
 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

          (นางสาวไพลิน  ชิณเทศ ) 

                  ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ลงช่ือ             ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

             (นายพลกฤษณ์ รินทรึก) 

                ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

        

                                                                                    ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ    ผูต้รวจโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ) 

                      หวัหนา้งานแผนและงบประมาณ 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ        ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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16. โครงการ    โครงการเด็กดีประจาํโรงเรียน 
แผนงาน  จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สนองกลยุทธ์ที ่    2  ส่งเสริมความมัน่คงของสถาบนัหลกั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสาํนึกในความ

เป็นชาติไทย   ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ค่านิยมหลกัคนไทย 12 ประการและวถีิชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน 
มาตรฐานตัวช้ีบ่งช้ี        ขอ้  1 ,7 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ     กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 
ผู้รับผดิชอบโครงการ              นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ และนางสาวปรียานุช หนัวสิยั 

 ลกัษณะโครงการ   �โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     
ระยะเวลาดําเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 

 

1. หลกัการและเหตุผล  
เน่ืองดว้ยจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิ่มเติม                    

(ฉบบัท่ี  2) พ.ศ. 2545 ดว้ยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดใหห้วัใจสาํคญัของการศึกษา  

คือการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีและดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข   

มีกระบวนการคิดท่ีเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกดา้น ทั้งทางเศรษฐกิจ  

การเมือง  การปกครอง  และการดาํรงตนในชีวิตประจาํวนั   
เพื่อปลูกฝังใหเ้ยาวชนไทยรุ่นใหม่เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  วฒันธรรมและค่านิยมท่ีถูกตอ้ง

กบัสภาพจิตใจ  ใหเ้ขม้แขง็ใหถู้กตอ้งตามครรลองครองธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทยจึง

ไดส่้งเสริมและพฒันาเยาวชนรุ่มใหม่ให้ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการปฏิบติัตนตามประเพณี  

พิธีกรรม ตลอดจนวฒันธรรมทอ้งถ่ินอนัจะส่งผลใหเ้ยาวชนไทย  ไดน้าํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ใน

ชีวติประจาํวนัและรักษาประเพณีและอนุรักษว์ฒันธรรมไทยท่ีดีงามคงอยูสื่บไป อีกทั้งเป็นการยกยอ่ง และให้

กาํลงัใจกบันกัเรียนท่ีปฏิบติัดี ใหเ้ป็นแบบอยา่งนกัเรียนดีศรีตาํบลรวมทั้งส่งเสริมใหเ้ป็นท่ียอมรับของชุมชน

และสังคมต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1  เพื่อสร้างนกัเรียนตน้แบบดา้นศีลธรรมท่ีมีคุณธรรมพื้นฐานเป็นพทุธศาสนิกชนท่ีแทจ้ริง 

2.2   เพื่อยกระดบัมาตรฐานศีลธรรมของนกัเรียนไทยเพื่อเป็นตน้แบบใหก้บัเยาวชนโลก 

ตลอดจนพลโลกใหสู้งข้ึน 

2.3   เพื่อฟ้ืนฟูวฒันธรรมชาวพุทธท่ีดีงามคืนสู่สังคมไทยใหส้มกบัท่ีประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง

พระพุทธศาสนา 
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2.4   เพื่อสร้างกลุ่ม/เครือข่ายผูน้าํเยาวชนตน้แบบดา้นศีลธรรม เพื่อสร้างความเขม้แขง็เครือข่าย

บา้น วดั โรงเรียน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.1.1  โรงเรียนดีประจาํตาํบลมีนกัเรียนตน้แบบดา้นศีลธรรมทั้งโรงเรียน 
3.1.2 เกิดนกัเรียนกลุ่มแกนนาํเด็กดีประจาํตาํบลท่ีเป็นผูน้าํเยาวชนตน้แบบ 

3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         3.2.1  มีนกัเรียนกลุ่มแกนนาํเด็กดีประจาํตาํบลท่ีเป็นผูน้าํเยาวชนตน้แบบโรงเรียนละ 45 คน   

         3.2.2  นกัเรียนร้อยละ 100  เป็นนกัเรียนตน้แบบดา้นศีลธรรมท่ีมีคุณธรรมพื้นฐานเป็น

พุทธศาสนิกชนท่ีแทจ้ริง 
 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

1.1   ประชุมวางแผนการจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

    

กรกฎาคม 63 

 

ครูประดิษฐ ์

ครูปรียานุช 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1  ครูแกนนาํโรงเรียนดีประจาํ

ตาํบลเขา้รับการอบรม รับชุดส่ือฝึก

นิสัยเด็กดีศรีตาํบล และประสานงาน

โครงการน้ีในโรงเรียน 

 2.2  ประชุมช้ีแจงสร้างความ

ตระหนกัความเขา้ใจการมีส่วนร่วม

ของผูป้กครอง 

2.3  นกัเรียนทุกคนรับการฝึกอบรม

ในโรงเรียนในกิจกรรมฝึกนิสัยเด็กดี

ประจาํตาํบล  

2.4 คัด เลื อกแก น นําเด็ก ดีป ระจํา

ตาํบล 

 1,000 

 

 

 

 

 

  

กรกฎาคม 63 

 

 

 

กรกฎาคม 63 

 

 

ตลอดปี

การศึกษา 2563 

 

ครูประดิษฐ ์

ครูปรียานุช 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

   เมษายน 2564 ครูประดิษฐ ์

ครูปรียานุช 
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ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

3.1 ตรวจสอบประเมิน 

3.2 ติดตามผลการพฒันา 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    

เมษายน 2564 

ครูประดิษฐ ์

ครูปรียานุช 

หมายเหตุ  

กลุ่มแกนนําเด็กดีประจําโรงเรียน(ที่โรงเรียนคัดเลือก) 

1. คดัเลือกแกนนาํเด็กดีประจาํตาํบล เพื่อฝึกเป็นผูน้าํเยาวชนตน้แบบดา้นศีลธรรม หรือ ดาวแห่ง

ความดี อยา่งนอ้ย 45 คนข้ึนไป 

2. ครูแกนนาํ/ครูผูป้ระสานงาน เขา้รับการปฐมนิเทศรับชุดส่ือฝึกผูน้าํ “ดาวแห่งความดี” 

3. ฝึกอบรมแกนนาํเด็กดีประจาํตาํบลใหเ้ป็นผูน้าํ“ดาวแห่งความดี”ตามการฝึกกิจวตัร กิจกรรมท่ี

กาํหนด 

4. อบรม สัมมนา ปฏิบติัธรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง ผูบ้ริหาร-ครู-นกัเรียน อยา่งต่อเน่ืองเพื่อ

สร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจน และมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

5. เขา้ร่วมประเมินมาตรฐานศีลธรรมระดบับุคคล 

การฝึกนิสัยตามหลกัสูตรเด็กดีประจําตําบล  

ประกอบดว้ยกิจวตัร 10 ประการ จากคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ  

เช่น คุณธรรมวนิยั - บา้น            : ไม่นอนต่ืนสาย และเก็บท่ีนอนทนัทีหลงัต่ืนนอน 

     - วดั(ศาสนา) : สมาทานศีลก่อนออกจากบา้น หรือกิจกรรมหนา้เสาธง 

    - โรงเรียน     : แต่งกายสุภาพ และออมบุญ 

 คุณธรรมเคารพ    - บา้น            : กราบไหวพ้่อแม่และญาติผูใ้หญ่ 

     - วดั(ศาสนา) : สวดมนตไ์หวพ้ระก่อนนอน 

     - โรงเรียน     : เขียนคุณความดีของตนเองคุณครูเพื่อนพ่อแม่ ผูป้กครองและคนรอบขา้ง 

คุณธรรมอดทน     - บา้น            : ช่วยเหลือ ทาํงานบา้น รักษาความสะอาดในบา้นและพื้นท่ีสาธารณะ 

     - วดั(ศาสนา) : นัง่สมาธิ 

     - โรงเรียน     : อ่านหนงัสือเรียน/หนงัสือธรรมะ หรือหนงัสือท่ีมีประโยชน์ 

การฝึกนิสัย  (5 หอ้งชีวิต) นกัเรียนดาํเนินกิจวตัรประจาํวนัซ่ึงจะย ํ้าคิด พูด ทาํ ซํ้ าๆบ่อยๆจนเกิดเป็นนิสัย

ประจาํตวั มี 5 สถานท่ีไดแ้ก่ 1) หอ้งนอน2) หอ้งนํ้า   3) หอ้งแต่งตวั  4) หอ้งอาหาร5) หอ้งทาํงาน/หอ้งเรียน 

การฝึกเป็นผูน้าํ พฒันาแกนนาํเด็กดีประจาํตาํบลท่ีมีศกัยภาพ 
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 1. ระบบกลุ่มและทาํงานเป็นทีม 

 2. การเรียนรู้วฒันธรรมชาวพุทธ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม 

 3. การเขา้ร่วมประเมินมาตรฐานศีลธรรม 

5.  งบประมาณ   1,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

1 กิจกรรมอบรมแกนนาํเด็ก

ดีประจาํตาํบล 

   

    

 

   1,000       

งบอุดหนุน  

 

 

 1,000   

 

2 กิจกรรมสัมมนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง

ผูบ้ริหาร-ครู-นกัเรียน 

อยา่งต่อเน่ือง 

  งบอุดหนุน 

3 กิจกรรมประเมิน

มาตรฐานศีลธรรมระดบั

บุคคล 

  งบอุดหนุน 

รวมทั้งส้ิน 1,000  1,000 

 
6. การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ เคร่ืองมือวดัและประเมินผล วธีิวดัและประเมินผล 

1.  นกัเรียนร้อยละ 100  เป็น

นกัเรียนตน้แบบดา้นศีลธรรม

ท่ีมีคุณธรรมพื้นฐานเป็น

พุทธศาสนิกชนท่ีแทจ้ริง 

 

1. สอบถาม 

2.  สังเกต 

3. แบบสอบถามความพึง

พอใจ 

1.  สอบถามระหวา่งดาํเนินโครงการ 

2. สอบถามเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

3.  รายงานผลต่อผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
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7.  ผลทีค่าดหวงัทีจ่ะได้รับ 
7.1   มีนกัเรียนตน้แบบดา้นศีลธรรมท่ีมีคุณธรรมพื้นฐานเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีแทจ้ริง 

7.2   ยกระดบัมาตรฐานศีลธรรมของนกัเรียนไทยเพือ่เป็นตน้แบบใหก้บัเยาวชนโลก ตลอดจน

พลโลกใหสู้งข้ึน 

7.2   ฟ้ืนฟูวฒันธรรมชาวพุทธท่ีดีงามคืนสู่สังคมไทยใหส้มกบัท่ีประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง

พระพุทธศาสนา 

7.4   มีกลุ่ม/เครือข่ายผูน้าํเยาวชนตน้แบบดา้นศีลธรรม เพื่อสร้างความเขม้แขง็เครือข่ายบา้น วดั 

โรงเรียน 
 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

         (  นางสาวปรียานุช หนัวสิัย ) 

                           ตาํแหน่ง  ครู 

 

ลงช่ือ             ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

             (  นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ) 

                ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

        

        ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ    ผูต้รวจโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ) 

                      หวัหนา้งานแผนและงบประมาณ 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ       ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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17. โครงการ    ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

แผนงาน  จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   2. ส่งเสริมความมัน่คงของสถาบนัหลกั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ

สาํนึกในความเป็นชาติไทย   ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ค่านิยมหลกัคนไทย 12 ประการ และวถีิชีวติตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน  

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  3 , 4 , 5 , 6  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กิจการนกัเรียน   

ผู้รับผดิชอบ    นายพลกฤษณ์ รินทรึก และนายอนุชาติ ปัญญาดิษฐ์ 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ    กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ทุกโรงเรียน ดําเนินการ

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ   เห็นเป็นรูปธรรม  และให้มีคุณภาพมาตรฐาน  เพื่อเป็นการกระตุ้น

ส่งเสริมสนับสนุนให้การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ก่อให้ เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พฒันาส่งเสริม ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทั้งใน

เร่ืองพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ยาเสพติดของนักเรียน  เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและสร้าง

ขวญักําลังจากครู ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวข้องให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์คือ เป็นคนดี  เก่ง  และมี

ความสุข ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2)  
พ.ศ. 2545 

 
2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบ และมี ประสิทธิภาพ 
2.2  เพื่อใหบุ้คลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ  และความสามารถในการดูแล ช่วยเหลือ

นกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์ากการดูแลช่วยเหลือของครู ผูป้กครอง และ

ชุมชน 
2.4 เพื่อใหน้กัเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ โทษของส่ิงเสพติดทุกประเภท 
2.5  เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจกบันกัเรียนท่ีความดี 
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3.  เป้าหมาย 

3.1 ด้านคุณภาพ 

3.1.1 โรงเรียนนาํปาหลวงวทิยาคมมีการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 
3.1.2 บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถดูแลนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ

ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
3.1.3 นกัเรียนโรงเรียนปาหลวงวทิยาคมมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคทุ์กคน 

3.2 ด้านปริมาณ 

3.2.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนร้อยละ 100 

3.2.2 บุคลากรในโรงเรียนจาํปาหลาวงวทิยาคมมีความรู้ความเขา้ใจร้อยละ 100  
 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   กรกฎาคม 63 ครูพลกฤษณ์ 

และคณะครู 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1  กิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้น

เรียน 

2.2  กิจกรรมการเยีย่มบา้นนกัเรียน 

2.3  กิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด 

2.4  กิจกรรมเกียรติยศเชิดชูเกียรติ 

  

 

 

1,000 

 

3,000 

500 

500 

 

 กรกฎาคม 63 

 
ตลอดปี

การศึกษา 2563 

 

คณะครู 
 
คณะครู 

คณะครู 

ครูพลกฤษณ์ 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มีนาคม 64 ครูพลกฤษณ์ 

ครูอนุชาติ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   เมษายน 64 ครูพลกฤษณ์ 

ครูอนุชาติ 
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5.  งบประมาณ   5,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที่ รายการ 
จํานวน 

หน่วย 
ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

กจิกรรมประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 

1 ค่าเขียนป้าย    100 งบอุดหนุน 100 

2 ค่าแฟ้มปกอ่อน   200 งบอุดหนุน 200 

3 ค่าอาหารวา่ง + เคร่ืองด่ืม   200 งบอุดหนุน 200 

กจิกรรมการเยีย่มบ้านนักเรียน 

1 ค่านํ้ามนัรถครูท่ีปรึกษา    2,500 งบอุดหนุน 2,500 

2 ค่าเอกสาร   500 งบอุดหนุน 500 

กจิกรรมต่อต้านยาเสพติด 

1 ค่าเขียนป้าย   200 งบอุดหนุน 200 

2 ค่าอาหารวา่ง + เคร่ืองด่ืม   300 งบอุดหนุน 300 

กจิกรรมเกียรติยศเชิดชูเกยีรต ิ

1 ค่าของขวญั   300 งบอุดหนุน 300 

2 ค่าใบประกาศนียบตัร   200 งบอุดหนุน 200 

รวมทั้งส้ิน 5.000  5,000 

 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.  การดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปอยา่ง

มีระบบ และมีประสิทธิภาพ 

2.  บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ  และ

ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือ นกัเรียนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

3.  นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์ากการดูแล

ช่วยเหลือของครู ผูป้กครองและ ชุมชน 

4.นกัเรียนไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

1.  สังเกต 

2.  การรายงาน 

3.  การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน 

1.  การสังเกต 

2.  แบบสอบถาม 

3.  แบบประเมิน 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1  การดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 

7.2  บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ  และความสามารถในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   

       อยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.3  นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์ากการดูแลช่วยเหลือของครู ผูป้กครองและชุมชน 

7.4  นกัเรียนไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

         (  นายอนุชาติ ปัญญาดิษฐ ์) 

                  ตาํแหน่ง  พนกังานราชการ 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

         (  นายพลกฤษณ์ รินทรึก ) 

            ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

                                                           

      ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ    ผูต้รวจโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                    หวัหนา้งานแผนและงบประมาณ 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ        ผูอ้นุมติัโครงการ 

                        (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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18.  โครงการ    ส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจการนกัเรียน 

แผนงาน  บริหารทัว่ไป 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   2. ส่งเสริมความมัน่คงของสถาบนัหลกั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ

สาํนึกในความเป็นชาติไทย   ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ค่านิยมหลกัคนไทย 12 ประการและวถีิชีวติตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน 

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  3 , 4 , 5 , 6  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  บริหารงานทัว่ไป   

ผู้รับผดิชอบ    นายพลกฤษณ์ รินทรึก 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ    กรกฎาคม 2563 –  เมษายน 2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

ในสภาพปัญหาปัจจุบนัของสังคมไทย ประชาชนบางส่วนยงัไม่เขา้ใจในหลกัการปกครองใน

ระบอบประชาประชาธิปไตย โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมตระหนกัถึงความสาํคญัของการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย  จึงไดจ้ดัตั้งโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานกัเรียน  ในโรงเรียนข้ึน เพื่อเป็นการ

ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัหนา้ท่ีของตนเองในการปกครองและรูปแบบขั้นตอนของการเลือกตั้งในระบอบ

ประชาธิปไตย พร้อมทั้งเนน้เก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองไปพร้อม ๆกนั  เม่ือนกัเรียนจบการศึกษา

ออกไปจากโรงเรียนแลว้  ก็จะเป็นประชาชนท่ีปฏิบติัตนในการใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และเขา้ใจรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป 

เพื่อเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมใหน้กัเรียนมีวนิยัในตนเอง ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของทาง

โรงเรียนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนจึงจดัใหมี้โครงการน้ีข้ึน 
 
2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อใหน้กัเรียนมีวินยัในตนเอง  ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของทางโรงเรียน 

2.2  เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยใหก้บันกัเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.1.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีความเป็นประชาธิปไตย 
3.1.2 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมเป็นผูมี้วินยัและปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั  
3.1.3 นกัเรียนโรงเรียนปาหลวงวทิยาคมมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคทุ์กคน 

3.2 ด้านปริมาณ 
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3.2.1  นกัเรียน กระทาํผดิกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของโรงเรียนลดลงร้อยละ 10 

3.2.2  นกัเรียนร้อยละ 90  มีความเป็นประชาธิปไตยและใชสิ้ทธิเลือกตั้งสภานกัเรียน 
 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   ก.ค. 63 ครูทุกคน 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1 กิจกรรมเลือกตั้งสภานกัเรียน 

2.2 สนบัสนุนกิจการสภานกัเรียน 

2.3 กิจกรรมไหวค้รู 

2.4 กิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด 

  

 

 

 

500 

500 

1,500 

500 

ก.ค. 63-

ก.พ. 64 

 

คณะครู 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค. 64 ครูพลกฤษณ์ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

     เม.ย. 64 ครูพลกฤษณ์ 

      

5.  งบประมาณ  3,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้น

การเลือกตั้งสภานกัเรียน 

  500 งบอุดหนุน 500 

2 สนบัสนุนกิจกรรมสภา

นกัเรียน 

  500 งบอุดหนุน 500 

3 กิจกรรมไหวค้รู   1,500 งบอุดหนุน 1,500 

4 กิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด   500 งบอุดหนุน 500 

รวมทั้งส้ิน 3,000  3,000 
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6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. นกัเรียน กระทาํผดิกฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัของโรงเรียนลดลงร้อยละ 10 

2.  นกัเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมร้อยละ 90  

มีความเป็นประชาธิปไตยและใชสิ้ทธิ

เลือกตั้งสภานกัเรียน 

สังเกต  สรุปผล 

 

สังเกต  สรุปรายงานผล 

แบบบนัทึก 

 

แบบรายช่ือผูล้งคะแนน

เสียงเลือกตั้งสภานกัเรียน 

 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1  นกัเรียนมีวินยัในตนเอง  ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของทางโรงเรียน 

7.2  นกัเรียนเป็นผูมี้ประชาธิปไตย  รู้สิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง 

7.3 นกัเรียนตระหนกัถึงพระคุณคุณครู 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

             (  นายพลกฤษณ์ รินทรึก ) 

                   ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

             (  นายพลกฤษณ์ รินทรึก ) 

               ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

      ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ                          ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ) 

                    หวัหนา้งานแผนและงบประมาณ 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ       ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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19.  โครงการ    ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน   งานวชิาการ  

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อ  2. ส่งเสริมความมัน่คงของสถาบนัหลกั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ

สาํนึกในความเป็นชาติไทย  ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์และวถีิชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สู่ประชาคมอาเซียน 

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  2 , 3 , 6 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

ผู้รับผดิชอบ  นางสาวไพลิน  ชิณเทศ และนายประดิษฐ ์ภูสีฤทธ์ิ 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ     ตลอดปีการศึกษา 2563 

………………………………………………………………………………………………………. 

1.หลกัการและเหตุผล 

หลกัการสําคญัของการปฏิบติั เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ ของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัวฯคือการจดัการบริหารดินและนํ้ า การบริหารเวลา  เงินทุน และกาํลงัคน เพื่อให้เกิดผลผลิตเพียงพอ

ในการเล้ียงตนเองใหมี้รายไดห้มุนเวียนตลอดปี   ในระยะแรกควรผลิตพืชหมุนเวียนในการบริโภคก่อน   กิน

อยูอ่ยา่งประหยดัขยนัหมนัเพียร สามคัคีช่วยเหลือเก้ือกูลกนั จากการหาผลผลิตไดม้ากเกินกวา่บริโภคแลว้จึง

นาํออกจาํหน่ายแนวปฏิบติั คือแบ่งพื้นท่ีการถือครองการเกษตร โดยเฉล่ียแลว้ เกษตรกรไทยจะมีพื้นท่ีโดย

เฉล่ียประมาณ  5 – 10ไร่ ต่อครอบครัว มีฐานะค่อนขา้งยากจน จาํนวนสมาชิกในบา้นประมาณ 6 คนโดยแบ่ง

พื้นท่ีออกเป็นสัดส่วน  30/30/30/10 สามารถยืดหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม จากหลกัการดงักล่าวสามารถท่ีจะ

ทาํให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และนักเรียนสามารถนาํไปปฏิบติัร่วมกบัผูป้กครอง พร้อมนาํไปใช้ในการ

ดาํเนินชีวติประจาํวนั 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกษตรทฤษฏีใหม่ 

 2.3  เพื่อใหน้กัเรียนไดน้าํความรู้ท่ีไดน้าํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

3. เป้าหมาย 

      3.1 ด้านปริมาณ 

             3.1.1 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม ร้อยละ 100 มีความเขา้ใจในเกษตรทฤษฏีใหม่ 

             3.1.2 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม ร้อยละ 100 ไดน้อ้มนาํหลกัปรัชญาของ           

เศรษฐกิจพอเพียงไปลงมือปฏิบติัจริง 
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 3.2 ด้านคุณภาพ 

             3.2.1 นกัเรียนทุกคนเขา้ใจแนวคิดของการเกษตรแบบพอเพียง 

             3.2.2 นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   -  ประชุมวางแผนงาน 

   - จดัทาํโครงการแต่งตั้ง 

       ผูรั้บผดิชอบ 

   - เสนอโครงการต่อผูบ้ริหาร 

       โรงเรียน 

    

ก.ค. 2563 

 

ครูไพลิน 

ครูประดิษฐ ์

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

   -  กิจกรรมสวนครัวร้ัวกินได ้

   -  กิจกรรมเล้ียงสัตว ์เพาะเห็ด 

  -  ปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

ก.ค. 63- เม.ย.64 

 

ครูไพลิน 

ครูประดิษฐ ์  

 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    

ก.ค. 63- เม.ย.64 

 

ครูไพลิน 

ครูประดิษฐ์ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

  - สรุปผลการดาํเนินงานโดยใช ้

    การ สังเกตและภาพกิจกรรม 

    สมุดการออมระดบัชั้นเรียน 

  - เสนอต่อผูบ้ริหารการโรงเรียน 

    

ก.ค. 63- เม.ย.64 

 

ครูไพลิน 

ครูประดิษฐ ์
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5.  งบประมาณ  3,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

ที่ รายการ 
จํานวน 

หน่วย 
ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

กิจกรรมสวนครัวร้ัวกินได ้,เล้ียงสัตว,์ เพาะเห็ด 

1 ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุพืช,กลา้ไม ้    

 

3,000 

 

งบอุดหนุน  

 

3,000 

 

2. ปุ๋ย   งบอุดหนุน 

3. วสัดุอุปกรณ์เกษตร    งบอุดหนุน 

4 วสัดุอุปกรณ์ปรับปรุง

ศูนยก์ารเรียนรู้ 

  งบอุดหนุน 

รวมทั้งส้ิน 3,000  3,000 

 

6.   การวดัและประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ เคร่ืองมือวดัและประเมินผล วธีิวดัและประเมินผล 

1.นกัเรียนประสบการณ์ท่ี

หลากหลาย  เกิดความรู้  ความ

ชาํนาญ ทั้งวชิาการและวชิาชีพ  

สามารถคน้พบความถนดัของ

ตนเอง และสามารถสร้างอาชีพใน

อนาคตไดเ้หมาะสมกบัตนเอง 

พร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เพื่ออนุรักษ ์นาํไปใชป้ระโยชน์ได้

ในชีวติประจาํวนั 

1.แบบสอบถาม 

2.สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

 

1.ตอบแบบสอบถาม 

2.สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
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7. ผลคาดว่าจะได้รับ 

          นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม มีความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ และการปฏิบติัตามกิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีกาํหนด   สามารถนาํไปใชพ้ฒันางานของตนเองและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 

 

                                                               ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

          (  นางสาวไพลิน  ชิณเทศ ) 

                  ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

 

       ลงช่ือ             ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ  ) 

              ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

                                                          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ             ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ       ผูอ้นุมติัโครงการ 

                     (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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20. โครงการ    ส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทาํ 

แผนงาน    วชิาการ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อ 2. ส่งเสริมความมัน่คงของสถาบนัหลกั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ

สาํนึกในความเป็นชาติไทย     ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์และวถีิชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สู่ประชาคมอาเซียน 

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่   2 , 3 , 6 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ    บริหารงานวชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ    นางสาวไพลิน  ชิณเทศ , และคณะครู 

ลกัษณะโครงการ    �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ       ตลอดปีการศึกษา 2563 

………………………………………………………………………………………………………. 

1.หลกัการและเหตุผล 

โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดจ้ดัทาํโครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพในโรงเรียน เพื่อให้นกัเรียนใน

โรงเรียนมีทกัษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ใหมี้ทกัษะและความรู้ดา้นวชิาชีพและยงัเสริมสร้างให้

นกัเรียนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดาํเนินชีวติบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนน้ใหทุ้กคน

ดาํเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุลและพร้อมต่อการ

รองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลก

ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อส่งเสริมทกัษะในการประกอบอาชีพ  

 2.  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

3.  เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีรายไดร้ะหวา่งเรียนและแบ่งเบาภาระใหแ้ก่ครอบครัว 

3. เป้าหมาย 

    3.1 ดา้นคุณภาพ 

          1.นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีแนวทางในการประกอบอาชีพ  

          2.นกัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

          3.นกัเรียนมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

    3.2 ดา้นปริมาณ 

            นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -  มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ฝึกการประกอบอาชีพ ตลอดปีการศึกษา 
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4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   -  ประชุมวางแผนงาน 

   - จดัทาํโครงการแต่งตั้ง 

       ผูรั้บผดิชอบ 

   - เสนอโครงการต่อผูบ้ริหาร 

       โรงเรียน 

    

ก.ค. 63 

 

ครูไพลิน และ 

ครูพลกฤษณ์   

  ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

-กิจกรรมการทาํขนมไทย 

- กิจกรรมปลูกผกัทัว่ไป 

-กิจกรรมงานอาชีพดา้นกราฟฟิก 

-กิจกรรมการซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ทัว่ไป 

-กิจกรรมช่างเช่ือม 

-กิจกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 

-กิจกรรมไมก้วาดทางมะพร้าว 

-กิจกรรมดอกไมป้ระดิษฐ ์

-กิจกรรมช่างตดัผม 

-กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ 

-กิจกรรมช่างไฟฟ้าเบ้ืองตน 

-กิจกรรมการขายสินคา้ออนไลน์ 

 

 

12,000  

 

ก.ค. 63- 

เม.ย. 64 

 

ครูอรวรรณ,ครูปรียานุช 

ครูไพลิน 

ครูพลกฤษณ์ 

ครูอนุชาติ 

ครูอนุชาติ 

ครูไพลิน 

ครูไพลิน,ครูประดิษฐ์ 

ครูไพลิน 

ครูศุภลกัษณ์,ครูพิมพล์ภสั 

ครูศุภลกัษณ์,ครูพิมพล์ภสั 

ครูลกัษณา 

ครูอนุชาติ 

ครูพลกฤษณ์ 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   ก.ค. 63- 

เม.ย. 64 

ครูไพลิน และ  

ครูพลกฤษณ์   

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

  - สรุปผลการดาํเนินงานโดยใช ้

    การ สังเกตและภาพกิจกรรม 

  - เสนอต่อผูบ้ริหารการโรงเรียน 

   ก.ค. 63- 

เม.ย. 64 

ครูไพลิน  และ  

ครูพลกฤษณ์   
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5.  งบประมาณ 12,000     บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

 กิจกรรม    

 

    12,000 

 

 

งบอุดหนุน 

 

 

12,000 

1 ค่าจดักิจกรรม 12 1,000 

 

รวมทั้งส้ิน 12,000  12,000 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ เคร่ืองมือวดัและประเมินผล วธีิวดัและประเมินผล 

1.นกัเรียนมีทกัษะในการประกอบ

อาชีพ  

2.นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เป็น

ประโยชน์ 

3.นกัเรียนมีรายไดร้ะหวา่งเรียน

และแบ่งเบาภาระใหแ้ก่ครอบครัว 

- แบบสอบถาม 

 -สังเกตการณ์ปฏิบติังาน 

- ตอบแบบสอบถาม 

-สังเกตการปฏิบติังาน 
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7. ผลคาดว่าจะได้รับ 

           7.1 นกัเรียนมีรายไดร้ะหวา่งเรียน รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ เป็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพ 

                                                               

 

            ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

        (  นายพลกษณ์ รินทรึก  ) 

           ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

                                                           

       

       ลงช่ือ          ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

        (  นางสาวไพลิน ชิณเทศ) 

           ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

 ลงช่ือ         ผูต้รวจสอบโครงการ 

                      ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                  หวัหนา้งานแผนงานและงบประมาณ 

   

      �  อนุมติั                        � ไม่อนุมติั     

ลงช่ื          ผูอ้นุมติัโครงการ 

                  ( นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา ) 

                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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21. โครงการ  ศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 

แผนงาน  วชิาการ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   2. ส่งเสริมความมัน่คงของสถาบนัหลกั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ

สาํนึกในความเป็นชาติไทย     ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ค่านิยมหลกัคนไทย 12 ประการ และวถีิชีวติตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน 

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  11 , 13 , 15   

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ฝ่าย วชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ  นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ และนางสาวปรียานุช หนัวสิัย 

 ลกัษณะโครงการ          �  โครงการใหม่                      โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ      กรกฎาคม  2563  –    เมษายน  2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล  

              ในสภาวะแห่งยคุทุนนิยม ท่ีเศรษฐกิจเป็นตวัขบัเคล่ือนและผลกัดนัใหป้ระเทศต่าง ๆ กา้วรุด

ไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัประเทศต่าง ๆ นั้นอยูร่วมกนัเป็นสังคมโลก ไม่สามารถอยูโ่ดดเด่ียวได ้

จึงตอ้งมีการรวมตวักนัของประเทศในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มอาํนาจในการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนัในเวทีระหวา่งประเทศ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ร่วมและพฒันาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ 

กนั ดว้ยเหตุน้ี ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รือ อาเซียน จึงไดมี้ขอ้ตกลงใหอ้าเซียนรวมตวัเป็นชุมชนหรือ

ประชาคมเดียวกนัใหส้าํเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 

  ประเทศไทยก็เป็นหน่ึงใน  10 ประเทศของกลุ่มอาเซียน ดงันั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการ

อยูร่่วมกนั การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในแต่ละประเทศ การพึ่งพาอาศยักนัและกนั ท่ีจะพฒันาประเทศไป

พร้อมๆ กนันั้น จึงไดจ้ดัทาํโครงการศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียนข้ึนเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนกัเรียน ในการ

แสวงหาความรู้ เร่ืองประชาคมอาเซียน 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อพฒันาสร้างศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียนในโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 

2.2  เพื่อใหผู้เ้รียนมีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  

2.3  เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาเขา้                      

สู่ประชาคมอาเซียน 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านคุณภาพ 

  3.1.1  โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 

    3.1.2  นกัเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สามารถคน้ควา้ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัอาเซียนได ้

 3.2  ด้านปริมาณ 

  3.2.1  โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม มีศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 1 แห่ง 

  3.2.2  นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมทุกคนไดเ้ขา้ศึกษา คน้ควา้ หาความรู้ ท่ีศูนยก์าร

เรียนรู้อาเซียน   

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 
 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   ก.ค 63 ครูประดิษฐ์ 

ครูปรียานุช 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1 พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 

2.2 จดัซ้ือส่ือการเรียนรู้อาเซียน 

  

 

 

 

2,000 

 

ก.ค.63- 

เม.ย.64 

ครูประดิษฐ์ 

ครูปรียานุช 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    

เม.ย.64 

ครูประดิษฐ์ 

ครูปรียานุช 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   เม.ย.64 ครูปรียานุช 

5.  งบประมาณ   2,000    บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

1 พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้

อาเซียน 

  2,000 งบอุดหนุน 2,000 

รวมทั้งส้ิน 2,000  2,000 
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6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. จาํนวนร้อยละท่ีนกัเรียนเขา้มา

ใชง้านในศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 

1. ตอบแบบสอบถาม 

2. จาํนวนนกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาหา

ความรู้ 

1. แบบสอบถาม 

   

 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1  นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม มีศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 

7.2 นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดค้น้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัอาเซียน 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

               (  นางสาวปรียานุช หนัวิสัย  ) 

                                               ตาํแหน่ง  ครู 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

             (  นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                    ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

                                                          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     
 

ลงช่ือ      ผูอ้นุมติัโครงการ 

                         (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา ) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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22. โครงการ โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ  

แผนงาน   สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สนองกลยุทธ์  สพม.24    กลยทุธ์เขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน   1,2,3  

สนองกลยุทธ์  สพฐ.        กลยทุธ์ สพฐ. ขอ้ท่ี  2,5  

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานการศึกษา ท่ี 2,3,4,5 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ     กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ       นางลกัษณา  ปรีพูล  , นางสาวไพลิน  ชิณเทศ 

ลกัษณะโครงการ      โครงการใหม่         ☑   โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 

 

1. หลกัการและเหตุผล  

            โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงอนุรักษต์น้ยางนา ตั้งแต่ปี 2503 ทรงเห็นความสาํคญัของการอนุรักษ์

พนัธุกรรมพืช ทรงดาํเนินโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในปี 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาํริใหด้าํเนินการอนุรักษ ์

พืชพรรณของประเทศและดาํเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ โดยไดด้าํเนินการโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ และจดัสร้างธนาคารพืชพรรณข้ึนในโครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา ตั้งแต่

ปี 2536 เป็นตน้มา โดยส่วนหน่ึงของพระราชดาํริบางประการเก่ียวกบัการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช คือ การสอน

และการอบรมให้เด็กมีจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์ืชพรรณนั้น ควรใชว้ธีิปลูกฝังใหเ้ด็กเห็นความงดงาม ความ

สนใจ และเกิดความปิติท่ีจะทาํการศึกษาและอนุรักษพ์ืชพรรณต่อไป  ดงันั้นเพื่อดาํเนินการตามพระราชดาํริฯ 

โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัดงักล่าว จึงไดจ้ดัทาํโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ โดยไดจ้ดักิจกรรมซ่ึงเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองเพื่อให ้นกัเรียน  ครูและผูท่ี้สนใจไดมี้

ความรู้ และมีจิตสาํนึกท่ีดีในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช และมีแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพร สามารถนาํ

ความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 

2. วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อสนองพระราชดาํริโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 2. เพื่อจดัทาํสวนสมุนไพรให้เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สาํหรับนกัเรียน 

ครู และผูท่ี้สนใจไดเ้ขา้มาศึกษาหาความรู้ และสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้



               แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2563 
 

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    134 

 

 3. เพื่อปลูกจิตสาํนึกท่ีดีในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช รู้สึกหวงแหน เขา้ใจถึงความสาํคญัและเห็น

คุณประโยชน์ของพืชสมุนไพร 

 

3.  เป้าหมาย 

           3.1 เชิงปริมาณ    

       ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจาํนวน 22 คนและนกัเรียนจาํนวน 181 คน มีความรู้

เก่ียวกบัการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช และพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 

           3.2 เชิงคุณภาพ    

       ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและนกัเรียน มีจิตสาํนึกท่ีดีในการอนุรักษพ์นัธุกรรม

พืช รู้สึกหวงแหน เขา้ใจถึงความสาํคญัและเห็นคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 

 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

   ก.ค. 63 ครูไพลิน 

ครูลกัษณา 

ขั้นท่ี 2 ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

    2.1  สาํรวจพรรณไมใ้นโรงเรียน    

    2.2  การจดัทาํป้ายช่ือพรรณไม ้

    2.3 จดัทาํแผนผงัแสดงตาํแหน่ง

พรรณไม ้

    2.4  จดัทาํภาพวาด ภาพถ่ายพรรณ

ไม ้

    2.5 จดัทาํตวัอยา่งพรรณไม ้

    2.6  รวบรวมพืชสมุนไพรและ 

ทาํการปลูกสมุนไพรในบริเวณท่ี

จดัเตรียมไวต้ามแผนผงัของสวน

สมุนไพร 

    2.7 ตกแต่งภูมิทศัน์บริเวณสวน

สมุนไพร 

  

 

 

 

5,000  

 

ก.ค.63- 

เม.ย.64 

 

ครูไพลิน 

ครูลกัษณา 
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    2.9 ติดป้ายช่ือพืชสมุนไพร 

    2.8 จดัทาํเอกสารใหค้วามรู้

เก่ียวกบัพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    

มี.ค.64 

ครูไพลิน 

ครูลกัษณา 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   เม.ย.64 ครูไพลิน 

ครูลกัษณา 

 

5. งบประมาณ  จํานวน  5,000  บาท  

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

1 ค่าตอบแทน    

     5,000 

 

เงินอุดหนุน 

 

5,000 2 ค่าใชส้อย   

3 ค่าวสัดุ   

รวมทั้งส้ิน 5,000  5,000 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความสาํเร็จ เคร่ืองมือวดัและประเมินผล วธีิวดัและประเมินผล 

1.นกัเรียน ครู และผูท่ี้สนใจมี

ความรู้เก่ียวกบัพนัธุกรรมพืช และ

พืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 

1.แบบประเมินจากความพึงพอใจ 1.ประเมินจากความพึงพอใจ 

2. .นกัเรียน ครู และผูท่ี้สนใจ 

มีจิตสาํนึกท่ีดีในการอนุรักษ์

พนัธุกรรมพืช รู้สึกหวงแหน เขา้ใจ

ถึงความสาํคญัและเห็น

คุณประโยชน์ของพืชสมุนไพร 

1.แบบประเมินจากความพึงพอใจ 2.ประเมินความพึงพอใจ 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. นกัเรียน ครู และผูท่ี้สนใจ จิตสาํนึกท่ีดีในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช รู้สึกหวงแหน เขา้ใจถึง

ความสาํคญัและเห็นคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพร  

 2.  นกัเรียน ครู และผูท่ี้สนใจ มีความรู้เก่ียวกบัพนัธุกรรมพืช และพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 

สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

 3.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สาํหรับนกัเรียน ครู และผูท่ี้สนใจ        

ไดเ้ขา้มาศึกษาหาความรู้         

                              

                                                   ลงช่ือ                        ผูเ้สนอโครงการ 

                                                                   ( นางสาวไพลิน ชิณเทศ ) 

                                                                        ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

                                                           ลงช่ือ                                            ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

                                                                                                     ( นางลกัษณา  ปรีพูล ) 

                                           ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ      

                                         

                                                          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     
 

ลงช่ือ      ผูอ้นุมติัโครงการ 

                         (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา ) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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23. โครงการ  สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน 

แผนงาน  บริหารทัว่ไป 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   2. ส่งเสริมความมัน่คงของสถาบนัหลกั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ

สาํนึกในความเป็นชาติไทย   ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์และวถีิชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สู่ประชาคมอาเซียน 

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  2 , 4 , 5 , 6  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  ฝ่าย บริหารทัว่ไป 

ผู้รับผดิชอบ  นางนงคนุ์ช  ถ่ินคาํเชิด  และนางรัตนา  ภารสงดั 

 ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ    กรกฎาคม  2563  –  เมษายน 2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

              หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551   มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้

เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 

ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน 

รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ    

 ทางฝ่ายบริหารทัว่ไปจึงไดจ้ดัทาํโครงการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียนข้ึนเพื่อสนองกลยทุธ์ขอ้ท่ี 2  

เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ทกัษะในการแสวงหาความรู้  ทกัษะการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

ได ้อีกทั้งการคิดอยา่งเป็นระบบ สร้างคุณธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ใชชี้วติอยา่งพอเพียง ซ่ึงทางฝ่าย

บริหารไดเ้ล็กเห็นความสาํคญัดงักล่าวจึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีข้ึน  

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัการทาํงาน การวางแผน การอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันา

งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

2.2  เพื่อใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านคุณภาพ 

  3.1.1  นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมรู้จกัการออม การลงทุนโดยการลงหุน้สหกรณ์ 

    3.1.2  นกัเรียนมีความสนใจ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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 3.2  ด้านปริมาณ 

  3.2.1  นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมทุกคนมีหุน้ในสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน 

  3.2.2  นกัเรียนโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมร้อยละ  80  มีความสนใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริต   

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 
 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   ก.ค 63 งานสหกรณ์ 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1  ดาํเนินกิจกรรมคา้ขายสหกรณ์

ร้านคา้โรงเรียน   

2.2 ปรับปรุงหอ้งสหกรณ์ โดยการ 

ปูกระเบ้ือง 

  

 

 

 

 

 

* 

 

ก.ค 63 

 

 

งานสหกรณ์ 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   เม.ย 64 ครูนงคนุ์ช   

ครูรัตนา 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   เม.ย 64 ครูนงคนุ์ช   

ครูรัตนา 

      

หมายเหตุ  * หมายถึง เงินนอกงบประมาณ 
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5.  งบประมาณ  *     บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

1 ค่าซ่อมบาํรุงสหกรณ์      

       

รวมทั้งส้ิน    

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.  จาํนวนนกัเรียนลงหุ้นกบั

สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน 

2. จาํนวนหุน้ท่ีนกัเรียนลงทุนกบั

สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน 

3. จาํนวนร้อยละท่ีนกัเรียนมีเจตคติ

ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

1. นบัจาํนวนนกัเรียนท่ีลงหุ้นกบั

สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน 

2. นบัจาํนวนหุน้ท่ีนกัเรียนลงทุน

กบัสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน 

3. วดัจากจาํนวนร้อยละท่ีนกัเรียนมี

เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

1. แบบรายงานจาํนวนนกัเรียนท่ี

ลงหุน้กบัสหกรณ์ร้านคา้

โรงเรียน 

2. แบบรายงานจาํนวนหุ้นท่ี

นกัเรียนลงหุน้กบัสหกรณ์ร้านคา้

โรงเรียน 

3. แบบสอบถาม 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1  ผูเ้รียนรู้จกัการทาํงาน การวางแผน การอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

7.2  ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

 

      ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

             ( นางสาวรัตนา  ภารสงดั ) 

               ตาํแหน่ง  ครูพี่เล้ียงเด็ก LD 

 

       

      ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

             ( นางนงคนุ์ช  ถ่ินคาํเชิด ) 

               ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 
 

                                                          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 
 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ       ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

24. โครงการ  จ.ป.ค.ใหท้างเลือก  (การจดัการศึกษาทางเลือก) 
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แผนงาน  วชิาการ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   3. ใหโ้อกาสทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสใน

การพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่    3, 6, 14 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  วชิาการ     

ผู้รับผดิชอบ  นายสามารถ กินะรี และนางสาวอรวรรณ เบ้ียวพา 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ         กรกฎาคม  2563  –  เมษายน  2564 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 มาตรา 4 มาตรา  15 การศึกษาตลอดชีวติ โรงเรียน

จดัการศึกษาโครงสร้าง  3  ระบบ   ไดแ้ก่  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการจดัการศึกษาตาม

อธัยาศัย  หมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจดัการศึกษาทุกมาตราและมาตรา 39 โรงเรียนเป็นนิติบุคคลแห่ง

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 )  พ.ศ. 2545    

โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคมจึงได้จดัโครงการ จ.ป.ค. ให้ทางเลือกซ่ึงเป็นโครงการท่ีบูรณาการ

จดัการเรียนการสอนทั้งในระบบ และการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั ใหก้บันกัเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา

และช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรม ดา้นวชิาการ หรือดา้นสังคม ครอบครัว ให้สามารถเรียนรู้ได้

จนจบหลกัสูตรตามความมุ่งหวงัของชาติสอดรับกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 2.1.  เพื่อประกนัสิทธิและโอกาสของนกัเรียนใหไ้ดรั้บการศึกษาตลอดชีวิต 

 2.2  เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

3. เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ 

   3.1.1  นกัเรียนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในเขตพื้นท่ีบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน  100% 

 3.2  ด้านคุณภาพ 

3.2.1  นกัเรียนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาท่ีสมคัรเขา้เรียนตามโครงการ จ.ป.ค.ให้

ทางเลือกจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน 
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4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    ก.ค. 63 ครูสามารถ 

และคณะครู 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1  การปฐมนิเทศและลงทะเบียน 

2.2 กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้  

 - จดัทาํเอกสารประกอบการเรียน 

 - ส่งเอกสารการเรียน 

 - จดัทาํแบบทดสอบและส่งแบบทดสอบ 

  

 

 

 

500 

4,500 

 

ก.ค. 63

ก.ค. 63 

 

 

 

 

ครูสามารถ 

ครูอรวรรณ 

   

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั ติดตาม และประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   เม.ย. 64 ครูสามารถ  

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    เม.ย. 64 ครูสามารถ 

ครูอรวรรณ 

 

5.  งบประมาณ  5,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที่ รายการ 
จํานวน 

หน่วย 

ราคา/

หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ รวม 

1 

 

การปฐมนิเทศและลงทะเบียน 

- ค่าเอกสาร 

- ค่าเบ้ียเล้ียง 

- ค่าพาหนะ 

  500 

 

 

 

งบอุดหนุน 

 

 

 

500 

 

 

 

2 กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้  

 - จดัทาํเอกสารประกอบการเรียน 

 - ส่งเอกสารการเรียน 

 - จดัทาํแบบทดสอบส่ง

แบบทดสอบ 

  4,500 งบอุดหนุน 

 

 

 

 

4,500 

รวมทั้งส้ิน 5,000  5,000 
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6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. ร้อยละความพึงพอใจของนกัเรียนในการประกนั

สิทธิและโอกาสของนกัเรียนใหไ้ดรั้บการศึกษา

ตลอดชีวิต 

2.  ร้อยละความพึงพอใจในการเพิ่มโอกาสและ

สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

1. สอบถาม 

 

 

2. สอบถาม 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

2.  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1. โรงเรียนมีการประกนัสิทธิและโอกาสของนกัเรียนใหไ้ดรั้บการศึกษาตลอดชีวิต 

7.2  นกัเรียนไดรั้บโอกาสและมีความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

             (  นางสาวอรววณ เบ้ียวพา  ) 

                          ตาํแหน่ง  ครู 

 

                 ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

             (  นายสามารถ กินะรี  ) 

               ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

                                                               ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั  

  

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ         ผูอ้นุมติัโครงการ 

                         (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 

 



               แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2563 
 

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    144 

 

25. โครงการ  แนะแนวการศึกษา 

แผนงาน วชิาการ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที่ 3. ใหโ้อกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึง ครอบคลุม ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการ

พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

สนองมาตรฐานข้อที่ ขอ้ท่ี 1- 6 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ   กิจการนกัเรียน    ฝ่าย  วชิาการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางพิมพล์ภสั   โคตาสี และนายสามารถ  กินะรี 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม  2563  -    เมษายน  2564  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลกัการและเหตุผล 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  6  ไดก้ล่าวถึง  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป  

เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม   มีจริยธรรมและ

วฒันธรรม  ในการดาํรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขและในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 2551 ไดจ้ดักิจกรรมแนะแนวเป็น 1 ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 การดาํเนินการจดัการบริการแนะแนวในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้นักเรียนไดพ้ฒันาการ

อย่างต่อเน่ืองและสร้างความมัน่ใจแก่นักเรียน  อนัจะทาํให้นักเรียนเติบโตเป็นผูใ้หญ่อย่างมีสุขภาพท่ีดี มี

ความสุข  ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากงานแนะแนวเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับ

นกัเรียนทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม เพื่อใหง้านแนะแนวของโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมประสบความสาํเร็จ

บรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรจึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันางานแนะแนว  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งห้องปฏิบัติการแนะแนวนั้ นควรจะเป็นสถานท่ีจูงใจนักเรียน  ครู – อาจารย์  ตลอดจนผูป้กครอง

นกัเรียนปรารถนาจะเขา้มาใชบ้ริการแนะแนว จึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานแนะแนวเป็นไปอยา่งเป็นระบบ 

 2.  เพื่อใหน้กัเรียนรับรู้  ข่าวสาร ขอ้มูล  เก่ียวกบัการศึกษา  อาชีพ และการพฒันาบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสม 

 3.  เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง และสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัอยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง

ต่างๆ  พร้อมจะออกเผชิญโลกภายนอกอยา่งมัน่ใจ 

 4.  เพื่อใหน้กัเรียนไดท้ราบแนวทาง และสามารถตดัสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพไดต้รง

กบัความสนใจ  ความสามารถและความถนดัของตนเอง 
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 5.  เพื่อให้โรงเรียนมีห้องแนะแนวท่ีถูกสุขลกัษณะตามหลกัการบริการงานแนะแนว 

 6.  เพื่อใหห้้องแนะแนวเป็นสถานท่ีท่ีนกัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้เร่ืองการศึกษาต่อ การประกอบ

อาชีพ และการพฒันาบุคลิกภาพ 

3. เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 นกัเรียนร้อยละ  80  มีความรู้ ความเขา้ใจ  เก่ียวกบัการศึกษา อาชีพและบุคลิกภาพและสามารถ

ช่วยเหลือตนเอง  ใหอ้ยูใ่นสังคมไดย้า่งมีความสุข 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. จะช่วยใหน้กัเรียนเป็นผูแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  สามารถช่วยเหลือตนเอง  และปรับตวัให้เขา้

กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข 

 2. นกัเรียนรู้จกัตดัสินใจดว้ยตนเองในการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพไดเ้หมาะสม 

 3. นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงาม  สามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  เสนอโครงการ/ประชุมและ

ช้ีแจงโครงการ /จดัเตรียมเอกสาร 

   

 

 

  ก.ค  63 

 

ครูพิมพล์ภสั 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

  -  กิจกรรม  Mind Mapping  

     การศึกษาต่อใตถุ้นอาคาร ก 

   - กิจกรรม “วนัพี่พบนอ้ง” 

 

   - กิจกรรมออกแนะแนว 

    

  - ป้ายไวนิลช่ืนชมคนเก่ง 

   

500 

 

1,500 

 

2,000 

 

1,000 

 

ส.ค. – พ.ย.63 

 

ก.พ – เม.ย 64 

 

ครูพิมพล์ภสั 

ครูสามารถ 

คณะครู/   

ศิษยเ์ก่า 

คณะกรรมการ

ออกแนะแนว 

ครูพิมพล์ภสั 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   ก.พ.64 ครูพิมพล์ภสั 

ครูสามารถ 

 

      



               แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2563 
 

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม  อาํเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  สพม.24    146 

 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

 

 

  เม.ย 64 ครูพิมพล์ภสั/ 

ครูพิมพล์ภสั 

ครูพิมพล์ภสั 

      

5.  งบประมาณ  5,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

1 วสัดุตกแต่งห้อง    

 

  5,000 

งบอุดหนุน  

 

5,000 

2 ค่าจดัเตรียมเอกสารแนะ

แนว 

  งบอุดหนุน 

3 ค่าของท่ีระลึก /และศิษย์

เก่า 

  งบอุดหนุน 

4 ค่าเดินพาหนะเดินทาง   งบอุดหนุน 

รวมทั้งส้ิน 5,000  5,000 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.  นกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือเขา้

รับทุนการศึกษา อยา่งนอ้ย  

ร้อยละ 5 

1. นบัจาํนวนนกัเรียนไดรั้บทุน 1. แบบรายงานจาํนวนนกัเรียน

ท่ีไดรั้บทุน 

2. นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองร่วม

แข่งขนั 

2. การสังเกต /แบบประเมิน 2. ประเมินผลการดาํเนินงาน 

 

7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 7.1   งานแนะแนวเป็นระบบเรียบร้อยมากยิง่ข้ึน 

 7.2   นกัเรียนไดรั้บรู้  ข่าวสาร ขอ้มูล  เก่ียวกบัการศึกษา  อาชีพ และการพฒันาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
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 7.3   นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

และสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัอยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่างๆ  

พร้อมจะออกเผชิญโลกภายนอกอยา่งมัน่ใจ 

 7.4  นกัเรียนไดท้ราบแนวทาง และสามารถตดัสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพไดต้รงกบั

ความสนใจ  ความสามารถและความถนดัของตนเอง 

 7.5  โรงเรียนมีหอ้งแนะแนวท่ีถูกสุขลกัษณะตามหลกัการบริการงานแนะแนว และเป็นสถานท่ีท่ี

นกัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้เร่ืองการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการพฒันาบุคลิกภาพ 

 

      

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

         (นางพิมพล์ภสั  โคตาสี) 

                 ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

           (นายสามารถ  กินะรี) 

               ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

                                                          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ           ผูต้รวจสอบโครงการ 

                         ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                             หวัหนา้งานแผนงาน 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ    ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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26. โครงการ   เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ 

แผนงาน  แผนงานงบประมาณ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   3. ใหโ้อกาสทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสใน

การพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่    3, 6, 14 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  พสัดุ และการเงิน    ฝ่าย แผนงานงบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ  นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ  คณะครูฝ่ายแผนงานงบประมาณ 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ    กรกฎาคม  2563  –    เมษายน  2564 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
 รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายดา้นการศึกษาท่ีชดัเจนโดยใหทุ้กคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี  15  ปี  

ตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามญัพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทั้ง

ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพ ผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบากผูบ้กพร่องทางร่างกาย และสติปัญญา และชนต่าง

วฒันธรรม รวมทั้งการพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กในชุมชน ทั้งน้ีเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.  2550  มาตรา  49 ไดบ้ญัญติัวา่  “ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอภาคกนัในการรับการศึกษา

ไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจะจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย” และ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค 1 บญัญติั

วา่ “การจดัการศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบ

สองปีท่ีจะตอ้งจะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย โดยรัฐจะจดัหนงัสือเรียน อุปกรณ์

การเรียน เคร่ืองแบบนกัเรียน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหก้บัผูเ้รียนทุกคน” 

 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดด้าํเนินการตามเจตนารมณ์ ดงักล่าวขา้งตน้โดยจดัทาํโครงการดาํเนินงาน

ตามนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี อยา่งมีคุณภาพข้ึน ดงันั้นโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมจึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ

ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย สาํหรับรายการหนงัสือ  อุปกรณ์

การเรียน เคร่ืองแบบนกัเรียน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นกัเรียน  จาํนวน  181 คน ไดรั้บการจดัการศึกษาเรียนฟรี 15  ปีอยา่งมีคุณภาพทุกคน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นกัเรียนทุกคนไดรั้บการจดัการศึกษาเรียนฟรีใน  4 กิจกรรม เป็นเวลา 15 ปี อยา่งเตม็ท่ี 
และมีประสิทธิภาพ 
 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ขั้นตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   เมษายน 63 ครูประดิษฐ ์

ครูนงคนุ์ช 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1 จดัซ้ือหนงัสือใหฟ้รี 

2.2  จ่ายค่าชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน 
    -  ม.ตน้ 

    -  ม.ปลาย 

2.3 จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 
   - ม.ตน้ 
   - ม.ปลาย 

2.4 กิจกรรพฒันาการเรียน 

  - ลูกเสือ-เนตรนารี/นกัศึกษาวชิาทหาร 

  - แข่งขนักีฬาภายใน 

  - ปฐมนิเทศ 

  - ไปแหล่งเรียนรู้ (วนัวทิย)์ 

  - กิจกรรมส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ 

  

 

 

169,048 

 

34,650 

43,000 

 

32,340 

39,560 

149,460 

 

มิ.ย. 63 

 มิ.ย. 63 

 

 

มิ.ย. 63 

 

 

ก.ค.63- เม.ย. 64 

 

 

ครูประดิษฐ ์

ครูนงคนุ์ช 

และคณะครู 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และประเมินผล 

(C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   เม.ย. 64 ครูประดิษฐ ์

ครูนงคนุ์ช 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพ่ือพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

 

 

  เม.ย. 64 ครูประดิษฐ ์

ครูนงคนุ์ช 
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5.  งบประมาณ   468,058 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที่ รายการ 
จํานวน 

หน่วย 

ราคา/

หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

1 

 

 

 

จดัซ้ือหนงัสือใหฟ้รี 

ม. 1 

ม. 2 

ม. 3 

ม. 4  

ม. 5 

ม. 6 

  

764 

877 

949 

1,318 

1,263 

1,109 

 

16,044 

22,802 

28,470 

15,816 

31,575 

54,341 

 

 

 

งบเรียนฟรี 

 

 

 

 

 

 

      169,048 

 

 

 

2 จ่ายค่าชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน 
    -  ม.ตน้ 

    -  ม.ปลาย 

 

 

 

450 

500 

 

34,650 

43,000 

 

งบเรียนฟรี 

 

 

77,650 

3 จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 
   - ม.ตน้ 
   - ม.ปลาย 

  

420 

460 

 

32,340 

39,560 

 

งบเรียนฟรี 

 

 

71,900 

4 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

   - ม.ตน้ 
   - ม.ปลาย 

  

880 

950 

 

67,760 

81,700 

 

งบเรียนฟรี 

 

 

149,460 

 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนมีโอกาสไดรั้บ

การศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย สาํหรับ

รายการหนงัสือ  อุปกรณ์การเรียน 

เคร่ืองแบบนกัเรียน และกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน ท่ีภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน  

ขอ้มูลหลกัฐานการการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ของ

เจา้หนา้ท่ีการเงินของ

โรงเรียน  

จดัทาํแบบฟอร์มสรุปผลการ

ดาํเนินงานในรูปแบบการเบิกจ่าย

และเงินคงเหลือของโครงการเรียน

ฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 7.1  นกัเรียนไดรั้บเงินค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนครบทุกคน 
 7.2  นกัเรียนไดรั้บเงินค่าอุปกรณ์การเรียนทุกคน 
 7.3  นกัเรียนไดรั้บหนงัสือยืมเรียนครบทุกรายวชิา 
 7.4  นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีโรงเรียนจดัใหโ้ดยไม่เสียใชจ่้าย 

 
 
ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

             ( นางนงคนุ์ช  ถ่ินคาํเชิด ) 

                 ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

             ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

               ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

                                                          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ              ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ      ผูอ้นุมติัโครงการ 

                         (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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27. โครงการ  พฒันาเด็กพิเศษเรียนร่วม 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   3.ใหโ้อกาสทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง ผูเ้รียนไดรั้บโอกาส 

ในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ    

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  1 , 2, 7  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานวชิาการ   ฝ่าย วชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ  นายสามารถ กินะรี และนางสาวรัตนา  ภารสงดั 

ลกัษณะโครงการ   �   โครงการใหม่                     โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ     กรกฎาคม  2563 –    เมษายน  2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการไดด้าํเนินการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหค้รอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม เป้าหมาย และ

พร้อมท่ีจะดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญติัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 

สาํหรับกลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่อง ใหทุ้กโรงเรียนทั้งในระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา รับบุคคล

ดงักล่าวเขา้เรียนร่วมและจดัการศึกษาใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ ซ่ึงโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดจ้ดัการ

เรียนร่วม ในกบันกัเรียนพิการเรียนร่วม  

ดงันั้นการจดัการเรียนร่วม โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม จึงไดจ้ดัทาํโครงการข้ึนเพื่อส่งเสริม

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนพิการ ใหน้กัเรียนพิการเรียนร่วมไดรั้บส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลือทางการศึกษา (คูปองการศึกษา) ตลอดจนการพฒันาองคค์วามรู้ 
เก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ กระบวนการจดัการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน ใหมี้ความรู้ 
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนพิการเรียนร่วมไดรั้บพฒันาความรู้ความสามารถ และ

อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อสนบัสนุนให้นกัเรียนพิการเรียนร่วมไดรั้บการอุดหนุน ส่ิงอาํนวยสะดวก ส่ือ บริการและ

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

2.2  เพื่อสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ กระบวนการจดัการเรียนร่วมใหก้บัครูและ

บุคลากรในโรงเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนพิการเรียนร่วม 

2.3  เพื่อใหน้กัเรียนพิการเรียนร่วมไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพของแต่ละคนอยา่งเหมาะสมและ

ต่อเน่ือง 

2.4  เพื่อส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรเผยแพร่นาํเสนอผลการดาํเนินงานการจดัการเรียนร่วม และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนักบัเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาพิเศษ 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1 ด้านคุณภาพ 

3.1.1 นกัเรียนพิการเรียนร่วมไดรั้บการบริการทางการศึกษา ตลอดจนการสนบัสนุนส่ิงอาํนวย

ความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ และทัว่ถึง 

3.1.2 ครูและบุคลากรมีองคค์วามรู้และมีการนาเสนอผลงานเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษสามารถจดั

กระบวนการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนพกิารเรียนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.1.3 นกัเรียนพิการเรียนร่วมบรรลุผลการเรียนรู้ตามแผนจดัการเรียนรู้รายบุคคล 
3.1.4 โรงเรียนมีการพฒันาระบบการจดัการเรียนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.2 ด้านปริมาณ 

3.2.1 นกัเรียนพิการเรียนร่วมโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดรั้บส่ือ ส่ิงอาํนวยความสะดวก  

และช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 

3.2.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมสนใจเขา้รับการอบรมดา้นการศึกษาพิเศษ

ครบทุกคน  

3.2.3 ครูไดดู้แลช่วยเหลือทางดา้นการศึกษาใหก้บันกัเรียนเรียนร่วมคิดเป็นร้อยละ 80  

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   กรกฎาคม 63 ครูสามารถ 

ครูรัตนา 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

   2.1 ดาํเนินการคดักรองนกัเรียน

เป็นรายบุคคล 

   2.2 จดัทาํแผน IEP 

  

 

 

 

1,000 

 

4 ,000 

 

ก.ค.63 – ส.ค.63 

 

ส.ค.63 

ครูสามารถ 

ครูรัตนา 

 

 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค.64 ครูสามารถ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   เม.ย.64 ครูรัตนา 

ครูสามารถ 
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5.  งบประมาณ  5,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

1 วสัดุอุปกรณ์   2,000 งบอุดหนุน 2,000 

2 จดัทาํแบบคดักรอง

นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

  1,000 งบอุดหนุน 1,000 

3 จดัทาํแผน IEP   1,000 งบอุดหนุน 1,000 

4 จดัทาํส่ือประกอบ 

การเรียนการสอน 

  1,000 งบอุดหนุน 1,000 

       

รวมทั้งส้ิน 5,000  5,000 

 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. จาํนวนนกัเรียนท่ีเป็นนกัเรียนพิการเรียนร่วม 
2. มีครูและบุคลากรในโรงเรียนไดรั้บองคค์วามรู้

เก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ มีความรู้ความสามารถ

ในการจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนใหก้บั

นกัเรียนพิการเรียนร่วม 

- นบัจาํนวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมทุกคร้ัง 

- สังเกตการจดัการเรียนการสอน

ของครู การปรับตวัของนกัเรียน

เรียนร่วม 

- แบบสอบถาม  

 

- แบบสังเกต  
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1  ครูมีความเขา้ใจจดัการสอนเด็กเรียนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีทกัษะดา้นอาชีพและ

เทคโนโลยท่ีีสูงข้ึน 

7.2  นกัเรียนเรียนร่วม เรียนอยา่งมีความสุข ไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึง 

7.3  ผูป้กครอง ชุมชนมีโรงเรียนท่ีเขา้ใจจดัการศึกษาพิเศษใหก้บัผูเ้รียนไดท้ัว่ถึงทุกประเภท 

7.4  นกัเรียนปกติเห็นความพิการของนกัเรียนเรียนร่วม เป็นเร่ืองปกติในสังคม และฝึกตนเองให้

รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้น มีจิตสาธารณะสูงข้ึน 

7.5  นกัเรียนเรียนร่วมมีพฒันาการทางดา้น อารมณ์ สังคม สติปัญญา อยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึน 

  

 

                                                                   ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

              (นางสาวรัตนา  ภารสงดั) 

                 ตาํแหน่ง  ครูพี่เล้ียงเด็ก LD 

                                                                    

          ลงช่ือ    ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

                (นายสามารถ กินะรี) 

             ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

                                                           

   ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ        ผูอ้นุมติัโครงการ 

                         (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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28. โครงการ  พฒันาบุคลากรสู่การจดัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน  บริหารงานบุคคล 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่ 4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจดัการเรียนการ

สอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  7,13,15 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล   ฝ่าย บริหารงานบุคคล 

ผู้รับผดิชอบ  นางสาวไพลิน  ชิณเทศ และ นางลกัษณา ปรีพูล 

ลกัษณะโครงการ   � โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ    กรกฎาคม  2563 –    เมษายน 2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานท่ีสําคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ผูเ้รียนพฒันาสู่จุดมุ่งหมายท่ี

กาํหนดไวไ้ดอ้ย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะครูผูส้อนตอ้งไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในยุคท่ีสภาพแวดลอ้ม

เปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว ครูจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมและพฒันาผูเ้รียนให้พฒันาตนเอง

ทุกดา้น  

โรงเรียนจาํปาหลวงวิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัการพฒันาความรู้ความสามารถของ

บุคลากรในสถานศึกษา ท่ีจะต้องพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้ งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้นํามาถ่ายทอดสู่ผูเ้รียน  

ตลอดจนมีการสร้างขวญัและกาํลงัใจท่ีดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะไดมี้ร่างกายและจิตใจพร้อมท่ี

จะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อเพื่อใหบุ้คลากรไดรั้บความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนดัและวชิาท่ีรับผดิชอบสอน 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ 

2.2  เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้หาประสบการณ์จากการศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี  

2.3  สร้างขวญัและกาํลงัใจท่ีดีต่อบุคลากรในโรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านคุณภาพ 

  3.1.1  บุคลากรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีการพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง

และสามารถนาํความรู้มาใชใ้นการพพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษา

ต่อ  และประกอบอาชีพ 

 3.2  ด้านปริมาณ 

 3.2.1  บุคลากรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม จาํนวน 22 คน ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมและ

พฒันาตนเอง ครบร้อยละ 100 

      3.2.2  บุคลากรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม จาํนวน 22 คน ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี                  

ร้อยละ 80 

      3.2.3  บุคลากรโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม จาํนวน 22 คน มีขวญัและกาํลงัใจท่ีดีพร้อมท่ีจะ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ศกัยภาพทุกคน 
 

 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   กรกฎาคม 63 ผูบ้ริหาร 

และคณะครู 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1  นาํเนินงานตามโครงการ 

     กิจกรรม พฒันาบุคลากร 

-แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 

-ประชุมช้ีแจงใหค้วามรู้บุคลากร 

- จดัอบรมหลกัสูตรพฒันาบุคลากร 

-ใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกอบรมหรือ

ส่งไปอบรมตามงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

    กิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

-แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 

-ประชุมช้ีแจงการดาํเนินงาน 

-ไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

  

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

ก.ค.63 –  

มี.ค.64 

 

 

 

 

 

ส.ค.63 – 

มี.ค. 64 

 

กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล  

 

 

 

 

ครูไพลิน 

ครูลกัษณา 
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ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค.64  ผูบ้ริหาร 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   เม.ย.64 ครูไพลิน  

ครูลกัษณา 

      

5.  งบประมาณ 25,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

1 ประชุม อบรม สัมมนา   5,000 งบอุดหนุน 5,000 

2 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   20,000 งบอุดหนุน 20,000 

       

รวมทั้งส้ิน 25,000  25,000 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. บุคลากร ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม

และพฒันาตนเอง ครบร้อยละ 100 

2.  บุคลากรโรงเรียนจาํปาหลวง

วทิยาคม จาํนวน 22 คน ศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ีอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 

3.  บุคลากรโรงเรียนจาํปาหลวง

วทิยาคม จาํนวน 22 คน มีขวญัและ

กาํลงัใจท่ีดีพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี

อยา่งเตม็ศกัยภาพทุกคน 

1. รายงานการอบรมของบุคลากร

และแบบสาํรวจการเขา้รับการอบรม 

2.  สาํรวจบุคลากรท่ีไปทศันศึกษา 

3.  สอบถามความพึงพอใจ 

1.  แบบสอบถามระหวา่งดาํเนิน

โครงการ 

2. แบบสาํรวจ 

3.  แบบรายงานผลการดาํเนินงาน 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1  บุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถ ในการจดักระบวนการเรียนรู้และนาํมาใช้

พฒันาการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียน 

7.2  บุคลากรในโรงเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้หาประสบการณ์จากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

                    7.3  บุคลากรในโรงเรียนมีขวญัและกาํลงัใจท่ีดีพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 

 

   ลงช่ือ      ผูเ้สนอโครงการ 

             ( นางลกัษณา  ปรีพูล) 

                 ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ  

 

   ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

             ( นางสาวไพลิน  ชิณเทศ ) 

                 ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ  

 

                                                          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ             ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนงาน 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

 

ลงช่ือ                   ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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29. โครงการ  นิเทศภายใน 

แผนงาน  กลุ่มงานบริหารวชิาการ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจดัการเรียน

การสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ     

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  7 , 8 , 10     

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานบริหารวชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ  นายสามารถ กินะรี และหวัหนา้บริหารงาน 4 ฝ่าย 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ        ก.ค. 2563 –  เม.ย. 2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

             ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ไดก้าํหนดบทบญัญติัใน

หมวดต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองความมุ่งหมายและหลกัการ  สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา  ระบบการศึกษา  แนว

ทางการจดัการศึกษา  การบริหารจดัการศึกษา  มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา  ครูคณาจารยแ์ละ

บุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงการศึกษาไทยทั้งระบบ  รวมทั้งนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ไดก้ล่าวถึงการพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ไวใ้นกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 ดงันั้นสถานศึกษาจึงควรจดัการนิเทศภายใน  กาํกบั  ติดตามตรวจสอบ  และนาํผลไปปรับปรุงการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อนอยูเ่สมอ  ซ่ึงจะส่งผลใหค้รูผูส้อนไดป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

 

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อใหค้รูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 2.2  เพื่อใหค้รูโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนและการ

ทาํงานในหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

 2.3  เพื่อใหผู้บ้ริหารไดมี้โอกาสกาํกบัติดตามการจดัการเรียนการสอนของครู 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านคุณภาพ 

  3.1.1  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  3.1.2  ครูมีความรู้ความสามารถและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
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 3.2  ด้านปริมาณ 

  3.2.1  ผูบ้ริหารนิเทศภายในอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

  3.2.2  ครูผา่นการนิเทศภายในร้อยละ 100 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    

ก.ค.63 

ผูอ้าํนวยการ 

และหวัหนา้

งานบริหาร 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1 ประชุมวชิาการ 

2.2 เยีย่มหอ้งเรียน 

สังเกตการสอน                 

 

  

 

1,000  

ตลอดปี

การศึกษา 

2563 

ผูอ้าํนวยการ 

ครูไพลิน 

ครูประดิษฐ ์

ครูพลกฤษณ์ 

ครูสามารถ 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   เม.ย. 64 ผูอ้าํนวยการ 

ครูไพลิน 

ครูประดิษฐ ์

ครูพลกฤษณ์ 

ครูสามารถ 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   เม.ย. 64 ครูสามารถ 
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5.  งบประมาณ  1,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที่ รายการ 
จํานวน 

หน่วย 
ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

1 เอกสารการประชุม

วชิาการ 

  300 เงินอุดหนุน 300 

2 เอกสารการนิเทศ

หอ้งเรียน 

  300 เงินอุดหนุน 300 

3 เอกสารนิเทศการสอน   400 เงินอุดหนุน 400 

       

รวมทั้งส้ิน 1,000  1,000 

 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1. คณะกรรมการเขา้นิเทศ

ภายใน 

1. แบบประเมินการนิเทศ

ภายใน 

2.  ร้อยละของครูท่ีผา่นการนิเทศภายใน 2. สรุปผลการนิเทศภายใน 2. แบบสรุปผลการประเมิน 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1   ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7.2   ครูโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนและการ 

ทาํงานในหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

7.3   ผูบ้ริหารมีโอกาสกาํกบัติดตามการจดัการเรียนการสอนของครู 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

          (  นายสามารถ กินะรี  ) 

          ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

          (  นายสามารถ กินะรี  ) 

           ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

      ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ           ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนและงบประมาณ 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั    

  

ลงช่ือ    ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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30. โครงการ  พฒันางานวชิาการและงานวจิยัทางการศึกษา 

แผนงาน  วชิาการ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจดัการเรียน 

การสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  7 , 8 , 9 , 10 , 11, 12  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานวชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ  นายสามารถ กินะรี และนางสาวศิริพรรณ  โชติช่ืน 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ   กรกฎาคม  2563  –  เมษายน  2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

              การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนในสังคมโลกปัจจุบนั จาํเป็นตอ้งพฒันาการเรียนรู้

ของนกัเรียนให้เป็นไปตามยุคสมยั  และสนบัสนุนนโยบายการพฒันาของรัฐ  ระบบการบริหารงานวิชาการ

นบัเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีสนบัสนุนการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนอนัไดแ้ก่  การพฒันาการจดัการ

เรียนการสอน   การซ่อมเสริมการเรียนรู้   การพฒันาระบบทะเบียนจดัทาํฐานขอ้มูลผูเ้รียนให้เป็นปัจจุบนั 

นาํไปใชใ้นการวางแผนงาน  การพฒันาระบบการวดัผลและประเมินผลการเรียนจดัการประเมินผลการเรียนรู้

ผูน้าํมาพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้  ให้สอดคลอ้งกบัสังคมปัจจุบนั 

และเสริมสร้างการพฒันาทอ้งถ่ิน    การวิจยัทางการศึกษาเป็นการพฒันากระบวนการเรียนการสอน เพราะ

การวิจยันั้นเป็นการคน้ควา้หาความรู้อยา่งเป็นระบบอาศยัหลกัการทฤษฏี และแนวปฏิบติัท่ีมีเหตุผล ดงันั้น

ครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการวิจยัเพื่อใชใ้นกระบวนการแกปั้ญหาพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดย

อาศยัเทคนิคและหลกัการท่ีมีเหตุมีผล นอกจากน้ีครู และบุคลากรทาง การศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการทางวิจยัหรือสร้างนวตักรรม ของตนเพื่อขอรับ

การประเมิน ตาํแหน่งทางวิชาการ ฉะนั้นครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาจึงตอ้งมีความเขา้ใจแนวคิด

และแนวทางวิจยัทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการนาํไปปฏิบติั เพื่อความกา้วหน้าในวิชาชีพของตน และ

เพือ่ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

2.  วตัถุประสงค์ 

  2.1  เพือ่พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น

พื้นฐาน(O-NET) ใหสู้งข้ึน 

 2.2  เพือ่พฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถในการทาํงานวิจยัตามสภาพปัญหา 

 2.3  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพในการดาํเนินการวิจยัทางการศึกษาของครู 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านคุณภาพ 

  3.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนกัในการจดักระบวนการเรียนรู้มากข้ึน 

  3.1.2  ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัทางการศึกษามากข้ึน 

  3.1.3  นกัเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)สูงข้ึนและ ผ่ า น

ขีดจาํกดัล่าง 

 3.2  ด้านปริมาณ 

  3.2.1  นกัเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ผ่านขีดจาํกดั

ล่างทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉล่ียอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 และเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระ 

  3.2.2  ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัมากกวา่ร้อยละ 80 

   

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

  

 

 กรกฎาคม  63 ครูสามารถ 

ครูศิริพรรณ 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1 อบรมเชิงปฏิบติัการวิจยั

ทางการศึกษา 

2.2 สนบัสนุนทุนวจิยัตามสภาพ

ปัญหา 

  

 

 

500 

 

1,500 

 

 

สิงหาคม  63  

 

สิงหาคม  63  

 

 

ครูสามารถ 

ครูศิริพรรณ 

และคณะ 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มกราคม 64 ครูสามารถ 

ครูศิริพรรณ 

 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   เมษายน  64 ครูสามารถ 

ครูศิริพรรณ 
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5.  งบประมาณ 2,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

1 

2 

3 

4 

ค่าเอกสาร 

ค่าอาหาร 

ค่าตอบแทน 

สนบัสนุนงานวจิยั 

  500 

300 

200 

1,000 

 

      งบอุดหนุน 

500 

300 

200 

1,000 

รวมทั้งส้ิน 2,000  2,000 

 

6. การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.  นกัเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)สูงข้ึนและ

ผา่นขีดจาํกดัล่าง 

2. ครูมีงานวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษามาก

ยิง่ข้ึน 

1. การทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

 

2. ส่ือและนวตักรรม และ

งานวจิยัทางการศึกษา 

1. แบบทดสอบ 

 

 

2. สังเกต/สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม , รายงานการ

วจิยั 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1  นกัเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงข้ึนและผา่นขีดจาํกดัล่าง 

7.2  ครูมีงานวิจยัตามสภาพปัญหาเพื่อพฒันาการศึกษามากยิง่ข้ึน 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

             (นางสาวศิริพรรณ  โชติช่ืน) 

                     ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการ 

 

ลงช่ือ            ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

             (นายสามารถ  กินะรี) 

             ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

                                                          ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั  

  

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                 หวัหนา้งานแผนงานและงบประมาณ 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

 

ลงช่ือ    ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            ( นายอดุลศกัด์ิ  ศรีปัญญา ) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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31. โครงการ  พฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนงาน  บริหารงานบุคคล 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา  ตามแนวทางการกระจาย

อาํนาจทางการศึกษา หลกัธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  9,13,15 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานทัว่ไป   ฝ่าย บริหารงานทัว่ไป 

ผู้รับผดิชอบ  นายพลกฤษณ์ รินทรึก และนายโกวทิย ์เฉิดเจริญ 

ลกัษณะโครงการ   � โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ    กรกฎาคม  2563  –  เมษายน  2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

             สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหบ้รรลุตามความมุ่งหมาย 

ของการปฏิรูปการศึกษาตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

จึงกาํหนดใหมี้คณะกรรมการซ่ึงเป็นองคค์ณะบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีกาํหบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของ

สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจดัการทางการศึกษา โดยจดัการศึกษาเพื่อทุกคน

ทุกฝ่าย(Education  for  All )  และทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ( All  for  Education )  

              ดงันั้น  เพื่อใหก้ารดาํเนินการประสบความสาํเร็จและใหส้ถานศึกษา และคณะกรรมการมีความเขา้ใจ

บทบาทหนา้ท่ีของกนัและกนั ประสานสอดคลอ้งกนัในวิธีการทาํงาน  จึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีข้ึน 

2.  วตัถุประสงค์ 

  2.1.  เพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 2.2.  เพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา กาํกบั  สนบัสนุน และส่งเสริมกิจการของสถานศึกษา      

 ตามบทบาทและหนา้ท่ี  

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านคุณภาพ 

         3.1.1  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาเตม็

ศกัยภาพ       

 3.2  ด้านปริมาณ 

          3.2.1  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้ร่วมประชุมภาคเรียนละ 2  คร้ัง และไปศึกษาดู

งานปีละ 1  คร้ัง  
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4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

    

กรกฎาคม 63 

ผูบ้ริหารและ

ครูผูรั้บผิดชอบ 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

2.1  ดาํเนินงานตามโครงการ 

      

  

 

 

 

* 

 

ก.ค.63 – เม.ย.64 

กลุ่ม

บริหารงาน

ทัว่ไป 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

    

เม.ย.64 

 

ผูบ้ริหาร 

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

    

เม.ย.64 

 

ครูพลกฤษณ์ 

ครูโกวทิย ์

      

หมายเหตุ * หมายถึง เงินนอกงบประมาณ 

5.  งบประมาณ   - บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

 

รวม 

1 จดัประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

-  ค่าอาหาร 

- เคร่ืองด่ืม 

  * เงินนอกงบประมาณ  

รวมทั้งส้ิน    
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6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

-คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ใจ

บทบาทหนา้ท่ีของตนและเขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใน

สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาตอบ

แบบสอบถามเม่ือส้ินสุดโครงการ 

- แบบสอบถามและการเขา้ร่วม

ประชุมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  7.1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามจาํนวน 

 7.2 คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบั สนบัสนุน ส่งเสริมกิจการของสถานศึกษา 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

             (นายโกวทิย ์เฉิดเจริญ) 

                 ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

             (นายพลกฤษณ์ รินทรึก) 

                  ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

                                                 

      ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ            ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนและงบประมาณ 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

 

ลงช่ือ    ผูอ้นุมติัโครงการ 

                       (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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32. โครงการ ประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

แผนงาน  วชิาการ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา  ตามแนวทางการกระจาย

อาํนาจทางการศึกษา หลกัธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  12  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มงานวชิาการ 

ผู้รับผดิชอบ  นายสามารถ กินะรี และนางสาวอรวรรณ เบ้ียวพา 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ    กรกฎาคม 2563  –   เมษายน  2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

               ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 หมวด 6 ไดใ้หค้วามสาํคญัวา่ดว้ย

การประกนัคุณภาพการศึกษาในมาตรา 48 ใหส้ถานศึกษาทุกแห่งมีการประกนัคุณภาพภายใน และใหถื้อวา่

การประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด เป้าหมายของการประกนัคุณภาพภายในนั้น เป็นเคร่ืองสะทอ้นให้

สถานศึกษาไดน้าํไปพิจารณาจดัการศึกษา ใหเ้กิดประโยชน์กบัผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี ดงันั้นการประกนัคุณภาพจึง

เป็นการประกนัคุณภาพเพื่อผูเ้รียน 

 การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการ

อยา่งต่อเน่ืองโดยมีการจดัทาํรายงานประจาํปี เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเผยแพร่

ต่อสาธารณชน เพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก  

 

2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อใหผู้บ้ริหารครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา ไดต้ระหนกัเห็นความสาํคญัและ

ร่วมกนัรับผดิชอบการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้  

 2.2  เพือ่จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมี้คุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

ประชาชน ชุมชน และทอ้งถ่ิน  

2.3  เพือ่ใหห้น่วยงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบผล

การ ดาํเนินงานจดัการศึกษาและเขา้มามีส่วนร่วมรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากยิง่ข้ึน  

2.4  เพือ่จดัระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากาํหนด  

2.5  เพือ่จดัระบบการนิเทศภายในใหมี้ประสิทธิภาพ  
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3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านคุณภาพ 

  3.1.1  สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของประชาชน ชุมชน และทอ้งถ่ิน  

  3.1.2  ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากาํหนด 

 3.2  ด้านปริมาณ 

  3.2.1 ร้อยละ 80  ของนกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน และ

โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  3.2.2  ร้อยละ 80  ของชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา    

 

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

   ก.ค. 63 ครูสามารถ 

ครูอรวรรณ   

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D) 

2.1 ดาํเนินการพฒันาระบบ

ประกนัคุณภายใน 

  

 

 

 

2,000 

 

ส.ค.63 – ก.พ.64 

 

ครูสามารถ 

ครูอรวรรณ   

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   มี.ค.64 ครูสามารถ 

ครูอรวรรณ   

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   เม.ย.64 ครูสามารถ 

ครูอรวรรณ   
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5.  งบประมาณ  2,000  บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 

 

ที่ 

 

รายการ 

จํานวน 

หน่วย 

 

ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

 

รวม 

1 ค่าส่ือและวสัดุอุปกรณ์ 

1.1 ป้ายส่ือมาตรฐาน 

1.2 บอร์ด 

1.3 แฟ้มเอกสาร 

1.4 อ่ืนๆ 

   

 

   2,000 

 

 

งบอุดหนุน 

 

 

2,000 

 

 

รวมทั้งส้ิน 2,000  2,000 

 

6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. ร้อยละ 80  ของครูผา่นการประเมินผลงาน

ของตนเองตามมาตรฐานของโรงเรียน 

2. ร้อยละ 80  ของนกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร มี

คุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน และ

โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. ร้อยละ 80  ของชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษา 

1. การตรวจสอบ 

2. การสอบถาม 

3. การรายงาน 

1. แบบประเมินผล 

2. แบบสอบถาม 
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7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1  ผูบ้ริหารครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา ตระหนกัเห็นความสาํคญัและร่วมกนั

รับผดิชอบการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้  

 7.2  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ

ของประชาชน ชุมชน และทอ้งถ่ิน  

7.3  ทุกภาคส่วนสามารถรับทราบผลการ ดาํเนินงานจดัการศึกษาและเขา้มามีส่วนร่วมรับผดิชอบใน

การจดัการศึกษาของโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคมมากยิง่ข้ึน  

7.4  ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  

7.5  ระบบการนิเทศภายในในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  

 

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

             (  นางสาวอรวรรณ เบ้ียวพา ) 

                           ตาํแหน่ง  ครู 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

             (  นายสามารถ กินะรี ) 

                  ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

                                                           ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ               ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนและงบประมาณ 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ    ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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33. โครงการ     พฒันากลุ่มบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย (วชิาการ,แผนและงบประมาณ,บุคคล และ บริหารทัว่ไป) 

แผนงาน     กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ 

สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนข้อที ่   5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา  ตามแนวทางการกระจาย

อาํนาจทางการศึกษา  หลกัธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคและความร่วมมือกบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา     

มาตรฐานการศึกษาข้อที ่  7 , 11 , 15   

หน่วยงานที่รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย    

ผู้รับผดิชอบ  นายสามารถ กินะรี,นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ,นางสาวไพลิน  ชิณเทศ และ                    

          นายพลกฤษณ์  รินทรึก 

ลกัษณะโครงการ   �  โครงการใหม่                        โครงการต่อเน่ือง     

ระยะเวลาดําเนินการ     กรกฎาคม  2563  –  เมษายน 2564 

 

1.  หลกัการและเหตุผล 

              พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  ไดแ้บ่งส่วน

ราชการภายในสถานศึกษา  เพื่อทาํหนา้ท่ีส่งเสริม  สนบัสนุนสถานศึกษาใหจ้ดัการศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมี

คุณภาพทั้งหมด  4  กลุ่มงาน คือ  กลุ่มบริหารงานวชิาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มแผนงานและ

งบประมาณ  และกลุ่มบริหารงานทัว่ไป  กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานมีความสาํคญัในการส่งเสริม  

สนบัสนุนและพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา  และเพื่อใหก้ารบริหารจดัการงานตาม

โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุตามวตัถุประสงค ์ จึงมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งจดัซ้ือ  จดัหาวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑแ์ละเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้พียงพอ  กลุ่มบริหารงาน

แผนงานและงบประมาณจึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีข้ึน     

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อใหก้ลุ่มบริหารงานวิชาการ งานแผนและงบประมาณ งานบุคคล และ งานบริหารทัว่ไปมี

วสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ์และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ   

 2.2  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านคุณภาพ 

  - กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานปฏิบติังานไดส้ะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์
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 3.2   ด้านปริมาณ 

 - กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานมีวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ์และเอกสารต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ   

4.   ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ 

ข้ันตอน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (P) 

   1.1  ประชุมวางแผนงานโครงการ 

     ก.ค. 2563 กลุ่มบริหาร 

งานทั้ง 4 

กลุ่มงาน 

ขั้นท่ี 2  ขั้นดาํเนินการตามแผน(D)      

    2.1  ดาํเนินการจดัซ้ือ เอกสารทาง

วชิาการ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

    2.2  ค่าซ่อมบาํรุงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ ์

    2.3  จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์ต่าง ๆ 

  

 

 

 

 

 

 

   20,000 

 

ก.ค.63 – เม.ย.64  

กลุ่มบริหาร 

งานทั้ง 4 

กลุ่มงาน 

 

 

ขั้นท่ี 3  ขั้นกาํกบั  ติดตาม และ

ประเมินผล (C) 

    3.1   ตรวจสอบประเมิน 

   เม.ย.64 ครูประดิษฐ ์

ขั้นท่ี 4  ขั้นปรับปรุงและพฒันา  (A)  

    4.1  สรุปรายงานเพื่อพฒันา 

    4.2  รายงานกิจกรรมในโครงการ 

   เม.ย.64 ครูประดิษฐ์ 

5.  งบประมาณ   20,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที่ รายการ 
จํานวน 

หน่วย 
ราคา/หน่วย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 
รวม 

1 จดัซ้ือเอกสารทางวชิาการ    งบอุดหนุน  

2 ค่าซ่อมบาํรุงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และเคร่ือง 

ปร้ินเตอร์ 

   

  20,000   

งบอุดหนุน  

20,000 

3 จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑต่์าง ๆ    งบอุดหนุน  

รวมทั้งส้ิน 20,000  20,000 
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6.   การวดัและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิวดั/ประเมิน เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 มี วสัดุ  อุปกรณ์  

ครุภณัฑแ์ละเอกสารต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ  

1. นบัจาํนวนวสัดุ  อุปกรณ์  

ครุภณัฑแ์ละเอกสารต่าง ๆ  

1. แบบสาํรวจจาํนวนครุภณัฑ์

และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 ปฏิบติังานไดส้ะดวก  

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สาํเร็จบรรลุวตัถุประสงค ์ 

2. การรายงานผลการ

ดาํเนินงาน 

2. แบบรายงานผลการ

ดาํเนินงาน 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

      7.1  กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานมีวสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑแ์ละเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ   

      7.2 กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์

 

ลงช่ือ    ผูเ้สนอโครงการ 

                (นายพลกฤษณ์  รินทรึก) 

                ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

 

ลงช่ือ              ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

              (นายประดิษฐ ์ภูสีฤทธ์ิ) 

                ตาํแหน่ง  ครูชาํนาญการพิเศษ 

   ไดต้รวจสอบโครงการแลว้ 

�  เห็นควรพิจารณาอนุมติั    � ไม่ควรพิจารณาอนุมติั   

 

ลงช่ือ              ผูต้รวจสอบโครงการ 

                          ( นายประดิษฐ ์ ภูสีฤทธ์ิ ) 

                              หวัหนา้งานแผนและงบประมาณ 

 

  �  อนุมติั                          � ไม่อนุมติั     

ลงช่ือ      ผูอ้นุมติัโครงการ 

                            (นายอดุลศกัด์ิ   ศรีปัญญา) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม 
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ส่วนที ่4   
การกาํกบั  ตดิตามประเมินผล   

และรายงาน 
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4.1  การกาํกบั 

 4.1.1  โรงเรียนจดัระบบกาํกบัติดตามผลการปฏิบติังานตามจุดเนน้และยทุธศาสตร์  ในเร่ืองขั้นตอน

วธีิการ  บุคลากร  ระยะเวลาดาํเนินการและงบประมาณ  ไวต้ามแผนปฏิบติัการประจาํปี 

 4.1.2  โรงเรียนจดัใหผู้รั้บผดิชอบโครงการแต่ละโครงการรายงานผลการปฏิบติังานตามแผนงาน

โครงการ  ทั้งก่อนดาํเนินการ  ระหวา่งดาํเนินการ  และส้ินสุดการดาํเนินการ  เพื่อทราบความกา้วหนา้  

อุปสรรค ปัญหา  และความสาํเร็จของงาน 

  

4.2  การติดตามประเมินผล 

 4.2.1  โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบติัการประจาํปีตามโครงการ  กิจกรรม ของฝ่ายงานต่าง ๆ   

ท่ีเป็นเจา้ของโครงการคือฝ่ายงานต่าง ๆ จะรับผิดชอบดาํเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  ประเมินผล                       

และรายงานโครงการ/กิจกรรม  เสนอต่อผูบ้ริหารเม่ือส้ินสุดการดาํเนินการ 

 4.2.2  กลุ่มงานแผนและงบประมาณจะรวบรวมแบบสรุปโครงการต่าง ๆ ไวใ้นแต่ละปีการศึกษา   

มีเอกสารสามารถตรวจสอบได ้

 

4.3  การรายงานผล  

 4.3.1  ใหผู้รั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรม  ดาํเนินการตามกิจกรรมในโครงการท่ีกาํหนดไวใ้นแผน  

สรุปผลการดาํเนินการตามกาํหนดการณ์ในโครงการ  และรายงานผลต่อผูบ้ริหาร 

 4.3.2  โรงเรียนจดัทาํรายงานและสรุปผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ  แต่ละปีการศึกษาเสนอ

ต่อผูบ้ริหาร  กรรมการสถานศึกษา  และหน่วยงานตน้สังกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่4  การกาํกบั  ติดตามประเมินผล  และรายงาน 
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ภาคผนวก 
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