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งานโครงการเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนนบพิต าวิทยา ปีการศึกษา 2562 

งบประมาณ 892,327 บาท  
เงินอุดหนุน 331,327 บาทเงิน กพร. 292,000 บาท 

                               อ่ืนๆ 20,000 บาท เงินสนับสนุน อบจ.  250,000 บาท 
************************************************************************************* 

1. โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาและระดับชาติ 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา:ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมขึ้นทั้งระดับสถานศึกษา 
     และระดับชาติ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่ 1,2,4 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ 1, 2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
        กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารทั่วไป         
        กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารบุคคล 
        กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพนิดา  อินณรงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภาคม 2562– 31 มีนาคม 2563 
งบประมาณ 7,000   บาท 
 

******************************************************** 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมายถึงความพยายามในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตรงตามตัวชี้วัด  สมรรถนะ 5 ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8  ด้านตามหลักสูตร และเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ O– Net ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มี
ความรู้มีความสามารถตรงตามหลักสูตรอันเนื่องจากผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่เป็นตามหลักสูตร และมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET  เป็นที่น่าพอใจ สถานศึกษาวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและยกระดับผลสัมฤทธิ์บางกลุ่มสาระที่
ยังต่ าอยู่ให้สูงขึ้น ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน และสามารถสร้างนวัตกรรมได้และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและการท างาน โดย
ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือน าผลวิเคราะห์มาวางแผนแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนทุกคนเต็ม
ศักยภาพโดยน านวัตกรรมเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้วิธีการติว O-Net 
ให้แก่ ม.3 และ ม.6 เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์แบบฝึกทักษะ ใบความรู้ สอนซ่อมเสริม สอนชดเชย
และกิจกรรมหรือวิธีการอ่ืนๆอย่างหลากหลาย 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เชิงปริมาณ 
              1. เพ่ือพัฒนา/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.3 และ ม.6  ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
    2. เพ่ือพัฒนา/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 

2.2  เชิงคุณภาพ 
             1. เพ่ีอพัฒนา/ยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานพัฒนาขึ้นไม่น้อยกว่า  
                 ร้อยละ 3 
             2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนนบพติ าวิทยาสูงกว่าร้อยละ 60 
             3. ผู้เรียนชั้น ม.5 และ ม.6 สามารถสร้างนวัตกรรมได้จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชา 
                 วิทยาศาสตร์ 

3.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระ ได้พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  
                    ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
                2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระได้พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                    ม.1-ม.6 ระดับโรงเรียนสูงขึ้น กว่าร้อยละ60 
                3. นักเรียนระดับชั้น ม.1 ทุกคนได้เรียนปรับพ้ืนฐาน 
      4. นักเรียนระดับชั้น ม.6 ทุกคน ได้เข้าสอบ GAT 
               5. นักเรียนทุกคนได้รับการสอนเสริม สอนชดเชย 
               6. นักเรียนทุกคนได้เรียนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
               7. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกคนได้ติว O-Net เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 
               8. นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ทุกคน ได้มีประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรม 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
       1.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
       2.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
                     เป็นไปตามเกณฑ์ 
       3.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  
                     8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       4.  ผู้เรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และปีท่ี  6  ร้อยละ 60  มีผลการทดสอบ 
                     ระดับชาติสงูขึ้นเม่ือเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
                 5. นักเรียนชั้น ม.5 และชั้น ม.6  สามารถสร้างนวัตกรรมได้ ร้อยละ 100 

4.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1 ประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
วางแผนด าเนินการ 

          พ.ค.62 กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

2 ขออนุมัติโครงการ          พ.ค.62 ครูพนิดา 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินโครงการ/กจิกรรมที่ก าหนด 
- สอนปรับพื้นฐาน 
- พัฒนา ยกระดับผลสมัฤทธ์ิ O-Net  
- เทคนิคพิชิต GAT 
- ติว O-Net ม.3 และ ม.6 
- จัดระบบการสอนแทน สอนเสรมิ 
สอนชดเชย 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
- พัฒนาการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
- ทดสอบความพร้อมทางด้าน
การศึกษา 
- นวัตกรรมคณิตศาสตร์ 4.0 
-พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษา 

 
 
 
3000 

 
 
 
 
 
 
 
 
4000 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
3000 

 
 
 
 
 
 
 
 
4000 

- 

 
23 เม.ย. – 4 
พ.ค. 62 
ตลอดปีการศึกษา 
ภาคเรยีนที่ 1 
พ.ย. 62 – มี.ค. 
63 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ภาคเรยีนที่ 1-2 
 
ตลอดปีการศึกษา 
ภาคเรยีนที่ 2 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ครูศิริกานต ์
ครูพนิดา 
ครูอ านวย 
ครูศิริกานต ์
ครูณรงค ์
 
ครูธนาภรณ ์
 
ครูชุติมา 
 
ครูอ านวย 
ครูพนิดา 
ครูนฤมล 
 

4 ประเมินผลคุณภาพผูเ้รียน ตาม
ตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณา เชิง
คุณภาพ ภาพรวมของโรงเรียน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

   - ต.ค. 62 และ 
มี.ค. 63 

คณะกรรมก
ารประเมิน
คุณภาพ
ภายใน 

5 สรุปคณุภาพผู้เรียนตามตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพทุกกิจกรรมเป็นภาพรวม
ของโรงเรียน 

    มี.ค. 63 ครูศรรีักษ์ 

6 น าข้อมูลจากกิจกรรมาเปรยีบเทียบ
กับเป้าหมายแล้วหาแนวทางพัฒนา 

    มี.ค.63 ครูศรรีักษ์ 
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5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. จ านวนของนักเรียนระดับชั้น ม.1  ได้เรียนปรับพื้นฐาน 
2. จ านวนของนักเรียนระดับชั้น ม.6  ได้เข้าสอบ GAT 
3. จ านวนของนักเรียนได้รับการสอนเสริม สอนชดเชย 
4.  จ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีน่ักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
5. จ านวนนักเรียนได้เรียนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
6. จ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกคนได้ ติว  
O-Net เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 
7. จ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับชาติสูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละของนักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้น 
2.ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
และปีท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

 
บันทึกการเข้าเรียน 
ส ารวจ 
บันทึก 
 
ทดสอบ 
บันทึก 
 
ทดสอบ 
ทดสอบ 
 
 
ทดสอบ 
 
ทดสอบ 
 
ทดสอบ 
 

 
แบบบันทึก 
แบบส ารวจ 
แบบบันทึก 
 
แบบทดสอบ 
แบบบันทึก 
 
แบบทดสอบ 
แบบทดสอบ 
 
 
แบบทดสอบ 
 
แบบทดสอบ 
 
แบบทดสอบ 

 
 
 
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอ             โครงการลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวพนิดา อินณรงค์)                                       (นายศรีรักษ์   เรืองรัตน์) 
    ครู คศ.3 โรงเรียนนบพิต าวิทยา                               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาววส ุ  เที่ยวแสวง)                                   (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
      หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ                  ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

กิจกรรม เทคนิคพิชิต GAT 
เงินอุดหนุน  จ านวน  3,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูอ านวย  รักเถาว์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ค่าพาหนะ 2 3,000     
2        
3        
4        

รวม  3,000     
 

 
กิจกรรมนวัตกรรมคณิตศาสตร์ 4.00 

เงินกพร.  จ านวน  4,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูพนิดา  อินณรงค์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

1 ค่าเอกสาร  2,000 2,000  4,000  
        

        
        

รวม  2,000 2,000  4,000  
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2. โครงการส่งเสริม พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ลักษณะโครงการ       ตอ่เนื่อง                      ใหม ่
สนองมาตรฐาน 
          มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิดค านวณ 
         สูงกว่าร้อยละ 60  
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้าน   ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
         ทางสังคม 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่ 1, 2 ,4 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ 1, 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ               กลุ่มบริหารทั่วไป         
            กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบริหารงานบุคคล 
            กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายณรงค์  กิจแถลง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563 
งบประมาณ  15,000  บาท 
 

************************************************************************** 
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1.  หลักการและเหตุผล 
            ในสังคมมนุษย์จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันด้วยวิธีการหลาย ๆ อย่างเพ่ือให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ ซึ่ง
กันและกัน วิธีที่ส าคัญในการติดต่อสื่อสารก็คือ การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ  ซึ่งการใช้ภาษาเป็นทักษะ ที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างดีจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการใช้และจะติดตัวเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่ง มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  มีทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์ คิดค านวณ และเขียนสื่อความติดตัวผู้เรียนตลอดไป การพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษา ต้องพัฒนาทักษะทางภาษาที่จ าเป็น  อันได้แก่ 
ทักษะการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณให้แก่นักเรียน  เพ่ือนักเรียนจะได้ประสบผลส าเร็จในการ
ใช้ภาษในชีวิตประจ าวัน และการปฏิบัติหน้าที่การงานในอนาคต  จึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนอย่างหลากหลายนอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหานักเรียนที่ อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ รวมทั้งนักเรียนเรียนร่วม ดังยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน จะต้องแก้ไขปัญหา
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นการยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนอย่างจริงจัง 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เชิงปริมาณ 
    1.  เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกคนที่มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
                  และการค านวณได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
    2.  เพ่ือยกระดับให้นักเรียนทุกคนที่อ่านเขียนไม่คล่องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
 2.2  เชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนร้อยละ 100 ทีม่ีความสามารถด้านทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการใช้ 
                 ภาษาไทย ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
             2. นักเรียนร้อยละ 80 ที่อ่านเขียนไม่คล่อง และการค านวณที่ล่าช้าได้รับการพัฒนา 
                 ยกระดับตามศักยภาพ 
3.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ 
      1.  นักเรียนทุกคนที่มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการใช้ 
                    ภาษาไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
                2. นักเรียนทุกคนที่อ่านเขียนไม่คล่อง คิดค านวณช้ากว่าปกติได้รับการยกระดับตามศักยภาพ 
      3.  นักเรียนทุกคนมีพ้ืนฐานในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารที่สูงขึ้น 
      4.  นักเรียนได้ใช้สื่อ  วัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการอ่าน  การเขียน และการสื่อสารอย่างเพียงพอ 
                    และมีประสิทธิภาพ 
      5.  นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน   
                    การคิดวิเคราะห์  และการสื่อความตามมาตรฐานการศึกษา 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนร้อยละ 80  มีทักษะพ้ืนฐานในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการใช้ภาษาไทย 
                   สูงขึ้น 
               2. นักเรียนร้อยละ 80 ที่อ่าน-เขียนไม่คล่องมีทักษะในการอ่านออก เขียนได้เพ่ิมขึ้นและเป็นไป 
                   ตามเกณฑ์ 
               3. นักเรียนร้อยละ 100 มีสื่อ  วัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการอ่าน  การเขียน และการคิดค านวณ 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน  เดือน  ปี ผู้รับผิดชอบ 

1 ภาษาไทยวันละค า ภาคเรียนที่ 1 นางนิรัตน์   หอมทิพย์ 
2 ธนาคารค าราชาศัพท์ ภาคเรียนที่ 1 นางนิรัตน์   หอมทิพย์ 
3 บ้านช่วยสอน ภาคเรียนที่ 1 นางนิรัตน์   หอมทิพย์ 
4 วันสุนทรภู ่ 26 มิ.ย. 62 นางธนาภรณ์   กรรณิการ์ 
5 รักษ์ภาษาไทย ก.ค. 62 นางธนาภรณ์   กรรณิการ์ 
6 ส่งเสริมการอ่าน ตลอดปีการศึกษา นายณรงค์   กิจแถลง 
7 พัฒนาทักษะนักเรียน  อ่าน-เขียนไม่คล่อง ตลอดปีการศึกษา นายณรงค์   กิจแถลง 
8 ภาษาสวย  อักษรงาม ตลอดปีการศึกษา นางสาวมณฤดี   วงศ์เมฆ 
9 คลังวรรคทองในวรรณคดี ตลอดปีการศึกษา นางสาวมณฤดี   วงศ์เมฆ 

10 สารห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุณี   บ่ายนุ่น 
11 จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุณี   บ่ายนุ่น 
12 จัดซื้อต าราห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1 นางสาวสุณี   บ่ายนุ่น 
13 ซ่อมอุปกรณ์สืบค้น ภาคเรียนที่ 1 นางสาวสุณี   บ่ายนุ่น 
14 เกม 24  ตลอดปีการศึกษา นางสาวพนิดา  อินณรงค์ 

 
5. งบประมาณ   15,000   บาท    
 
6. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

ที ่
รายการกิจกรรม/
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวมเงิน 

อุดหนุน กพร. 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ครุภัณฑ ์

1 วันสุนทรภู ่ 5,000 - - 4000 1,000 - 5,000 
2 รักษ์ภาษาไทย 1,000 - - - 1,000 - 1,000 
3 จัดซื้อวารสารและ

หนังสือพิมพ์ 
4,000 - - 4,000 - - 4,000 

4 จัดหาอุปกรณ์ ซ่อม
อุปกรณ์สืบค้น 

 5,000 - 5,000 - - 5,000 

 รวม 10,000 5,000 - 13,000 2,000 - 15,000 
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7.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

 เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการในการคิดค านวณเพ่ิมข้ึน 
2. จ านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่คล่องสามารถ
อ่านออก เขียนได้ เพ่ิมขึ้น 
3.  จ านวนนักเรียนมีพ้ืนฐานในการอ่าน  การเขียน  การ
สื่อสารภาษาไทยที่สูงขึ้น 
4. จ านวนนักเรียนได้ใช้สื่อ  วัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการ
อ่าน  การเขียน และการสื่อสารอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
 เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการใช้ภาษาไทยสูงขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนที่อ่าน-เขียนไม่คล่องมีทักษะในการ
อ่านออก เขียนได้เพ่ิมขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้ใช้ สื่อ  วัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาการอ่าน  การเขียน และการสื่อสารอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
 

 
ทดสอบ 

 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
 

บันทึก 
 
 
 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ 
 

บันทึก 

 
แบบทดสอบ 

 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบบันทึก 
 
 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

แบบบันทึก 
 

 
 
 
ลงชื่อ............................................... ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายณรงค์    กิจแถลง)                                    (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
       ครู คศ.2 โรงเรียนนบพิต าวิทยา                         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาววส ุ  เที่ยวแสวง)                                  (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
      หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ                  ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
กิจกรรม  วันสุนทรภู่ 

เงินอุดหนุน  จ านวน  5,000 บาท   
                                           ครูรับผิดชอบ ครูธนาภรณ์  กรรณิการ์ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กระดาษวาดเขียนหยาบ 1 200    200 
2 กระดาษการ์ดสี 2 200    200 
3 ค่าของรางวัล 30 3,000    3,000 
4 ค่าชุดการแสดง 2 8000   1,600  

รวม  5,000   1,600 3,400 
 
 

กิจกรรม รักษ์ภาษาไทย 
เงินอุดหนุน  จ านวน 1,000  บาท   

ครูรับผิดชอบ ครูธนาภรณ์  กรรณิการ์ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1 ของรางวัล 6     1,000 
2        

รวม      1,000 
 

กิจกรรม  จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ 
เงินอุดหนุน จ านวน 4,000  บาท   

ครูรับผิดชอบ ครูสุณี  บ่ายนุ่น 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1 หนังสือพิมพ์ 150 2,000 2,000   4,000 
2        

รวม  2,000 2,000   4,000 
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กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
เงิน กพร.  จ านวน  5,000  บาท   

ครูรับผิดชอบ ครูสุณี  บ่ายนุ่น 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 

 5,000  5,000   

2        
รวม  5,000  5,000   
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3. โครงการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับนักเรียนให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    ในชีวิตประจ าวันและรองรับ Thailand 4.0 
ลักษณะโครงการ       ตอ่เนื่อง       ใหม ่
สนองมาตรฐาน 
         มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: ร้อยละของนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น  
        มากกว่าร้อยละ 60 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 1, 2, 4 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  ข้อที่ 1, 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ข้อท่ี 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
      กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารทั่วไป         
           กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบริหารบุคคล 
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรปวีณ์  จันทรชิต 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563 
งบประมาณ    1,000  บาท (เงินอุดหนุน) 
งบประมาณ  250,000 บาท (งบสนับสนุนจาก อบจ.) 
 

************************************************************************** 
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1.  หลักการและเหตุผล 
                ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ งใน
ชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การ
ประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงคว าม
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ 
และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื ่อสารได้  รวมทั ้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมี
วิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ข้อ 2.2.  ระบุว่า ยกระดับวิชา
ภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
จ าเป็นต้องจัดให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โรงเรียนจึงได้ประสานของบ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือจัดจ้างครูต่างชาติในการพัฒนา ยกระดับ
นักเรียนให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เชิงปริมาณ 
         1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
            โดยผ่านการเรียนโดยตรงกับครูต่างชาติและยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 
         2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับสถานศึกษาและระดับชาติ 
            ให้สูงขึ้น 
         3. เพื่อสร้างความตระหนัก เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาให้แก่นักเรียนทุกคน  
            และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
      2.2  เชิงคุณภาพ 
        1. นักเรียนร้อยละ 80  มีพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารรองรับ Thailand 4.0 
        2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 60 
        3. นักเรียนร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าของภาษาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
     3.1  เชิงปริมาณ 
       1. นักเรียนทุกคนเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันโดยผ่านการเรียนโดยตรง 
           กับครูต่างชาติ 
      2. ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติสูงขึ้น 
      3. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าของภาษา เช่น กิจกรรมวันคริสต์มาส 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันโดยผ่าน 
         การเรียนโดยตรงกับครูต่างชาติ 
      2. ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติสูงขึ้น  
        3 เปอร์เซ็นต ์
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   3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความตระหนักในการเรียนภาษาอังกฤษ และได้เข้าร่วมกิจกรรม 
       ของเจ้าของภาษา เช่น กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 
4.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  
 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 ประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
วางแผนด าเนินการ 

    พ.ค. 62 ผอ. 
กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

2 ขออนุมัติโครงการ         พ.ค. 62 ครูพรปวีณ ์
และคณะ 

3 ด าเนินโครงการ 
ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับ
นักเรียนให้มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

- - จ้างครูต่างชาต ิ
- - Christmas ‘s Day  

 
 
 
 
 
250,000 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
250,000 
1,000 

 
 
 
 
 

ก.ย. 62 - ก.ย.63 
25 ธ.ค. 62 

 
 
 
 
 
ครูพรปวีณ ์
ครูอัญชุล ี

4 ประเมินผลคุณภาพผูเ้รียน 
ตามตัวช้ีวัดเชิงคณุภาพ 
ภาพรวมของโรงเรียน ภาค
เรียนละ 1  ครั้ง 

    ต.ค.62 ครูพรปวีณ์และ
คณะครูกลุม่สาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

5 สรุปคณุภาพผู้เรียนตาม
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพทุก
กิจกรรมเป็นภาพรวมของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

    28 มี.ค. 63 ครูพรปวีณ์และ
คณะครูกลุม่สาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

6 น าข้อมูลจากกิจกรรมมา
เปรียบเทยีบกับเป้าหมาย 

    28 มี.ค. 63 ครูพรปวีณ์และ
คณะครูกลุม่สาระ
ต่างประเทศ 

7 แล้วหาแนวทางเพื่อการ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

    พ.ค. 63 สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



86 
 
5.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักเรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันโดยผ่านการเรียนโดยตรงกับครูต่างชาติ 
2.เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติสูงขึ้น 
3.จ านวนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าของภาษา เช่น 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันโดยผ่านการเรียนโดยตรงกับครูต่างชาติ 
2. ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง
ระดับโรงเรียนและระดับชาติสูงขึ้น 
3. ร้อยละของนักเรียน  มีความตระหนักในการเรียน
ภาษาอังกฤษ และได้เข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าของภาษา เช่น 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 
 

 
ทดสอบ 
 
 
ทดสอบ 
 
บันทึก 
 
 
บันทึก/สังเกต 
ทดสอบ 
 
บันทึก 

 
แบบทดสอบ 
 
 
แบบทดสอบ 
 
แบบบันทึก 
 
 
แบบบันทึก/แบบ
สังเกต 
แบบทดสอบ 
 
แบบบันทึก 

 
 
 
ลงชื่อ............................................... ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรปวีณ์จันทรชิต)                                      (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
     ครู ค.ศ.3 โรงเรียนนบพิต าวิทยา                           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาววส ุ  เที่ยวแสวง)                                   (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
       หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ          ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับนักเรียนให้มีความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรม Summer Course 
เงินสนับสนุน อบจ. จ านวน 250,000บาท 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1. 
ค่าจ้างครวูิทยากร 
10 เดือน เดือนละ 
25,000 บาท 

1 125,000 125,000 250,000 - - 

2.        
รวม  125,000 125,000 250,000 - - 

 
 

กิจกรรมChristmas’s Day 
เงิน กพร. จ านวน 1,000บาท 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ของรางวัล  10  1,000  1,000  
2.        

รวม  - 1,000  1,000  
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง           ใหม ่
สนองมาตรฐาน 
         มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: ระดับของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศ 
       เพ่ือการสื่อสาร 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ ด้านสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่ 1, 2, 4 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  ข้อที่ 1, 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
      กลุ่มบริหารวิชาการ                กลุ่มบริหารทั่วไป         
           กลุ่มบริหารงบประมาณ                  กลุ่มบริหารบุคคล 
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563 
งบประมาณ   27,000  บาท 
  

************************************************************************** 
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1. หลักการและเหตุผล 

 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการขับเคลื่อน
หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  การวัดประเมินผล  ด้านความสามารถและพัฒนาของผู้เรียนเพ่ือให้ ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเอง  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  มีทักษะการคิดขั้นสูง  ทักษะชีวิต  
ทักษะการสื่อสาร ตามช่วงวัยเพ่ิมทักษะความสามารถด้านผู้เรียนด้วยการแสวงหาความรู้เพ่ือแก้ปัญหาและการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)และคุณลักษณะจุดเน้นตามช่วงวัย ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและ
การท างาน อยู่อย่างพอเพียง คุณลักษณะตามหลักสูตรผู้เรียนต้องมีความใฝ่รู้  จุดเน้น ของ สพฐ . ปี 2561   
(มาตรฐานการศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ยุทธศาสตร์ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ข้อ 4.2 และ
จากการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่  4 - 6  กรกฎาคม  2555 โดย สมศ. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  มีคุณภาพอยู่ระดับ ดี  และเพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เชิงปริมาณ 

         1. เพ่ือพัฒนานักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6  ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ 
            เพ่ือการสื่อสาร 

2.2 เชิงคุณภาพ 
        1. เพ่ือพัฒนานักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6  ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศ 
            เพ่ือการสื่อสารอยู่ในระดับดีเลิศ 

 3.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวช้ีวัด 
          3.1 เชิงปริมาณ 

1. ปรับปรุงระบบการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอน 
2. พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้ 
3. สอนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางคอมพิวเตอร์ 
4. พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาให้พร้อมให้บริการ 
5. นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6  ออกแบบและจัดท าแฟ้มสะสมงานเพ่ือการศึกษาในอนาคต 

(Portfolio) 
3.2 เชิงคุณภาพ 
        1. มีสื่อ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ครบเพียงพอต่อนักเรียนทุกคน 
        2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ระดับ ดีเลิศ) สามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงาน/ 
            น าเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์ 
        3. ห้องโสตทัศนศึกษาได้รับการพัฒนา ปรับปรุง มีสื่ออุปกรณ์พร้อมต่อการให้บริการนักเรียน 
        4. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจัดท าแฟ้มสะสมงานเพ่ือการศึกษาต่อในอนาคต 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอ
บ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือ
วางแผนด าเนินการ 

    พ.ค. 62 ผอ. 
กลุ่ม
บริหาร
วิชาการ 

2 ขออนุมัติโครงการ     พ.ค. 62 ครชูุติมา 

3 ด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- -  พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

- - สร้างสรรค์ผลงานทาง
คอมพิวเตอร์ 

- - พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา 
- - ออกแบบและจัดท าแฟ้ม

สะสมงานเพ่ือการศึกษาใน
อนาคต (Portfolio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
8,000 
 
 
 

17,000 

 
 
 
 
 
 
8,000 
 

2,000 

 
 
 
 
 

 
8,000 
 

2,000 
 

17,000 

 
 
 
 
 

พ.ค. 62 
 
ภาคเรียนที่ 2 

 
ภาคเรียนที่ 1 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
ครูสุภนีตา 
 
ครูชุติมา 
 
ครูสบาย 
ครูชุติมา 
 

4 ประเมินผลคุณภาพผู้เรียน 
ตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ภาพรวมของโรงเรียน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

    ต.ค. 62 
มี.ค. 63 
 

ครูชุติมา 
 

5 สรุปคุณภาพผู้เรียนตาม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพทุก
กิจกรรมเป็นภาพรวมของ
ฝ่ายวิชาการ 

    มี.ค. 63 
 

ครูชุติมา 
 

6 น าข้อมูลจากกิจกรรมมา
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
แล้วหาแนวทางเพ่ือการ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

    มี.ค. 63 
 

ครูชุติมา 
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5. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน        เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. ปรับปรุงระบบการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอน 

1. 2. พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้ 
2. 3. สอนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางคอมพิวเตอร์ 
3. 4. พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาให้พร้อมให้บริการ 
4. 5. นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ออกแบบและจัดท าแฟ้มสะสม

งานเพ่ือการศึกษาในอนาคต (Portfolio) 
5.  เชิงคุณภาพ 
6. 1. มีสื่อ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ครบเพียงพอต่อนักเรียนทุกคน 
7. 2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถน าความรู้ไป

สร้างสรรค์ผลงาน/น าเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์ 
3. ห้องโสตทัศนศึกษาได้รับการพัฒนา ปรับปรุง มีสื่ออุปกรณ์
พร้อมต่อการให้บริการนักเรียน 
4. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจัดท าแฟ้มสะสม
งานเพื่อการศึกษาต่อในอนาคต 
 

 
ประเมิน  สังเกต 
สอบถาม 
ประเมิน สังเกต 
บันทึก 
ประเมิน บันทึกการใช้ 
 
 
ประเมิน สังเกต  
 
ประเมิน สังเกต  
 
ทดสอบ ประเมิน 
 
ประเมิน บันทึกการใช้ 
 
ประเมิน สังเกต 
 

 
แบบประเมิน 
แบบประเมิน 
บันทึกการสอน 
แบบประเมิน 
แบบสังเกต 
 
 
แบบประเมิน 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
 
บันทึกการใช้ 
 
แบบประเมิน 

 
 
 
ลงชื่อ............................................... ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวชุติมา  จุ้ยบตุร)                                   (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
      ครู คศ.2 โรงเรียนนบพติ าวิทยา                          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง)                                    (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
        หัวหน้าแผนงานงบประมาณ                ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

เงินอุดหนุน  จ านวน  8,000  บาท   
ครรูับผิดชอบ   ครูสุภนีตา  กั่งเซ่ง 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1 เมาส์ ตัวละ 200 บาท 5 1,000 -   1,000 
2 เครื่องส ารองไฟ 2 3,540    3,540 
3 แรม  5 3,460    3,460 

รวม  8,000    8,000 
 

กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานทางคอมพิวเตอร์ (Best  Practice) 
เงินกพร.  จ านวน  2,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูชุติมา  จุ้ยบุตร 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1. คู่มือการใช้โปรแกรม  1,300    1,300 
2. แผ่นซีดี ดีวีดี 1 500    500 
3. กระดาษสี 2 200    200 
4.        

รวม  2,000    2,000 
 

กิจกรรม  พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา 
เงินอุดหนุน  จ านวน  17,000  บาท 

                                              ครูรับผิดชอบ ครูสบาย  ทองสลัก 

ที ่
รายการกิจกรรม 

การใช้งบประมาณ 
จ านวน 
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1 จอโปรเจ็คเตอร์ 1 17,000    17,000 
2        

รวม  17,000    17,000 
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5.  โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง     ใหม่ 
สนองมาตรฐาน 
         มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้  ระดับดีเลิศ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ ด้านสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่ 1, 2, 4 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  ข้อที่ 1, 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ข้อท่ี 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
      กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารทั่วไป         
           กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิจติรา  มีวาสนา 
ระยะเวลาด าเนินการ 11 พฤษภาคม 2562 – 28 มีนาคม 2563 
งบประมาณ 9,000  บาท 
 

****************************************************************************** 
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1. หลักการและเหตุผล   
 การพัฒนากระบวนการคิดโดยการให้นักเรียนได้เรียนผ่านโครงงานผ่านค่ายกิจกรรมและผ่านกิจกรรม
ต่างๆเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ
ซึ่งผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือกลุ่มเป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบ น ามา
ผสมผสานกัน ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหาที่เน้นกระบวนการ  การสอนแบบร่วมกันคิ ด
โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และยังเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกขั้นตอน  โดยครูผู้สอนเป็น
ผู้มีบทบาทในการจัดการความรู้ 
          จากผลประเมินภายนอกภายนอกรอบสาม เมื่อ วันที่ 4-6กรกฎาคม 2555 โดย สมศ. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์ ตรงกับตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ระดับดี  (คะแนน 8.50) ผ่านการรับรองของ สมศ. และ 
เพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์   
          2.1 เชิงปริมาณ(Outputs) 
                1. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้แบบโครงงานและสรุปองค์ความรู้เป็นผังความคิด 
                2.  เพ่ือให้นักเรียนชั้น ม 4/1 ได้เข้าค่ายจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                3.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
          2.2 เชิงคุณภาพ(Outcomes) 
                1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน 
                    ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้  ระดับดีเลิศ  
3.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 3.1  เชิงปริมาณ 
                1. นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
                2. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อย 1 โครงงานต่อ 1 ภาคเรียน 
                3. นักเรียนระดับชั้น ม.4/1 เข้าค่ายโครงงานวิทย์ 
                4. นักเรียนทุกคนได้เรียนผ่านผังความคิด 
          3.2  เชิงคุณภาพ 
                1. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี 
                   วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ พิจารณาไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
                2. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทาง 
                   การตัดสินใจได้ 
               3. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 
                   อย่างมีสติ 
               4. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 
ประชุมบุคคลที่เก่ียวข้อง
เพ่ือวางแผนด าเนินงาน 

    
พ.ค.62 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
    

พ.ค. 62 ครูวิจิตรา 

3 ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 
- ค่ายโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
- เก่งคิด เก่งวิทย์ 
- ถามตอบรอบรู้ 
-สอนโดยผังความคิด 

 
 

๑๓,๒00 

 
 
๘00 

 
 

๒,000 

 

1,000 

 
 
๑๖,000 
 

1,000 

 
 
ภาคเรียนที่ 1 
 
ภาคเรียนที่ 2 
ภาคเรียนที่ 
1,2 

 
 
ครูวสุ 
 
ครพิูมพิมล 
ครูสุณี 
ครมูณฤดี 

4 
 
 
 

ประเมินผลระดับความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ต่อการจัดกจิกรรมตาม
โครงการ 

   
 

 

 
 

 

มี.ค. 63 
 
 

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารวิชาการ 
ครูวิจิตรา 

5 สรุปผลระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ/

ผู้เกี่ยวข้อง 

  
 
 

 
 

 
 มี.ค. 63 

 

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารวิชาการ 
ครูวิจิตรา 
 

6 น าเสนอข้อมูลผลการ
ประเมินเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย และหา
แนวทางในการปรับปรุง/
พัฒนาต่อไป 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
มี.ค. 63 

 
 

 
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารวิชาการ 
ครูวิจิตรา 
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5. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนนักเรียนได้เรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อย 1 
โครงงานต่อ 1 ภาคเรียน 
2.จ านวนนักเรียนได้เรียนผ่านผังความคิด 
3. จ านวนนักเรียนได้เข้าค่ายโครงงานวิทย์ 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้  ระดับดีเลิศ 
2. ร้อยละของนักเรียนสามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย 
และแนวทางการ ตัดสินใจได้ 
3. ร้อยละของนักเรียนสามารถประเมินและเลือกแนว
ทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 
4. ร้อยละของนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลก
ในแง่ดี และมี จินตนาการ 

 
ส ารวจ 

 
ส ารวจ 
บันทึก 

 
 
 

ประเมินผล 
 
 

ประเมินผล 
 

ประเมินผล 
 

ประเมินผล 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

แบบบันทึก 
 
 
 

แบบประเมินผล 
 
 

แบบประเมินผล 
 

แบบประเมินผล 
 

แบบประเมินผล 
 
 
 
ลงชื่อ............................................... ผู้เสนอโครงการ    ลงชือ่.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาววิจิตรา มีวาสนา)                                 (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
     ครู คศ.3 โรงเรียนนบพิต าวิทยา                          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง)                                      (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
       หวัหน้าแผนงานงบประมาณ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์  

เงินอุดหนุนจ านวนเงิน  ๑๖,000  บาท  
ครูรับผิดชอบ ครูวสุ  เที่ยวแสวง 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร  ๗,๒00  ๗,๒00   
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์  2,๘00    2,๘00 
๓ ค่ารถ  ๖,๐๐๐   ๖,๐๐๐  

รวม  ๑๖,000  ๗,๒00 ๖,๐๐๐ 2,๘00 
 

 
กิจกรรม เก่งคิด เก่งวิทย์   

เงิน อุดหนุน จ านวน 1,000 บาท  
ครูรับผิดชอบ ครูพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 กระดาษ 160 แกรม 1  100   100 
2 กระดาษ A4 2 รีม  240   240 
3 ปากกา  2 แพ็ค  300   300 
4 ดินสอ 2B 1 โหล  60   60 
5 กระเป๋าเอนกประสงค์ 10  300   300 

รวม   1,000   1,000 
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6. โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเพิ่มรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง      ใหม ่
สนองมาตรฐาน 
        มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: ร้อยละของนักเรียน มีคุณลักษณะ ค่านิยมคุณธรรม มีระเบียบวินัย  
       มีความอดทน โดยผ่านกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ เนตรานารี เพื่อสังคม และ นศท. 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ ด้านสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1, 2, 4 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ 1, 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารทั่วไป         
           กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศรีรักษ์   เรืองรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  11 พฤษภาคม 2562 – 28 มีนาคม 2563 
งบประมาณ         114,500  บาท 
 

************************************************ 
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1. หลักการและเหตุผล 
 สพฐ.มีนโยบายให้ด าเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ให้กับนักเรียน เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้สร้างความรู้และพัฒนาทักษะที่ส าคัญ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนควรมี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ในเรื่องการส่งเสริม ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่ง
โมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
เป็นกิจกรรมเน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning เพ่ือขับเคลื่อนการ
น าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจึงจัดให้มีโครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพ่ิมรู้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ให้นักเรียนตามความสนใจความถนัด 
2.เพ่ือจัดค่ายเพ่ิมเวลารู้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความความรู้และทักษะที่ส าคัญ 
3. เพื่อจัดกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ 
4.เพ่ือให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

           5.เพ่ือจัดกิจกรรมแนะแนวที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 
 6 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ/ค่านิยม ผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
 7 เพ่ือสร้างเสริมระเบียบวินัย ความอดทน ความรักชาติ ผ่านกิจกรรม นศ.ท 
 8 เพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
 3. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนชั้น ม. 1 –3 ทุกคน ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้ร่วมกิจกรรม ค่ายเพิ่มรู้ทุกคน 
3. นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมชุมนุม 
4. นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน ได้เรียนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

     6. นักเรียนทุกคนได้เรียนกิจกรรมแนะแนว 
         ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียน ม. ต้น ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ทุกคน 
          2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 มีความรู้ ทักษะ และแสดงออกโดยร่วมกิจกรรมค่ายเพ่ิมเวลารู้ 
          3. นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีคุณลักษณะ ค่านิยมคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความอดทน  
             โดยผ่านกิจกรรม แนะแนว ลูกเสือ เนตรานารี เพ่ือสังคม และ นศ.ท 
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 4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
 

ที ่
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
รวม
ทั้งสิ้
น 

1 
 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

-ประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
วางแผนด าเนินการ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ 
-จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ 
-จัดค่ายกิจกรรมเพ่ิมรู้ 
-จัดกิจกรรมชุมนุม 
-จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม  
-จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
-จัดกิจกรรมแนะแนว 
-จัดกิจกรรม นศ.ท 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

พ.ค.62 
 
พ.ค.62 
ภาคเรียนที่ 1-
2 
 
ภาคเรียนที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1-
2 
ภาคเรียนที่ 1,2 
ภาคเรียนที่ 1,2 
ภาคเรียนที่ 1,2 
ภาคเรียนที่ 1,2 
 

ครศูรีรักษ์ 
 
ครูศรีรักษ์ 
ครูศิริกานต ์
 

ครูศิริกานต ์
ครูณรงค์ 
ครูณรงค์ 
ครูพิมพิมล 
ครูอ านวย 
ครูมณฤดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 
5.  การประเมินผล/ติดตามโครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนชั้น ม. 1 –3 ทุกคน ร่วมกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ 
2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้ร่วม
กิจกรรม ค่ายเพ่ิมรู้ทุกคน 
3.นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมชุมนุม 
4.นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
5.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน ได้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
6.นกัเรียนทุกคนได้เรียนกิจกรรมแนะแนว 

 
- สัมภาษณ์/สอบถาม 
- ทดสอบความรู้ 

 
- แบบสัมภาษณ์/

แบบสอบถาม 
- แบบวัดความรู้/

แบบทดสอบ 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน ม. ต้น ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้ทุกคน 
2.นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 มีความรู้ ทักษะ 
และแสดงออกโดยร่วมกิจกรรมค่ายเพ่ิมเวลารู้ 
3.นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีคุณลักษณะ 
ค่านิยมคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความอดทน โดย
ผ่านกิจกรรม แนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี เพ่ือสังคม 
และ นศ.ท 

 
- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบความรู้ 
- สังเกตการณ์

ปฏิบัติงาน 
- ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานโครงการ 
- สอบถาม 

 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบวัดความรู้/

แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน

โครงการ 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
ลงชื่อ……………..…………………ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ…………………….……………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
      (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์)             (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
  คร ูคศ.2 โรงเรียนนบพิต าวิทยา           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
     
ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ……………………….………………ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาววสุ    เที่ยวแสวง)                     (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
    หัวหน้าแผนงานงบประมาณ                         ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเพิ่มรู้ 
กิจกรรมทัศนศึกษาลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-ม.4 

เงิน กพร.จ านวน 114,500 บาท   
ครผูู้รับผิดชอบ ครูพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1 ค่าเช่ารถ  7 คัน  114,500 114,500   
2         
3        

รวม   114,500 114,500   
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7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง      ใหม ่
สนองมาตรฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: ร้อยละของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษา การคิดค านวณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ ด้านสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ   ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1, 2, 4 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ 1, 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
      กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารทั่วไป         
          กลุ่มบริหารงบประมาณ                 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
          กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศิริกานต์   บรมสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2562- มีนาคม 2563 
งบประมาณ งบสนับสนุนจาก สพฐ/สพม.12 
 

************************************************************************** 
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1.  หลักการและเหตุผล 
            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้คนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการบริการทางด้าน
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จัดการศึกษาจึงต้องบริหารจัดการเรื่อง
การศึกษาของคนในชาติ  โรงเรียนก็เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้  ผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้จะต้องได้รับการดูแล พัฒนาศักยภาพทุก ๆ ด้านให้สูงขึ้น และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม และเพ่ือ ให้ผู้เรียนกลุ่ม
นี้มีความรู้ความสามารถที่ดี  น าไปใช้ในการประกอบอาชีพ ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีคุณค่า
และมีความสุข 
          โรงเรียนจึงต้องจัดกระบวนการเรียนการสอน  มีกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับผู้เรียนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ  และ 
ให้เรียนร่วมอยู่กับผู้เรียนปกติอย่างมีความสุข 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เชิงปริมาณ 
 1.  เพ่ือคัดกรองผู้เรียนทุกคน หาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
 2.  เพ่ือจัดท าสารสนเทศผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางงการเรียนรู้ ส าหรับด าเนินการจัดการเรียน 
               การสอนและแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
 3.  เพ่ือน ากิจกรรมต่าง ๆ มาพัฒนาส่งเสริมนักเรียนกลุ่มนี้ให้มีการพัฒนาการที่สูงขึ้น 
 2.2  เชิงคุณภาพ 
 1. เพ่ือคัดกรองให้ได้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จริง ๆ  และรู้ว่าบกพร่องด้านใด   
              จะได้ประสานผู้ดูแล(ครูพ่ีเลี้ยง)  ครูประจ าวิชา  ผู้ปกครอง  ให้เข้าใจตรงกันและร่วมกันแก้ปัญหา 
              ตรงประเด็นและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นตามล าดับจนมี 
              ศักยภาพทางด้านการเรียนรู้สมวัยของตนเอง อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข 

  3.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 3.1  เชิงปริมาณ 
     1.  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนได้รับการคัดกรองอย่างเป็นระบบ 
     2.  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการภาษา  
                   (การอ่าน การเขียน) และการคิดค านวณ) 
     3.  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
     4.  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
                   สามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือน โรงเรียนและสังคมได้ดีขึ้น 
     5.  โรงเรียนมีสารสนเทศของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

     1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา  
         การคิดค านวณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันใน 
         สังคมได้อย่างมีความสุข 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน  เดือน  ปี ผู้รับผิดชอบ 

1 การตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ 1 ครูศิริกานต์ 

2 จัดท าสารสนเทศนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ตลอดปีการศึกษา ครูศิริกานต์ 
3 เคียงข้าง LD สู่วิถีพอเพียง ตลอดปีการศึกษา ครูณรงค์ 
4 อ่านดี มีอนาคต ตลอดปีการศึกษา ครูวิลาวัณย์ 

 
 
5. งบประมาณ      บาท   แยกเป็น 
 

งบประมาณ 
ภาคเรียนที่ 1 

(บาท) 
ภาคเรียนที่ 2 

(บาท) 
รวม 

   งบอุดหนุนรายหัว    
              งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (15ปี) 
                 กิจกรรมคุณธรรม 
                 กิจกรรมวิชาการ 
                 กิจกรรมทัศนศึกษา 
                 การบริการสารสนเทศ/ ICT 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

       งบอ่ืน ๆ - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น    

 
 
6. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
             - 
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7.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต(Out Put)/เชิงปริมาณ 
1.  ร้อยละ 100  ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุก
คนได้รับการคัดกรองอย่างเป็นระบบ 
2.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุก
คนได้รับการพัฒนาด้านการภาษา (การอ่าน การเขียน) และการคิด
ค านวณ 
3.  ร้อยละ 70  ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
4.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุก
คนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถปรับตัวเข้า
กับเพ่ือน โรงเรียนและสังคมได้ดีขึ้น 
5.  โรงเรียนมีสารสนเทศของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมในปีการศึกษา 
2561 ครบทุกคน  

 
ทดสอบ 
 
บันทึก 
 
ตรวจสอบ 
 
สังเกต/สอบถาม 
 
 
ตรวจสอบ 

 
แบบทดสอบ 
 
แบบบันทึก 
 
ใบแสดงผลการ
เรียน 
แบบสังเกต 
 
 
แบบส ารวจ 
 

 
 
 
ลงชื่อ............................................... ผู้เสนอโครงการ   ลงชือ่..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวศิริกานต์  บรมสุข)                               (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
      ครู คศ.2 โรงเรียนนบพติ าวิทยา               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ................ ............................. ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง)                                        (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
    หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ   ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ลักษณะโครงการ       ตอ่เนื่อง       ใหม่ 
สนองมาตรฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สนองกล
ยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ   ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1, 2, 4 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ 1, 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ข้อท่ี 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ               กลุ่มบริหารทั่วไป         
           กลุ่มบริหารงบประมาณ                 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการนายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  11 พฤษภาคม 2562 – 28 มีนาคม 2563 
งบประมาณ 7,000 บาท 
  

******************************************************************** 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 สภาพปัจจุบันปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการเมืองปัญหาเศรษฐกิจ และ
ปัญหาสังคมส่วนใหญ่เกิดจากคนขาดคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนคืออนาคตของชาติ เยาวชนที่มีทั้งสุขภาพ
ร่างกายที่เข้มแข็ง และมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมย่อมน ามาซึ่งการพัฒนาที่ ยั่งยืน และน ามาซึ่ง
ความสงบสุขของสังคม หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา 
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาและประกอบอาชีพ หลักสูตรได้ก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนข้อที่ 
1 คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพิ่มคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่คนนับถือ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและข้อที่ 5 ให้ผู้เรียนมีจิตส านึกและ
อนุรักษ์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม นอกจากนี้หลักสูตรไ ด้
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข คือมี
ความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการเรียน รักความเป็น
ไทยและมีจิตสาธารณะและนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ก าหนดค่านิยมหลักที่ดีของคนไทย 12 ประการที่มุ่ง
ให้สถานศึกษาปลูกฝังให้เกิดแก่นักเรียนในสถานศึกษาจนปฏิบัติเป็นแบบอย่างดีนอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ระบุไว้ว่าการส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในเด็กและเยาวชน 
 จากผลการประเมินรอบ 3 เมื่อวันที่  4-6  กรกฎาคม  2555 โดย สมศ. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์  ระดับดีมาก (มีคะแนน 9.55)  และเสนอแนะให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องใน
เรื่องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เชิงปริมาณ 
  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างด้วยความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ 
 2.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

3.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1.  ครูทุกคนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมและ 
                         ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามกลักสูตรทุกกลุ่มสาระ 
  2.  ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ทุกวันพระ 
  3.  ผู้เรียนร้อยละ 90  ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา 
  4.  ผู้เรียนร้อยละ 50 ร่วมกิจกรรมค่ายพุทธรรมน าชีวี 
  5.  ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตก่อนเรียน 
                     6.  ผู้เรียนทุกคนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ90  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  2.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  3.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  90  ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
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  4.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  5  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของไทย 12  ประการ 

4.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอ

บแทน 
ใช้สอย วัสดุ 

รวม
ทั้งสิ้น 

1 รักษาวัฒนธรรมไทยผ่านเพลง -    ตลอดปี ครูสบาย 

2 เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย - - - - 
ตลอดปี
การศึกษา 

ครูสุ
พรพรรณ 

3 
กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุเนื่องในวัน
มาฆบูชา 

- 2000  2,000 ก.พ.63 ครสูุจินดา 

5 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาผ่าน
กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ 

 5,000  5,000 ภาคเรียนที่ 2 ครูนฤมล 

6 
อาราธนาศีล อาราธนนาธรรม 
อาราธนนาพระปริตร 

    
ตลอดปี
การศึกษา 

ครูสุจินดา 

7 
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

    
ตลอดปี
การศึกษา 

ครูศรีรักษ์ 

8 
สร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 
ประการ 

    
ตลอดปี
การศึกษา 

ครูศรีรักษ์ 

9 
โครงงานคุณธรรม 

    
ตลอดปี
การศึกษา 

ครูศรีรักษ์ 

 
   5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1.  ครูทุกคนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  
ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ 
2.  ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ทุกวันพระ 
3.  ผู้เรียนร้อยละ 50  ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ  
เนื่องในวันมาฆบูชา 
4.  ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ปรับจิต ปรุงสติ  
(ปฏิบัติสมาธิวันละ 10 นาที) 
5. ผู้เรียนทุกคนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6. ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัตติามค่านิยมจนเป็นแบบอย่าง 

 
การนิเทศภายใน 
- การตอบแบบส ารวจของ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบส ารวจ 
แบบประเมินความ
พอใจ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ตามหลักสูตร 
2.  นักเรียนร้อยละ 90  มีความเอ้ืออาธรต่อผู้อื่นและ 
     กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ยอมรับความความคิด 
     เห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนักรู้คุพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

ประเมิน 

 

แบบประเมิน 

 
 
 
ลงชื่อ......................................... ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายศรีรักษ์   เรืองรัตน์)                                      (นายศรีรักษ์   เรืองรัตน์) 
     ครู คศ.2 โรงเรียนนบพิต าวิทยา                             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

 
ลงชื่อ....................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ          ลงชื่อ................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง)                                         (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
    หัวหน้าแผนงานงบประมาณ                               ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
กิจกรรม แห่ผ้าขึ้นธาตุ 

เงินอุดหนุน  จ านวน 2,000 บาท 
ครูรับผิดชอบ ครูสุจินดา  จันชุม 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรมการใช้

งบประมาณ 
จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

1. ค่าพาหนะ 2  2,000 2,000   
2.        

รวม   2,000 2,000   
 
 

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 
เงินอุดหนุน จ านวน 5,000 บาท 
ครูรับผิดชอบ ครูนฤมล  นิลกรรณ์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ค่าพาหนะ 5  5,000 5,000 - - 
2        
3        

รวม   5,000 5,000 - - 
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9. โครงการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง     ใหม่ 
สนองมาตรฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพดี มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ ด้านสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ   ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
สนองกลยทุธ์ สพฐ.  ข้อที่ 1, 2, 4 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ 1, 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ข้อท่ี 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารทั่วไป         
           กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอาบีบชา  เซดามิชา 
ระยะเวลาด าเนินการ   11 พฤษภาคม 2562 – 28 มีนาคม 2563 
งบประมาณ   88,500บาท 
 

********************************************************** 
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1. หลักการและเหตุผล  
             สุขภาพเป็นภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี สุขภาพ
เป็นเสมือนหนึ่งวิถีทางหรือหนทาง อันจะน าบุคคลไปสู่ความสุขและความส าเร็จต่างๆ สุขภาพแบ่ง ออกเป็น 2 
ความหมาย คือ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีสุขภาพกายดีและสุขภาพจิตดี ซึ่ง
หมายถึงให้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
สุขภาพจิตดี มีความสุข  มีสุนทรียภาพคือมีความซาบซึ้งในคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงาม ไพเราะ น่า
รื่นรมย์  พัฒนาฝึกฝนและซึมซับจนเป็นลักษณะนิสัยและรสนิยม จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการ
โดยผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง  
 จากผลการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 4-6  กรกฎาคม  2555 โดย สมศ. ผู้เรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพระดับดีมาก (คะแนนที่ได้ 9.70) และเสนอแนะให้มีการพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เชิงปริมาณ 
    1. เพื่อให้ผู้จัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาท่ีเน้นการส่งเสริมสุขภาพ 
    2. เพื่อให้ผู้จัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาที่พัฒนาและส่งเสริมสุนทรียภาพ 
    3. เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ 
    4. เพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบการเจริญเติบโตของตนเองและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    5. เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
    6. เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกีฬาพัฒนาสุขภาพ 
    7. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี/ศิลปะ/นาฎศิลป 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
    1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดี มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพร้อยละ 90 ขึ้นไป 

3. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 3.1 เชิงปริมาณ 
     1. ครูทุกคนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สาระศิลปศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพและสุนทรียภาพทุกภาคเรียนตลอดปีการศึกษา 
    2. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ ได้รับการพัฒนา และร่วมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ 
                 สุนทรียภาพ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ 

   3. ผู้เรียนทุกคนมีภาวการณ์เจริญเติบโตสมวัยและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
    4. ผู้เรียนที่สนใจด้านศิลปะ ไม่น้อยกว่า 90 % ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและน าความรู้ 
                 มาสร้างเป็นผลงานของตนเองได้ 
    5. ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาทุกคนได้เข้าร่วมการแข่งขัน และ 80% ได้เข้าร่วมในระดับ 
                 อ าเภอ  60 % ได้เข้าร่วมในระดับจังหวัด และทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
    6. ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี ศิลปะได้เข้าร่วมแข่งขันระดับเขตการศึกษา จังหวัด  
                 ร้อยละ60 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
    1. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
    2. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    3. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้ได้และหลีกเลี่ยงตนเอง 
จากภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
    4. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
    5. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
    6. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
นันทนาการตามจินตนาการ 
 
4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
รวม

ทั้งสิ้น 

1 ครูทุกคนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษาและกลุ่ มศิลปศึ กษาจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ 
สวัสดิภาพ การป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษ ภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติ เหตุ  และปัญหาทางเพศ 
พร้อมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและการออกก าลังกาย และ
พัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ข้อ 
1 – 5 

    พ.ค 62- 
มี.ค.63 

คร ู
อาบีบชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระศิลปศึกษา จัดท า
แผนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนด้าน
สุนทรียภาพและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ข้อ 3-6 

    
พ.ค.62- 
มี.ค.63 

ครูสบาย 
ครูแสวง 
ครูสุ
พรพรรณ 
ครูอภินันท์ 

3 
จัดให้นักเรียนที่สนใจและมีความสามารถ
ทางศิลปะ ศึกษาแหล่งเรียนรู้น าประสบ
การมาสร้างเป็นชิ้นงานของตนเอง 

    
พ.ค.62 – 
มี.ค.63 

ครูสบาย 
ครูแสวง 

4 
พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

    
พ.ค.62– 
มี.ค.63 

คร ู
พิชญา
ภรณ์ 
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ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
รวม

ทั้งสิ้น 

5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ   500 500 
พ.ค. 62-
มี.ค. 63 

ครูสบาย 

6 ส่งเสริมนาฏศิลปส์ู่ชุมชน  3,000 3,000 6,000 
พ.ค. 62-
มี.ค. 63 

ครูสุ
พรพรรณ 

7 ประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป ์   2,000 2,000 
ภาคเรยีนที ่
2 

ครูสุ
พรพรรณ 

8 พัฒนาห้องศิลปะ     
พ.ค. 62-
มี.ค. 63 

ครูสบาย 

9 กิจกรรมวงดรุิยางค์โรงเรียน  8,000 7,000 15,000 
พ.ค. 62-
มี.ค. 63 

ครูอภินันท ์

10 กีฬาภายใน (กีฬา อบต.)  4,000 4,000 8,000 ก.ค.62 
คร ู
อาบีบชา 

11 กีฬาอ าเภอ  40,000  40,000 
ก.ค. 62-
ส.ค. 62 

คร ู
อาบีบชา 

12 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศมวยปล้ า  15,000  15,000 
พ.ค.62-
มี.ค. 63 

คร ู
ธนกร 

13 วันงดสูบบุหรีโ่ลก     
ภาคเรยีนที ่
1 

ครูพิชญา
ภรณ ์

14 วันต่อต้านยาเสพติด  1,500  1,500 
ภาคเรยีนที ่
2 

ครูอาบีบชา 

15 วันเอดส์โลก   1,000 1,000 
ภาคเรยีนที ่
2 

ครูอาบีบชา 

16 สัปดาหล์ะหนคนกับสุขภาพ     
พ.ค.62 – 
มี.ค.63 

ครูพิชญา
ภรณ ์

17 

ประเมินผลคุณภาพผูเ้รียนเป็นรายบุคคล/
ห้องเรียน/ระดับชั้น ตามตัวช้ีวัดเชงิคุณภาพ 
ข้อ 1-6 เป็นภาพรวมของโรงเรยีน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

    
พ.ค.62 – 
มี.ค.63 

ครูสบาย 
ครูแสวง 

18 
สรุปคณุภาพผู้เรียนตามตัวช้ีวัด 
เชิงคุณภาพทุกกิจกรรมเป็นภาพรวม 
ของโรงเรียน 

    มี.ค.63 
กลุ่ม
วิชาการ 

19 
น าข้อมูลจากกิจกรรม  มาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย 90 % แล้วหาแนวทางเพื่อการ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

    มี.ค.63 
กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 
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5. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่
ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูทุกคนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาและสาระศิลปศึกษา
จัดท าแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนด้านสุขภาพและสุนทรียภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพและสุนทรียภาพ 
3. ครูทุกคนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาและสาระศิลปศึกษาจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนด้านสุขนิสัย การออกก าลังกาย กีฬา 
ดนตรี ศิลปะ 
4. ครูทุกคนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษ หลีกเลี่ยงตนเองต่อการเสี่ยงความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 
4. นักเรียนร้อยละ80 ขึ้นไป เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้า
แสดงออก ตามความเหมาะสม 
5. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
6. นักเรียนร้อยละ 80 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

 
- การนิเทศภายใน 
- การตอบแบบ
ส ารวจของ  
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- บันทึกข้อมูล 
 

 
- แบบนิเทศ 
- แบบ
ส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สร้าง
เครื่องมือ 
 

 
 
ลงชื่อ............................................ ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอาบีบชา  เซดามิชา)                                      นายศรีรักษ์   เรืองรัตน์) 
     ครผูู้ชว่ย โรงเรียนนบพิต าวิทยา                              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาววส ุ  เที่ยวแสวง)                                       (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
    หัวหน้าแผนงานงบประมาณ           ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพ 
กิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ(ทัศนศิลป์) 

เงินอุดหนุน  จ านวน  1,000บาท 
ครูรับผิดชอบ ครูสบาย  ทองสลัก 

 

ที ่
รายการกิจกรรม 

การใช้งบประมาณ 
จ านวน 
หน่วย 

งบประมาณ จ าแหนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
 

1 สีน้ า 2 500    500 
2 สีโปสเตอร์ 2 500    500 

รวม  1,000    1,000 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
เงินอุดหนุน  จ านวน  6,000 บาท 

ครูรับผิดชอบ ครูสุพรพรรณ  รักจันทร์ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรมการใช้

งบประมาณ 
จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ค่าเช่าชุด 3 3,000 3,000 6,000   
รวม  3,000 3,000 6,000   

 
 

กิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์ 
เงินอุดหนุน  จ านวน  2,000 บาท 

ครรูับผิดชอบ ครูสุพรพรรณ  รักจันทร์ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรมการ

ใช้งบประมาณ 
จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. ลูกปัด  600    600 
2. เลื่อม  300    300 
3. ลวด  300    300 
4. ผ้าลูกไม้  800    800 
 รวม  2,000    2,000 
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กิจกรรมพัฒนาวงดุริยางค์โรงเรียน 
เงินนอกงบประมาณ จ านวน  15,000 บาท  

ครูรับผิดชอบ ครูอภินันท์  เหลื่อมแก้ว 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ไม้คทา 1 8,000    8,000 
2 หนังกลองสแนร์   7,000   7,000 

รวม  8,000 7,000   15,000 
 
 

กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศมวยปล้ า 
เงินอุดหนุน จ านวน  15,000 บาท  

ครูรับผิดชอบ ครูธนกร  ตุดเอียด 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าพาหนะ  8,000 7,000  15,000  
รวม  8,000 7,000  15,000  

 
กิจกรรม กีฬาสี (กีฬา อบต.) 

เงิน อุดหนุน จ านวน  8,000 บาท 
ครูรับผิดชอบ ครูอาบีบชา  เซดามิชา 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 สนับสนุนคณะสีชมพู  2,000 - - 2,000 - 
2 สนับสนุนคณะสีฟ้า  2,000 - - 2,000 - 
3 สนับสนุนคณะสีเขียว  2,000 - - 2,000 - 
4 สนับสนุนคณะสีส้ม  2,000 - - 2,000 - 

รวม  8,000 - - 8,000 - 
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กิจกรรมกีฬาอ าเภอ 
เงิน กพร. จ านวน  40,000 บาท  

ครูรับผิดชอบ ครูอาบีบชา  เซดามิชา  

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 สนับสนุนขบวนพาเหรด  10,000 - - 10,000 - 
2 สนับสนุนกองเชียร์  15,000 - - 15,000 - 
3 สนับสนุนกีฬา  15,000 - - 15,000 - 

รวม  40,000 - - 40,000 - 
 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
เงินอุดหนุน จ านวน 1,500 บาท  

ครูรับผิดชอบ ครูอาบีบชา  เซดามิชา  
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ไวนิล 1  500   500 
2 วัสดุ   500   500 
3 ของรางวัล   500   500 

รวม   1,500   1,500 
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10.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง     ใหม่ 
สนองมาตรฐาน 
        มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: ระดับคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต่อเนื่องและ 
       มีประสิทธิผล 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร 
      จัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1, 2, 3, 4 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ 1, 2 ,6 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ข้อท่ี 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
        กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
        กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารทั่วไป         
           กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบริหารบุคคล 
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  11 พฤษภาคม 2562– 28 มีนาคม 2563 
งบประมาณ 5,000 บาท 
 

************************************************************************* 
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1. หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา  9 
(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา 
31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนิ นการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการปะกันคุณภาพภายนอก 

จากผลการประเมินภายนอกรอบสาม วันที่ 4-7 กรกฎาคม  2555โดย สมศ.  ผลการประเมินอยู่
ระดับคุณภาพดี โรงเรียนจึงด าเนินการโครงการนี้เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
2. วัตถุประสงค์   
     2.1  เชิงปริมาณ  

1. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา 
3. เพ่ือจัดให้มีระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. เพ่ือให้ครูทุกคนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    2.2  คุณภาพ 
  1. เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิผลให้อยู่ในระดับ 
      คุณภาพระดับ ดีเลิศ 

3.  เป้าหมายการด าเนินงาน / ตัวชี้วัด 
   3.1  เชิงปริมาณ 

1.  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ    
    หน่วยงานต้นสังกัดและบริบทของโรงเรียน 
2. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
    ของสถานศึกษา 
3. โรงเรียนมีระบบบริหารและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายใน 

            4. ครูทุกคนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
            5. ผู้เกี่ยวข้องมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
            6. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ 
               สาธารณชน 
           7. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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     3.2  เชิงคุณภาพ 

  1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิผลในระดับดีมาก 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 

หมวดรายจ่าย วัน 
เดือน 

ปี 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1 ประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน
ด าเนินงาน 

    มี.ค. 62 งานประกัน
คุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา
และ

ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ     พ.ค. 62 
3 ด าเนินโครงการ 

3.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    พ.ค. 62 

 3.2 จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาทีมุ่่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    พ.ค. 62 

 3.3  จัดใหม้ีระบบบริหารและสารสนเทศ  2,000 1,000 3,000 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูพรปวีณ ์

 3.4  ตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา     ตลอดปี
การศึกษา 

ผู้เกี่ยวข้อง 

 3.5  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

    ภาคเรยีน
ที่ 2 

คณะกรรม 
การ สพม.12 

 
 
 

3.6จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

 1,000 1,000 2,000 เม.ย. 63 ครูศรรีักษ์ 

4 ประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

     กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

5 สรุปผลระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง      กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

6 น าเสนอข้อมูลผลการประเมินเปรยีบเทียบกับ
เป้าหมาย และหาแนวทางในการปรับปรุง/
พัฒนาต่อไป 

     กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 
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ลงชื่อ………………….……………ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ……………….…………………ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์)                             (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์)  
       ครู คศ.2 โรงเรียนนบพิต าวิทยา                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
     
    ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางสาววสุ    เที่ยวแสวง)                    (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
         หัวหน้าแผนงานงบประมาณ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ (Outputs) 
1.  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดและ
บริบทของโรงเรียน 
2. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.โรงเรียนมีระบบบริหารและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับ
ระบบประกันคุณภาพภายใน 
  4. ครูทุกคนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
5.  ผู้เกี่ยวข้องมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6.  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน 
7. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต่อเนื่อง
และมีประสิทธิผลในระดับดีมาก 
 
 

 
 

ตรวจสอบ/ประเมิน 
 
 

ส ารวจ 
 
 
 
 
 

 
 
แบบตรวจสอบ/แบบ
ประเมินรายการที่  

1 – 7 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการ 
กิจกรรม  เตรียมรับการประเมินต่างๆ 
เงินอุดหนุน  จ านวน  5,000  บาท 
ครูรับผิดชอบ  ครูศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 

 

ที ่
รายการกิจกรรม 

การใช้งบประมาณ 

จ านวน 

หน่วย 

งบประมาณ จ าแหนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ค่าเข้าเล่ม SAR 5  500  500  
2 ค่าอาหารว่าง /

อาหารเที่ยง 
 2,000 2,500 4,500   

รวม  2,000 3,000 4,500 500  
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11. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง            ใหม ่
สนองมาตรฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา:ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ ด้านสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ   ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่ 1, 2, 4 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ 1, 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารทั่วไป         
           กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบริหารบุคคล 
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2562 -  มีนาคม 2563 
งบประมาณ 10,000 บาท 
 

************************************************************************** 
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1.  หลักการและเหตุผล 
             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้คนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการบริการ
ทางด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จัดการศึกษาจึงต้องบริหารจัดการ
เรื่องการศึกษาของคนในชาติเพ่ือเปิดโอกาสให้ได้รับรู้ เข้าใจถึงระบบการศึกษา แนวทางการศึกษา  และการ
ประกอบอาชีพอันเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการศึกษา  โรงเรียนจึงได้ด าเนินการตามหลักการของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่จะให้คนในเขตพ้ืนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่โดยการสร้างความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักให้ทั้งผู้ปกครองและผู้เรียนให้ เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการศึกษา ให้เข้าใจกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาภาคนบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย  
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ  จัดระบบงานแนะแนวจัดระบบการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา  ส่งเสริม
นักเรียน  และติดตามแก้ปัญหาต่าง ๆ ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเป็นระบบตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม ข้อ 4.1 ระบุว่า สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับ คุณภาพสถานศึกษา  ที่
ต้องการช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินตามแนวทาง NO Child Left 
Behind คือจัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียนการป้องกัน การติดตาม เด็กออกกลางคัน โดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบและคัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ ดังนั้นทุกกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเป็นการ
แก้ปัญหานักเรียนและสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนเท่าเทียมกันทุกคน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เชิงปริมาณ 
     1. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนทุกคน 
 2.2  เชิงคุณภาพ 
     1. จ านวนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ศึกษาต่อร้อยละ 99 

3.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 3.1  เชิงปริมาณ 
     1. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกคน 
     2. นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจ เห็นความส าคัญของการศึกษา 
     3. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนทั้งหมด   
     4. นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนเข้าใจระบบการเรียน  การศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพ 
     5. นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนลดลง 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

     1. ผู้เรียนมีโอกาสในการเข้าเรียนต่อทุกคน 
     2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพสูงขึ้น 
     3. นักเรียนและผู้ปกครองเห็นความส าคัญ เข้าใจระบบการศึกษา  การศึกษาต่อและการประกอบ 
         อาชีพอย่างถูกต้อง 
     4. ระบบสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนมีความถูกต้องชัดเจนใช้ประกอบการบริหารจัดการต่างๆได้ 
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4.กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน  เดือน  ปี ผู้รับผิดชอบ 

1 รับนักเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มี.ค. 62 นายณรงค์  กิจแถลง 
2 จัดนักเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล พ.ค. 62 นางสาวพนิดา  อินณรงค์ 
3 จัดท าระบบสารสนเทศนักเรียนใหม่ พ.ค. 62 นายณรงค์  กิจแถลง 
4 บริหารจัดการข้อมูลนักเรียน  รายงานในระบบ 

DMC 
ตลอดปีการศึกษา นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 

5 แนะแนวสัญจร ก.พ. 63 นางอ านวย  รักเถาว์ 
6 ส ามะโนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ภาคเรียนที่ 2 นายณรงค์  กิจแถลง 
7 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเรียนต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 นางอ านวย  รักเถาว์ 
8 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่1,2 นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ 
9 โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 นางอ านวย  รักเถาว์ 

10 ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ตลอดปีการศึกษา นางธนาภรณ์   กรรณิการ์ 
11 ค่ายเร่งบัวให้พ้นตม ตลอดปีการศึกษา นางธนาภรณ์   กรรณิการ์ 

 
 
5. งบประมาณ   10,000   บาท   
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6. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

ที ่
รายการกิจกรรม/
รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวมเงิน 

อุดหนุน กพร. 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ 

1 รับนักเรียนตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

2,000 - - 1,000 1,000 - 2,000 

2 จัดนักเรียนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

- - - - - - - 

3 จัดท าระบบสารสนเทศ
นักเรียนใหม่ 

- - - - - - - 

4 บริหารจัดการข้อมูล
นักเรียน  รายงานในระบบ 
DMC 

- - - - - - - 

5 แนะแนวสัญจร 4,000 - - 1,000 3,000 - 4,000 
6 ส ามะโนนักเรียนใน 

เขตพ้ืนที่บริการ 
- - - - - - - 

7 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
เรียนต่อ ม.1 

- - - - - - - 

8 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รับทราบผลการเรียน 

 - -  - -  

9 โลกกว้างทางการศึกษา
และอาชีพ 

4,000 - 4000  - - 4000 

10 แข่งทักษะคนเก่ง  - -  - -  
11 ติดตามนักเรียนที่มีปัญหา

ด้านการเรียน 
- - - - - - - 

11 ค่ายเร่งบัวให้พ้นตม - - - - - - - 
 รวม 10,000 -    - 10,000 
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7.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต(Out Put)/เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100  ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจ เห็นความส าคัญ
ของการศึกษา 
3. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนทั้งหมด   
4. นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนเข้าใจระบบการเรียนการศึกษาต่อ  
และการประกอบอาชีพ 
5. นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนลดลง 

 
ทดสอบ 
 
ประเมินผล 
 
ตรวจสอบ 
 
 
สังเกต/สอบถาม 
 
 
 

 
แบบทดสอบ 
 
แบบประเมิน 
 
ใบแสดงผล
การเรียน 
 
แบบสังเกต 
 
 
 

 
 
 
ลงชื่อ............................................... ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ)                                  (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
      คร ูคศ.3 โรงเรียนนบพติ าวิทยา                     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ...... ....................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง)                                        (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
    หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
กิจกรรม  รับนักเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

เงิน อุดหนุน  จ านวน  2,000 บาท  
ครูรับผิดชอบ   ครูณรงค์  กิจแถลง 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

1 ค่าไวนิลรับสมัคร
นักเรียน 

  1,000  1,000  

2 อุปกรณ์   1,000   1,000 
รวม   2,000  1,000 1,000 

 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการ สร้างโอกาสทางการศึกษา 
กิจกรรม แนะแนวสัญจร  

เงินอุดหนุน  จ านวน  4,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูอ านวย รักเถาว์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

1 ค่าพาหนะ   1,000  1,000  
2 ค่าของที่ระลึก   1,000   1,000 
3 เอกสารประชาสัมพันธ์   2,000   2,000 
        

รวม   4,000  1,000 3,000 
 

กิจกรรม โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ  
เงินอุดหนุน  จ านวน  4,000  บาท   

                                              ครูรับผิดชอบ ครูอ านวย รักเถาว์ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 
ภาค 
2 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าพาหนะ  4,000  4,000   
รวม  4,000  4,000   
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12. โครงการพัฒนางานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง     ใหม่ 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที/่ประเด็นการพิจารณา:ระดับคุณภาพของการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
      ภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่ 1, 2, 3, 4 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ 1, 2 ,6 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ข้อท่ี 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
       กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
       กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารทั่วไป         
           กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธนาภรณ์กรรณิการ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   11 พฤษภาคม 2562 – 28 มีนาคม 2563 
งบประมาณ         224,654  บาท 
 

*********************************************************************** 
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1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานวิชาการ เป็นภารกิจของสถานศึกษาท่ีส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การพัฒนางานบริหารวิชาการในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  การพัฒนากระบวนการการผลิต การจัดหา 
และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ การพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การจัดครูตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดจ้างครูสอนในรายวิชาที่ขาดแคลน 
การวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานวิชาการ ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการพัฒนางานบริหารวิชาการข้ึน 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาห้องส านักงานวิชาการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ฯ 
3. เพื่อพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล น าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 
4. เพ่ือผลิต จัดหาสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการสอน การปฏิบัติงาน 

          5. เพื่อจัดครูสอนตามความเหมาะสม และจ้างครูสอนในรายวิชาที่ขาดแคลน 
 6. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นเครือข่าย 
              แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.   เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 

1. พัฒนาห้องส านักงานให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน 
2. พัฒนาสาระหลักสูตรสถานศึกษา 
3.พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
4. จัดจ้างครูสอนในรายวิชาที่ขาดแคลน 
5. จัดกิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตรและ ปพ.1 ครั้งที่ 4 

     6 . จัดกิจกรรม นบพิต าวิทยาวิชาการ  
         ด้านคุณภาพ 
 1. ส านักงานวิชาการมีความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาการ 
          2. หลักสูตรสถานศึกษามีสาระสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมากขึ้น 
          3. ระบบการวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภาพ ระดับดี 
          4. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพิธีรับประกาศนียบัตรและปพ.1  

5. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการด้านต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
   ทุกกลุ่มเป้าหมายอยู่ใน ระดับ ยอดเยี่ยม 
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 4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
 

ที ่
 

กิจกรรม/รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

1 -ประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือวางแผนด าเนินการ 

    พ.ค.62 ครศูรีรักษ์  

2 -เสนอขออนุมัติโครงการ     พ.ค.62 ครูธนาภรณ์ 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
 
 

พัฒนาส านักงานวิชาการ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนางานทะเบียน วัดผล
ประเมินผล 
จัดจ้างครูสอนในวิชาที่ขาด
แคลน 
กิจกรรมพิธีรับ
ประกาศนียบัตรและ ปพ.1 
ครั้งที่ 6 

 
 
 
 
192,654 

 
 

7,000 
 
 
 
 
 
5,000 
 

 
 
20,000 

7,000 
 
20,000 
 
192,654 
 
5,000 

ภาคเรียนที่  
1-2 
พ.ค. 62 
ภาคเรียนที่  
1-2 
ภาคเรียนที่  
1,2 
ภาคเรียนที่ 2 
 

ครพูรปวีณ ์
ครูธนาภรณ์ 
ครูธนาภรณ์ 
 
บริหาร
วิชาการ 
ครูธนาภรณ์ 
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5.  การประเมินผล/ติดตามโครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. ห้องส านักงานวิชาการพร้อม สะดวก ปฏิบัติงาน 
2. หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมสาระสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง 
3 น าข้อมูลจากการวัดผลประเมินผล มาพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างมีระบบครูสอนในรายวิชาต่าง ๆตามความ
เหมาะสม ความสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
การศึกษา 
ชุมชน สังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. ห้องส านักงานวิชาการพร้อม สะดวก ปฏิบัติงาน 
2. หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมสาระสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง 
3.น าข้อมูลจากการวัดผลประเมินผล มาพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างมีระบบ 
4.ครูสอนในรายวิชาต่าง ๆตามความเหมาะสม 
ความสามารถ 
น าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาชุมชน สังคม 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 
- แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 

- สัมภาษณ์ 
-  
- ทดสอบความรู้ 
- สังเกตการณ์

ปฏิบัติงาน 
- ติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน
โครงการ 
สอบถาม 

 
- แบบสัมภาษณ์/

แบบสอบถาม 
- แบบวัดความรู้/

แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
-  
- แบบวัดความรู้/

แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน

โครงการ 
แบบสอบถาม 

 
 
ลงชื่อ……………….……………………ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางธนาภรณ์  กรรณิการ์)                  (นายศรีรักษ ์ เรืองรัตน)์ 
      ครู คศ.3 โรงเรียนนบพติ าวิทยา              หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
     
ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ       ลงชื่อ………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นางสาววสุ    เที่ยวแสวง)                 (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
 หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                               ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนาส านักงานวิชาการ 
เงินอุดหนุนจ านวน  7,000 บาท 

ครูรับผิดชอบ ครูพรปวีณ์  จันทรชิต 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กระดาษ  3,000 3,000   6,000 
2 ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์   1,000  1000  

รวม  3000 4,000  1,000 6,000 
 

 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน/วัดผล 

เงินอุดหนุนจ านวน  20,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูธนาภรณ์  กรรณิการ์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 หมึกพิมพ์  5,380    5,380 
2 กระดาษค าตอบ  1,320    1,320 
3 ซองข้อสอบ  2,800    2,800 
4 ถุงพลาสติก  A4  500    500 
5. กระดาษ A4   2,000   2,000 
6 กระดาษเกียรติบัตร   520   520 
7 กระดาษสี   1,000   1,000 
8 ปพ.1   4,000   4,000 
9 หมึกเติม   1,100   1,100 

10 กระดาษ ต.2ก   1,300   1,300 
รวม  10,000 10,000   20,000 
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กิจกรรมจัดจ้างครูสอนในวิชาที่ขาดแคลน 
เงินอุดหนุนจ านวน   192,654 บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ค่าจ้าง  96,327 96,327 192,654   
2         
3        

รวม  96,327 96,327 192,654   
 

   
กิจกรรม พิธีรับประกาศนียบัตร ครั้งที่ 6 

เงินอุดหนุนจ านวน  5,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ  ครูธนาภรณ์  กรรณิการ์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าจัดสถานที่   5,000    
2        
3        

รวม   5,000   5,000 
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13. โครงการ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง     ใหม่ 
สนองมาตรฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา:ระดับคุณภาพของครูที่จัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
     ปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง 
     เป็นระบบ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ ด้านสร้างความสามารถในการ 
     แข่งขันของประเทศ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและ 
     เท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่ 1, 2, 4 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ 1, 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารทั่วไป         
           กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศิริกานต์ บรมสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ  11 พฤษภาคม 2562– 28 มีนาคม 2563 
งบประมาณ 144,000 บาท  
 

**************************************************************************** 
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1. หลักการและเหตุผล 
              การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542  
แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ 2545  ระบุว่า “จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์และอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ดังนั้นครูต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครตู้อง
น าความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” สอดคล้องกับ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ   สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสพฐ. และมาตรฐานที่ 3 ของ
โรงเรียน  
  และผลการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่  4-7  กรกฎาคม 2555 โดย สมศ.  สรุปผลการ
ประเมินว่า ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
คุณภาพอยู่ในระดับดี(คะแนนตัวบ่งชี้ 8.00) และ โรงเรียนจึงด าเนินการโครงการนี้เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เชิงปริมาณ 
    1. พัฒนาครูทุกคนให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2 เชิงคุณภาพ 

        1. ครสูามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
           รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (จัดการเรียนการสอนที่เน้น 
           ผู้เรียนเป็นส าคัญ สรา้งโอกาสให้ผู้เรียน ทุกคนมีส่วน ยึดโยงกับบริบทของท้องถิ่น) อยู่ระดับยอดเยี่ยม 
3.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
       3.1  เชิงปริมาณ 
        1. ครทูุกคนสามารถน าหลักสูตรสู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผล 
        2. ครูทุกคนสามารถออกแบบและจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 

 บุคคลและพัฒนาสติปัญญา 
3. ครูทุกคนมีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ครูทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

 และผู้เรียน และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
5. ครูทุกคนการประเมินผลการเรียนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน 

 และอิงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดในหลักสูตร  และพัฒนาการของผู้เรียน 
6. ครทูุกคนมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 เต็มศักยภาพส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 
7. ครูทุกคนมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนา 

 ผู้เรียน 
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  8. ครทูุกคนส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนโดยการจัดทัศนศึกษาวิชาการ 
      ให้แก่นักเรียนทุกคน 

         3.2  เชิงคุณภาพ 
1. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีการก าหนดเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  
   ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล 
   ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
3. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง 
   ระหว่างบุคคล และพัฒนาสติปัญญา 
4. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
   และผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ผนวกกับสามารถน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ 
   ในการจัดการเรียนรู้ 

  5. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
     ผู้เรียนเต็มศักยภาพส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 

6. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน 
   การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
7. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
   และใช้ผลการศึกษาวิจัยในการปรับการสอน 
8. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ส่งเสริมนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนโดยการจัด 
   ทัศนศึกษาวิชาการให้แก่นักเรียนทุกคน 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนด าเนินงาน พ.ค.62 หัวหน้ากลุ่มบริหาร

วิชาการ 
งานหลักสูตร 
งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
ครูผูส้อนทุกท่าน 

2 เสนอขออนุมัติโครงการ พ.ค.62 
3 ด าเนินโครงการ 

3.1  สมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน าหลักสูตร 
สู่ห้องเรียนและการจัดท าแผนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน 
เป็นส าคญั 
- การก าหนดเป้าหมายคณุภาพของผู้เรียน 
- การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล 
- การออกแบบการเรียนรู ้
- การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้
- ประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

พ.ค.62 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
 3.2  การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

- ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น
แต่ละกลุ่มสาระ 
- แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
- จัดการเรยีนการสอนโดยใช้แหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
3.3ประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การท าวิจัยในช้ันเรียน 
- การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
3.4 ประชุมวางแผนการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับ  
สพม.12 
3.5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิและสร้างขวัญก าลังใจ 
3.6 ทัศนศึกษาวิชาการ 
3.7 อบรมเครื่องบินพลังงานยาง 
3.8 พัฒนาสื่อวิทยาศาสตรเ์พื่อการทดลอง 
3.9 พัฒนาห้องกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
3.10 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย 
3.11 งานช่างเพื่อประดิษฐ์ช้ินงาน 

พ.ค.62- ก.ค.63 
 
 
 
 
 
 
ก.ค.63 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
ภาคเรยีนที่ 1 
ภาคเรยีนที่ 2  
ภาคเรยีนที่ 1 
ภาคเรยีนที ่1,2 
ภาคเรยีนที ่1,2 
ภาคเรยีนที ่1,2 

ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระ 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการและหัวหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
ครูศิริกานต ์
ครูสณุ ี
ครูพิมพิมล 
ครูพิมพิมล 
ครูนิรัตน ์
ครูมณฤด ี
ครูสถิตย ์

4. ประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพครผูู้สอนเป็นรายบุคคล   ราย
กลุ่มสาระ และเป็นภาพรวมของโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ 

5. สรุปคณุภาพด้านคณุภาพผูเ้รียน มีนาคม  63 หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ 

6. น าข้อมูลเปรียบเทียบกับเป้าหมายและหาแนวทางพัฒนา/แกไ้ข
ในอนาคต 

มีนาคม  63 หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ 

7. ประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการจัด
โครงการ/กิจกรรม พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

มีนาคม  63 หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ 
งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้

8. สรุปผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้อง มีนาคม  63 งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้

9. น าเสนอข้อมูลผลการประเมินเปรยีบเทียบกับเป้าหมาย และหา
แนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาตอ่ไป 

มีนาคม  63 หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 
5. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของครูมีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมาย
การจัดการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางพ.ศ.
2551 

- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
2. ร้อยละของครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของ
ผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- ประเมินผู้เรียนรายบุคคล 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- ระเบียนสะสม 
- แบบประเมิน
รายบุคคล 

3. ร้อยละของครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ตรวจแผนการจัด 
การเรียนรู้ 
- สังเกตการสอน 

- แบบตรวจสอบ 
- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบสังเกตการสอน 

4. ร้อยละของครูมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
และผู้เรียน 

- ประเมินการใช้สื่อนวัตกรรม
การเรียนรู้ 
- สังเกตการณ์สอน 
- สังเกตการสอน 

- แบบบันทึกการผลิต
สื่อนวัตกรรมและการ
ใช้สื่อการเรียนรู้ 
-แบบสังเกตการสอน 

5. ร้อยละของครูมีการประเมินผลการเรียนการ
สอน 
ที่สอดคล้องกับสภาพจริง 

- ตรวจสอบแผนการจัด 
การเรียนรู้ 

- แบบตรวจสอบ 
- เครื่องมือเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผล 

6. ร้อยละของครูมีการน าผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้เต็มศักยภาพ 

- แบบตรวจแผนการจัด 
การเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการสอน 
ซ่อมเสริม 
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
และบันทึกผลหลังสอน 
- แบบตรวจการจัดการ
เรียนรู้ 
- เครื่องมือประเมินผล 

7. ร้อยละของครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนา
ผู้เรียน 

- ตรวจสอบงานวิจัย 
ในชั้นเรียน 

- แบบประเมินผล 
งานวิจัยในชั้นเรียน 

8. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

- สอบถามความพึงพอใจ - แบบสอบถาม 
  ความพึงพอใจ 

 
ลงชื่อ…………………………………ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ…..………………………………….ผู้เหน็ชอบโครงการ 

          (นางสาวศิริกานต์ บรมสุข)              (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
       คร ูคศ.2 โรงเรียนนบพิต าวิทยา                    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
      
     ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ…………………….………………ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง)                                  (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
        หัวหน้าแผนงานงบประมาณ                           ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
เงินอุดหนุน  4,000 บาท เงิน กพร.  จ านวน 100,000 บาท 

ครูรับผิดชอบ ครูศิริกานต์  บรมสุข 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. ค่าพาหนะ  50,000  50,000   
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง  30,000   30,000  
3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ฝึก  20,000    20,000 
4. ติวทักษะวิชาการ  4,000   4,000  

รวม  104,000  50,000 34,000 20,000 
 
 

กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาการ ม.5 –ม.6 
เงินกพร. จ านวน  25,000 บาท 

ครูรับผิดชอบ ครูสุนี  บ่ายนุ่น 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าพาหนะ 2 25,500  25,500   
รวม  25,500  25,500   

 
 

กิจกรรม พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์เพื่อการทดลอง 
เงิน อุดหนุน  จ านวน 8,000 บาท 

ครูรับผิดชอบ ครูพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ภาค1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.  สื่อการสอน ชีววิทยา   1,000  1,000  
2. วัสดุ อุปกรณ์ ม.6  1,300 1,200  - 2,500 
3. วัสดุ อุปกรณ์ จรวด

ขวดน้ า 
 2,500  - - 2,500 

4. สื่อการสอนฟิสิกส์  1,000 1,000   2,000 
รวม  5,800 2,200  1,000 7,000 
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กิจกรรมงานช่างเพื่อการประดิษฐ์ชิ้นงาน 
เงินอุดหนุน   จ านวน  3,500   บาท 

ครูรับผิดชอบ ครูสถิตย์  รัตนสิงห์ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 
เหล็ก/ไฟเบอร์ตัด
เหล็ก 

5 3,500    3,500 

รวม  3,500    3,500 
 

 
กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย  
เงิน อุดหนุน  จ านวน 1,000 บาท 
ครรูับผิดชอบ ครูมณฤดี  วงศ์เมฆ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.       -  
2.      -  

รวม       
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14. โครงการพัฒนาวิชาการบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง      ใหม ่
สนองมาตรฐาน 
       มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที/่ประเด็นการพิจารณา:ร้อยละของนักเรียนนักเรียนปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและ 
        พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุและเศรษฐกิจ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ ด้านสร้างความสามารถในการ 
       แข่งขันของประเทศ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาค 
       และเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่ 1, 2, 4 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ 1, 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ข้อท่ี 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารทั่วไป         
           กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   11 พฤษภาคม 2562 – 28 มีนาคม 2563 
งบประมาณ         1,000  บาท 
 

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



145 
 
1. หลักการและเหตุผล 

       เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชด ารัส ชี้แนะแนวทาง  ใน
การด ารงชีวิตของพสกนิกร ในครอบครัวและชุมชน ให้รู้จักด ารงชีวิตอย่างไม่ประมาท มีภูมิคุ้มกันที่ดี  มีความ
ขยัน อดทน  รู้จักแบ่งปัน ปฏิบัติตนอยู่บนพ้ืนฐานคุณธรรม  จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เอง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนนบพิต าวิทยาและคณะครู จึงได้น าแนวทางตามพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาการศึกษา  มี
นโยบายให้นักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่นน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
อย่างพอเพียง เป็นระบบ มีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือจัดกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
2 .เพ่ือจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อจัดหลักสูตร/หน่วยการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

          5. เพ่ือจัดกิจกรรมแนะแนวที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 

1.นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติจริงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          3.ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการท่ีบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต่ ากว่าร้อยละ95 
          2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ  
             เปลี่ยนแปลงด้านวัตถุและเศรษฐกิจ 
          3. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ80 มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของหลัก 
             เศรษฐกิจพอเพียงและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก 
             ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
 

ที ่
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ 
รวม
ทั้งสิ้
น 

1 -ประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ด าเนินการ 

    พ.ค.62 ครูศรีรักษ์ 
 

2 -เสนอขออนุมัติโครงการ     พ.ค.62 ครูศรีรักษ์ 
3  ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 - ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้สวนครัว 
 
 

 
 

 
 

  
ภาคเรียนที่ 
1,2 

 

ครูศรีรักษ์ 

ที ่ กิกรรม/รายละเอียดการใช้ ค่า 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   -ท าผ้าบาติก (ตามรอยพ่อสู่ความ
พอเพียง) 
- กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
- หนึ่งคนหนึ่งบัญชีเงินฝาก 

  500 500   

 
5.  การประเมินผล/ติดตามโครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคนรู้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ทุกคนได้ฝึก

ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ทักษะประสบการณ์

ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
- สัมภาษณ์/

สอบถาม 
- ทดสอบความรู้ 

 
- แบบสัมภาษณ์/

แบบสอบถาม 
- แบบวัดความรู้/

แบบทดสอบ 
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         ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีความรู้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีทักษะในการ

ปฏิบัติจริงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบความรู้ 
- สังเกตการณ์

ปฏิบัติงาน 
- ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานโครงการ
สอบถาม 

 
 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบวัดความรู้/

แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน

โครงการ 
แบบสอบถาม 

 
 
 
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ…………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์)                  (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
    ครู คศ.2 โรงเรียนนบพิต าวิทยา                                  หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
     
ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ……………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาววส ุ   เที่ยวแสวง)                  (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
     หัวหน้าแผนงานงบประมาณ                                ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการพัฒนางานวิชาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
กิจกรรมท าผ้าบาติก (ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง) 

เงินอุดหนุนจ านวน   1,000 บาท 
ครูรับผิดชอบ ครูสบาย  ทองสลัก 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1        
2        
3        

รวม       
 


