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งานโครงการเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนนบพิต าวิทยา ปีการศึกษา 2563  

งบประมาณ ๑,๐๕๕,๖๓0  บาท  
เงินอุดหนุน ๓๘๑,๘50  บาท   เงิน กพร. ๖๗3,๗๘0 บาท  อ่ืนๆ -   บาท  

************************************************************************************* 
 
๑. โครงการพัฒนาการอ่าน  การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการอ่าน  เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์สถานศึกษา 
 ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการสนทนา  น าเสนอผลงานได้ในระดับดี. 
 ๓. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
 นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 

ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
 นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่  ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

     กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  
      กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
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     กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
      กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น 
 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนิรัตน์  หอมทิพย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ –  มีนาคม  ๒๕๖๔  
งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐ บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ในสังคมมนุษย์จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันด้วยวิธีการหลายๆ อย่างเพ่ือให้เกิดการรับรู้  เข้าใจ  ซึ่งกันและ
กัน  วิธีที่ส าคัญในการติดต่อสื่อสารก็คือ  การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ  ซึ่งการใช้ภาษาเป็นทักษะ  ที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างดีจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการใช้และจะติดตัวเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่ง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มี
ทักษะในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  คิดค านวณ  และเขียนสื่อความติดตัวผู้เรียนตลอดไป  การพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้
เป็นผู้ทีม่ีความสามารถทางด้านการใช้ภาษา  ต้องพัฒนาทักษะทางภาษาที่จ าเป็น  อันได้แก่ทักษะการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสาร  การคิดค านวณให้แก่นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน  และการ
ปฏิบัติหน้าที่  การงานในอนาคต  จึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนอย่าง
หลากหลาย  นอกจากนี ยังเป็นการแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาเป็นการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนอย่างจริงจัง 
 

๒.  วัตถุประสงค์  
๒.๑  เชิงปริมาณ   

๑. เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกคนที่มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
 ๒. เพ่ือยกระดับนักเรียนทุกคนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
          ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้สื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนอย่างเพียงพอ 
          ๔. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจและร่วมมือกันสืบสานวรรณกรรมของไทย 

๒.๒  เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการใช้ภาษาไทย  

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
๒. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  ที่อ่านเขียนไม่คล่อง  มีทักษะในการอ่าน  การเขียนและการสื่อสารอย่างเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความภาคภูมิใจและร่วมมือกันสืบสานวรรณกรรมของไทย 
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๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
      ๓.๑  เชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียนทุกระดับชั นมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน และการสื่อสารและการใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 ๒. นักเรียนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจและร่วมมือกันสืบสานวรรณกรรมของไทย 

๓. นักเรียนทุกคนมีความสารถทางด้านการอ่านการเขียนเพ่ิมมากขึ น     
๔. นักเรียนทุกคนได้ใช้สื่อ เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนอย่างเพียงพอ 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการใช้ภาษาไทย  

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
๒. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  ที่อ่านเขียนไม่คล่อง  มีทักษะในการอ่าน  การเขียนและการสื่อสารอย่างเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความภาคภูมิใจและร่วมมือกันสืบสานวรรณกรรมของไทย 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ อ่านถูก เขียนถูก - - - - ตลอดปีการศึกษา ครูนิรัตน ์

๒ บ้านช่วยสอน - - - - ตลอดปีการศึกษา ครูนิรัตน ์
๓ วันสุนทรภู ่ - ๒,๒๐๐ ๘๐๐ ๓,๐๐๐ ตลอดปีการศึกษา ครูธนาภรณ ์
๔ รักษ์ภาษาไทย ๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ มิถุนายน-กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 
ครูนิรัตน ์

๕ พัฒนาทักษะนักเรียนอ่านเขียน 
ไม่คล่อง 

- - - - ตลอดปีการศึกษา ครูณรงค ์

๖ ภาษาสวย  อักษรงาม - - - - ตลอดปีการศึกษา ครูมณฤด ี
๗ คลังวรรคทองในวรรณคด ี - - - - ตลอดปีการศึกษา ครูมณฤด ี
๘ ค่ายรักการอ่าน ๖,๐๐๐ ๘๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  ครูสณุ ี
๙ สารห้องสมุด    ๑,๐๐๐ ตลอดปีการศึกษา ครูสณุ ี

๑๐ อ่านดีมีอนาคต - - - - ตลอดปีการศึกษา ครูศิริกานต ์
๑๑ ส่งเสริมการอ่านการเขียน(บันทึก

การอ่าน) 
   ๑,๐๐๐ ตลอดปีการศึกษา ครูสณุ ี

๑๒ ถามตอบรอบรู ้    ๑,๐๐๐ ตลอดปีการศึกษา ครูสณุ ี
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๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

๑. ความสามารถด้านทักษะการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
 ๒. นักเรียนทุกคนที่อ่านเขียนไม่คล่องได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 
          ๓.  นักเรียนได้ใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการ
เขียนอย่างเพียงพอ 
          ๔. นักเรียนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจและร่วมมือกัน
สืบสานวรรณกรรมของไทย 

 
ทดสอบ 

 
ทดสอบ 

 
สังเกต 

 
สังเกต 

 

 
แบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีความสามารถด้าน
ทักษะการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการใช้ภาษาไทย  
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

๒. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  ที่อ่านเขียนไม่คล่อง  มี
ทักษะในการอ่าน  การเขียนและการสื่อสารอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
          ๓. นักเรียนร้อยละ  ๘๐ มีความภาคภูมิใจและ
ร่วมมือกันสืบสานวรรณกรรมของไทย 

ทดสอบ 
 
 

ทดสอบ 
 
 

สังเกต 

แบบทดสอบ 
 
 

แบบทดสอบ 
 
 

แบบสอบถาม 
 

 
 
 

ลงชื่อ.................................. ผูเ้สนอโครงการ      ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางนิรัตน์  หอมทิพย์)                             (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
           ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)            (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
            หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ        ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ พัฒนาการอ่าน  การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 

กิจกรรม  วันสุนทรภู่ 
  งบประมาณ  จ านวน  ๓,๐๐๐ บาท   

ครูรับผิดชอบ นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 
รายละเอียดกิจกรรม ซื อวัสดุ/อุปกรณ์ รางวัลส าหรับนักเรียนในการท ากิจกรรม ทุกระดับชั น 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ๕๐ แผ่น   ๒๐๐    ๒๐๐ 
๒ กระดาษเกียรติบัตร    ๑ ห่อ    ๑๒๐    ๑๒๐ 
๓ สีไม้ ๔ กล่อง    ๔๘๐    ๔๘๐ 
๔ ค่าของรางวัล  ๒,๒๐๐   ๒,๒๐๐  

รวม - ๓,๐๐๐ - - ๒,๒๐๐ ๘๐๐ 
 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม  รักษ์ภาษาไทย 

  งบประมาณ  จ านวน  ๔,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ  นางนิรัตน์  หอมทิพย์ 

รายละเอียดกิจกรรม ซื อวัสดุ/อุปกรณ์ รางวัลส าหรับนักเรียนในการท ากิจกรรม ทุกระดับชั น 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ เงินรางวัล  ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐  
๒ กระดาษเกียรติบัตร ๒ ห่อ   ๒๔๐    ๒๔๐ 

 ๓ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ๕๐  แผ่น  ๒๐๐    ๒๐๐ 
 ๔ กระดาษรายงาน ๒ ห่อ  ๑๐๐    ๒๐๐ 
 ๕ กระดาษ A๔ ๓ ห่อ  ๓๖๐    ๓๖๐ 

รวม - ๔,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน 

  งบประมาณ  จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 

********************* 
รายละเอียดกิจกรรม  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม / รับสมัครนักเรียนผู้สนใจ / จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน 

/   รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. ค่าอาหาร ๓ ๘,๐๐๐    ๘,๐๐๐ 
๒. ค่าวิทยากร ๓ ๖ ,๐๐๐  ๖,๐๐๐   
๓. ค่าอุปกรณ์ ๑๐ ๑,๐๐๐    ๑,๐๐๐ 

        
รวม - ๑๕,๐๐๐ - ๖ ,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ 

 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมสารห้องสมุด 

  งบประมาณ  จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 

รายละเอียดกิจกรรม จัดซื ออุปกรณ์ท าวารสารห้องสมุด 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ วารสารห้องสมุด ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐   ๑,๐๐๐ 
        

        
        

รวม - ๕๐๐ ๕๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมบันทึกการอ่าน 

  งบประมาณ  จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 

รายละเอียดกิจกรรม ซื อของรางวัลส าหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน 
 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ บันทึกการอ่าน ๕๐๐      
๒. ของรางวัล  ๕๐๐ ๕๐๐   ๑,๐๐๐ 

        
        

รวม  ๕๐๐ ๕๐๐   ๑,๐๐๐ 
 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมถามตอบรอบรู้ 

  งบประมาณ  จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 

รายละเอียดกิจกรรม ซื อของรางวัลส าหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลถามตอบรอบรู้ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ของรางวัล ๖๐ ๕๐๐ ๕๐๐   ๑,๐๐๐ 
        

        
        

รวม - ๕๐๐ ๕๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
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๒. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
             ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: (ตามมาตรฐาน  ๓   มาตรฐาน) 
 ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนา 
              อย่างง่ายได ้ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
       นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
           ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ   
                            ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลัก 
                            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่ 
                      ความเป็นเลิศ  
  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 
                     ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 

                           ของทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
                     มีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
      กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอ านวย  รักเถาว์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตร
ไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของ
ภาษาและวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ  การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้  รวมทั งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ นและมีวิสัยทัศน์ในการด าเนิน
ชีวิต ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้พื นฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน คือ
ภาษาอังกฤษ ดังนั นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจ าเป็นต้องจัดให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงใน
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้มีกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English 
Camp)   กิจกรรม English is Fun กิจกรรมเสียงตามสายภาษาอังกฤษ และกิจกรรม Christmas Day พัฒนา 
ส่งเสริมและยกระดับความสามารถทักษะการอ่าน การเขียน การคิด การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  เชิงปริมาณ   
              ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และ 
                   เหมาะสม  
              ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษ สถานการณ์นอกห้องเรียน โดยผ่านค่ายภาษาอังกฤษ 
                  ได้อย่างสร้างสรรค์ 
              ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
              ๔. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือแนะน าตนเอง สถานศึกษา  
                   และสนทนาอย่างง่าย  หน้าเสาธงสัปดาห์ละ ๒ ครั ง ตลอดปีการศึกษา 
              ๕. เพ่ือให้นักเรียนมีความเพลิดเพลินในการฟังเพลงภาษาอังกฤษ 
              ๖. เพ่ือสร้างความตระหนัก เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาให้แก่นักเรียนทุกคน 
                  และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
 

๒.๒  เชิงคุณภาพ    
             ๑. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนผ่านการอบรม English Camp กล้าคิด กล้าแสดงออกใช้ภาษาอังกฤษ 
                  ในการแนะน าตนเอง สถานศึกษาและ สนทนาในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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             ๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
                 เพ่ือแนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย   
             ๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความเพลิดเพลินในการฟังเพลงภาษาอังกฤษ 
   ๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ตระหนัก เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและเข้าร่วม 
                 กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
            ๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ น มากกว่าร้อยละ ๖๐ 
          
๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ   
             ๑. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
             ๒. นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับชั นละ ๒๐ คน และคนที่สนใจระดับชั นมัธยมศึกษา 
                 ตอนปลาย ๒๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp จ านวน ๘๐ คน มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ               
                 การสื่อสารนอกห้องเรียน  
             ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนา 
                 อย่างง่าย  
             ๔. นักเรียนทุกคนใช้ภาษาอังกฤษสนทนาอย่างง่ายๆในชีวิตประจ าวันได้ 
             ๕. นักเรียนทุกคนได้ฟังการจัดรายการเพลงภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ ๑ ครั ง 
             ๖. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑-๖ ทุกคนได้เข้าร่วม กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ   
             ๑. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนผ่านการอบรม English Camp กล้าคิด กล้าแสดงออก ใช้ภาษาอังกฤษ                 
                  ในการแนะน าตนเอง สถานศึกษาและ สนทนาในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             ๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และ       
                  สนทนาอย่างง่าย อยู่ในระดับ ดี 
             ๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษ 
             ๔. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความตระหนักในการเรียนภาษาอังกฤษและได้เข้าร่วมกิจกรรม               
                 วันคริสต์มาส 
             ๕. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
                  ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ น มากกว่าร้อยละ ๖๐ 
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๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ English Camp ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

นางอ านวย  
รักเถาว์ 

๒ Christmas Day   ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๒๕ ธ.ค.
๒๕๖๓ 

นางอัญชุลี  
กั๋งเซ่ง 

๓ เสียงตามสาย
ภาษาอังกฤษ 

- - - - พ.ค.๒๕๖๓ 
- 

มี.ค.๒๕๖๔ 

นางวีณา  
อินณรงค์ 

๔ English is Fun - - - - ตลอดปี
การศึกษา 

นางพรป
วีณ์  จันทร
ชิต 

 รวม    ๑๕,๐๐๐   
 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้  
    อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
๒.นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับชั นละ ๒๐  
   คน และคนที่สนใจระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๐     
   คนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp จ านวน ๘๐ คน มี 
   ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกห้อง  
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน า 
    ตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย  
๔. นักเรียนทุกคนใช้ภาษาอังกฤษสนทนาอย่างง่ายๆใน 
    ชีวิตประจ าวันได้ 
๕. นักเรียนทุกคนได้ฟังการจัดรายการเพลงภาษาอังกฤษ 
    สัปดาห์ละ ๑ ครั ง 
๕.นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑-๖ ทุกคนได้เข้าร่วม กิจกรรม 
   วันคริสต์มาส 

 
-ประเมินการพูด 
 
-สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
 
 
-สัมภาษณ์ 
 
-ประเมินการพูด 
 
-สังเกตการณ์มีส่วน
ร่วม 
 
-บันทึก 

 
-แบบประเมินการพูด 
 
-แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
 
 
-แบบสัมภาษณ์ 
 
-แบบประเมินการ 
พูด 
-แบบประเมิน 
 
 
-แบบบันทึก 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ   
 ๑.ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนผ่านการอบรม English Camp  
    กล้าคิด กล้าแสดงออก ใช้ภาษาอังกฤษในการแนะน า  
    ตนเอง สถานศึกษาและ สนทนาในชีวิตประจ าวันได้อย่าง 
    มีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อย ๙๐ มีความสามารถใช้ 
    ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษาและสนทนาอย่าง 
    ง่ายอยู่ในระดับดี 
๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษ 
๔. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความตระหนักในการ 
    เรียนภาษาอังกฤษและได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส 
๕. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส่งผลให้  
   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ น  
    มากกว่าร้อยละ ๖๐ 
 

-สังเกตพฤติกรรม/
ทดสอบ 
 
 
 
-ทดสอบ 
 
-สัมภาษณ์ 
 
-สังเกตพฤติกรรม 
 
 
-ทดสอบ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้/
แบบทดสอบ 
 
 
-แบบทดสอบ 
 
-แบบสัมภาษณ์ 
 
-สังเกตพฤติกรรม 
 
 
-ทดสอบ 
 

 
 
 

ลงชื่อ..................................... ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ......................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                   (นางอ านวย  รักเถาว์)                                        (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
              คร ูคศ.๓ โรงเรียนนบพิต าวิทยา                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
          ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                   (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
               หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                  ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม English Camp 

งบประมาณ  จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางอ านวย  รักเถาว์ 

รายละเอียดกิจกรรม ซื อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมนักเรียนชั นม.๑-๖  
จ านวน ๘๐ คน/จัดเข้าค่าย 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ค่าเอกสาร  ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐  
๒ ค่าวัสดุ  ๑,๐๐๐    ๑,๐๐๐ 
๓ ค่าอาหารว่าง  ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐  
๔ ค่าวิทยากร  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐   

รวม - ๑๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
 
 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม Christmas Day 
งบประมาณ  จ านวน ๓,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางอัญชุลี  กั๋งเซ่ง 

รายละเอียดกิจกรรม ซื อวัสดุ อุปกรณ์/ตอบปัญหา/แข่งขันจัดนิทรรศการ/จัดแสดงโชว์/แจกของขวัญมอบรางวัล 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ ของรางวัล  ๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐  
๒ วัสดุ อุปกรณ์ ( ต้น

คริสต์มาส,ไฟตกแต่ง) 
 ๒,๐๐๐    ๒,๐๐๐ 

        
รวม - ๓,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม เสียงตามสายภาษาอังกฤษ 

  งบประมาณ  จ านวน   -   บาท   
ครูรับผิดชอบ นางวีณา  อินณรงค์ 

รายละเอียดกิจกรรม นันทนาการและสื่อสารโดยผ่านเพลงหรือสารคดี 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

        
        

        
รวม - - - - - - 

 

 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม English is Fun 

  งบประมาณ  จ านวน   -   บาท   
ครูรับผิดชอบ นางพรปวีณ์  จันทรชิต 

รายละเอียดกิจกรรม ตอบปัญหาหน้าเสาธงสัปดาห์ละ ๑ ครั ง /มอบเกียรติบัตร 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

        
        

        
รวม - - - - - - 
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๓. โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
         นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
             ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่  ๒ , ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่ความ
เป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  

 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ            กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
งบประมาณ ๒๖,๐๐๐   บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การค านวณ หมายความถึงความสามารถในการนับจ านวนของวัตถุ การบวก ลบ คูณ หาร การหาค่าเฉลี่ย
ต่าง ๆ และการค านวณที่ซับซ้อนเช่น การค านวณหาปริมาณต่าง ๆ และรวมไปถึงการค านวณโดยใช้สูตรตั งแต่ง่าย ๆ 
ไปจนถึงขั นซับซ้อนขึ นตามล าดับ คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นยิ่งส าหรับวิทยาศาสตร์ เพราะในการทดลองหรือ
ค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ นั น ต้องใช้ตัวเลขในการค านวณค่าต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการทดลอง ดังนั น กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย จะต้องใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในเรื่องของตัวเลข จ านวนบวก จ านวนลบ 
เลขเต็มหน่วย เซตทางคณิตศาสตร์  

การคิดทางคณิตศาสตร์ การคิดทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการที่สรุปข้อเท็จจริงได้อย่างเที่ยงตรง โดยอาศัย
ชุดของข้อมูลมาประกอบ ซึ่งต้องสร้างข้อคาดเดา (สมมติฐาน)  ค้นหาวิธีการ ศึกษาหาความรู้ การทดลอง เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือเพ่ือสรุปเป็นสมบัติหรือกฎเกณฑ์ แล้วตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพ่ือยืนยันการสรุป  ข้อสรุป
เหล่านี จะหลอมรวมกันเป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งการให้เหตุผลจะเป็นส่วนหนึ่งของการคิดทางคณิตศาสตร์ ในการนี 
ความสามารถในการคิดค านวณจะท าผ่านกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ และกิจกรรม
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ขั นสูง เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการคิดค านวณตามตัวชี วัดในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และตามมาตรฐานประเด็นพิจารณาของ สพฐ.ในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็น ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน ประเด็น ๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ  จึงได้ท า
โครงการนี ขึ น 
๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  เชิงปริมาณ  

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดค านวณ เพื่อ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๔. เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์นักเรียนทุกระดับชั นให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถใน

แต่ละระดับชั น 
๕. เพ่ือฝึกทักษะคณิตศาสตร์นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ     

๒.๒  เชิงคุณภาพ    
๑. ผู้เรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคน ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของความสนใจ

ทางคณิตศาสตร์ 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีทักษะการคิดค านวณ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ ๗๐ 

๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 
๘๐ 
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๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ น 
๕. นักเรียนพึงพอใจและสนใจที่จะเรียนคณิตศาสตร์ 
๖. นักเรียนที่มีผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมากได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะมัธยมวิชาการ 

และการแข่งขันของหน่วยงานอ่ืนๆ 

๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ   

๑. ผู้เรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๗๐ ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดค านวณ 

๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถท างาน          
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

๔. นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และร้อยละ ๖๐ มีคุณภาพระดับดีขึ นไป 
๕. นักเรียนร้อยละ  ๒๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓ ขึ นไป  

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ   
๑. ผู้เรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคน ได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของความสนใจ

ทางคณิตศาสตร์ 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๗๐ ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดค านวณ ในระดับ ดี 
๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถท างาน         

ร่วมกับผู้อ่ืน ในระดับ ดีมาก 
๔. นักเรียนสามารถน าความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ไปใช้และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้

ตามความเหมาะสม 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดช
อบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ์ - - - - ตลอดปีการศึกษา ครูศรี
รักษ ์

๒ กิจกรรมคา่ยคณิตศาสตร ์ - ๘,๘๕๐ ๓,๑๕๐ ๑๒,๐๐๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ครูมณฑา 
๓ กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร ์ - ๘,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ตลอดปีการศึกษา ครูพนิดา 
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๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๗๐ ได้รับการพัฒนาทักษะ

การคิดค านวณ 

๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต สามารถท างาน          ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

๔. นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และ
ร้อยละ ๖๐ มีคุณภาพระดับดีขึ นไป 

๕. นักเรียนร้อยละ  ๒๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓ ขึ นไป  

 
สังเกตจากการ
ท างาน 
ทดสอบ 
สอบถาม 
ท าชิ นงาน 

 
แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกคน ได้รับความรู้และพัฒนา

ศักยภาพตามความถนัดของความสนใจทางคณิตศาสตร์ 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๗๐ ได้รับการพัฒนาทักษะ

การคิดค านวณ ในระดับ ดี 
๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะพ้ืนฐานในการ

ด ารงชีวิต สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในระดับ ดีมาก 

๔. นักเรียนสามารถน าความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ไป
ใช้และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ตามความเหมาะสม 

 
สังเกตจากการ
ท างาน 
ทดสอบ 
สอบถาม 
ท าชิ นงาน 
 

 
แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

 

 

 

 
ลงชื่อ................................... ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ)                           (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
            คร ูคศ.๓ โรงเรียนนบพิต าวิทยา                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
          ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางสาววส ุ เที่ยวแสวง)                                  (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
           หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ พัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ 

กิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์ 
งบประมาณ  จ านวน  -  บาท   

ครูรับผิดชอบ นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
รายละเอียดกิจกรรม นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ท าโครงงานนวัตกรรม กลุ่มละ๓ คน ต่อ ๑ ผลงาน  

ทั ง ๒ ภาคเรียน โดยท าในวิชาเรียนคณิตศาสตร์พื นฐาน 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑        
รวม - - - - - - 

 
 

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
  งบประมาณ  จ านวน  ๑๒,๐๐๐ บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ 
รายละเอียดกิจกรรม ซื้อวัสดุ/จัดกิจกรรมค่ายคณิตฯ นักเรียนชั้น ม.๑ ทุกคน/มอบเกียรติบัตร 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน/
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ กระดาษชาร์ทสีหน้าเดียว ๑๐๐ แผ่น - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
๒ ไวนิล ๑ แผ่น - ๔๕๐ - ๔๕๐  
๓ จ้างเหมาอาหาร ๑๒๐ คน - ๘,๔๐๐ - ๘,๔๐๐  
๔ กระดาษชาร์ท ขาวเทา ๕๐ แผ่น - ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
๕ กระดาษบรู๊ฟ ๕๐ แผ่น - ๑๕๐ - - ๑๕๐ 
๖ กาวลาเท็กซ์ ๔ ออนซ์ ๑๐ ขวด - ๒๐๐ - - ๒๐๐ 
๗ กรรไกร ๖ นิ้ว ๑๐ อัน - ๔๐๐ - - ๔๐๐ 
๘ เทปโฟมกาวสองหน้า ๑๐ ม้วน - ๔๕๐ - - ๔๕๐ 
๙ กระดาษชาร์ทสี A ๔ ๒ รีม - ๒๐๐ - - ๒๐๐ 

๑๐ คัตเตอร์เล็ก ๑๐ อัน - ๒๕๐ - - ๒๕๐ 
รวม - - ๑๒,๐๐๐ - ๘,๘๕๐ ๓,๑๕๐ 
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กิจกรรม  พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ 
  งบประมาณ  จ านวน  ๑๔,๐๐๐   บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวพนิดา  อินณรงค์ 

รายละเอียดกิจกรรม ซื้อวัสดุ/ฝึกซ้อมนักเรียน/พานักเรียนไปแข่งขัน 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
ซื อวัสดุอุปกรณ์จัด
กิจกรรมระดับชั น 

๖ 
ระดับชั น 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐   ๖,๐๐๐ 

๒. พานักเรียนไปแข่งขัน
ทักษะกันหน่วยงานอ่ืนๆ 

๒ ครั ง ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  ๘,๐๐๐  

รวม - ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
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๔. โครงการพัฒนาการคิดพชิิตเป้าหมาย 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
       มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา:  

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

๒. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 - นักเรียนสามารถสรุปความรู้ในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ได้   
 - นักเรียนสามารถจดบันทึกความรู้ความคิดในสมุดบันทึกการอ่าน 

สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
          ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
          ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
          ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
         นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
             ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ ๒ , ๓ , ๔  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล   
เพ่ือสู่ความเป็นเลิศ  
  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
      ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

        กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
        กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
            มีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววสุ    เที่ยวแสวง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๖  พ.ค. ๒๕๖๓  -   ๒๘  ก.พ. ๒๕๖๔   
งบประมาณ       ๒๖,๑๐๐    บาท 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานได้จัดสรร
งบประมาณ เพ่ือให้ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพ่ือพัฒนานักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมค่ายอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ บูรณาการกิจกรรม 
Active Learning on the classroom thinking  ในโรงเรียน ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  จึงจัดโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาการคิดพิชิตเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ขึ น เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์โดยอาศัยหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา ฝึกการคิด
วิเคราะห์ และสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างสรรค์ชิ นงานหรือนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ใน
วิชาที่เรียนได้ นอกจากนี ยังส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ปรัชญา คิดเป็น  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
ปรัชญาส าคัญของการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ นได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป   เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการ
คิด แก้ปัญหา ด้วยการจัดอบรม โครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ Active Learning on the 
classroom thinking และครูผู้สอนน ากิจกรรมที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม โรงเรียนนบพิต าวิทยา ได้ด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าวในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไปจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning on the classroom thinking ในการเรียนการสอน  ในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ วิชา
ภาษาไทย สอนโดยฝังความคิด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Best Practice) ผู้สอนน ากิจกรรมสอนโดยฝังความคิด ๘ 
(Best Practice) มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชา  และสามารถบูรณาการข้ามสาระวิชา    

ด้วยเหตุนี จึงท าให้เห็นความส าคัญและเพ่ือให้เป็นเครื่องมือให้สามารถประเมินนักเรียนได้  โดยให้นักเรียน
รวบรวมงานอย่างเป็นระบบ  ในรูปแบบของการจัดท าผังความคิด ด้วยเหตุดังกล่าวในฐานะครูผู้สอนเชื่อว่าด้วย
ศักยภาพที่นักเรียนมี  นักเรียนจะสามารถท าได้ดี  โดยนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตั งใจ  และสามารถ
สร้างสมาธิให้เกิดแก่ผู้เรียน    โดยให้นักเรียนรวบรวมงานอย่างเป็นระบบ  ในรูปแบบของการสอนโดยฝังความคิด ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน/ แจกรางวัลนักเรียนประกวด การเขียน  ผังมโนทัศน์ การท า
โครงงาน  การ  ใช้ในการศึกษาหาค าตอบในเรื่องนั นๆ  โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวสร้างเจตคติ ที่นักเรียนมีต่อครูผู้สอนและรายวิชาได้ในเชิงบวกมากขึ น อันส่งผลถึงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในระดับโรงเรียนและอาจส่งผลถึงระดับประเทศและเพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Active Learning อย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจะช่วยให้ครูได้พัฒนาตนเองและนักเรียนเรียนรู้อย่าง
มีความสุข ส่งผลต่อสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุ ค
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
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๒.  วัตถุประสงค์  
      ๒.๑  เชิงปริมาณ   
         ๑. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

   จ านวน ๕๐ คน ให้ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมอบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
         ๒. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จ านวน ๕๐ คน ให้มีความสามารถใน 
             การการคิด แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ โดยอาศัยหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
         ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการคิด แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ โดยอาศัยหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
         ๔. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน ให้สามารถ ใช้กระบวนการสรุปงานแบบสอนโดยฝังความคิด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
             (Best Practice) รอ้ยละ ๘๐ มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และได้รับการ 
             พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
         ๕. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน ที่เรียนวิชาการเขียนร้อยละ ๘๐ มีพื นฐานในการท าหนังสือเล่มเล็ก  และสามารถ  
             น าไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

๖. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีสื่อ  วัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการเขียน และการสื่อสารอย่างเพียงพอและ 
   มีประสิทธิภาพและนักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิด 

      ๒.๒  เชิงคุณภาพ    
         ๑. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทุกคนให้การ 
    เข้าร่วมกิจกรรมอบโครงงานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
         ๒. นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
             มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลเพ่ิมขึ น 
             หลังการอบรม 
        ๓. นักเรียนสามารถ พัฒนาความคิด ทั งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์  
             ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
        ๔. นักเรียนสามารถ ใช้กระบวนการสรุปงานแบบสอนโดยฝังความคิด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
             (Best Practice) รอ้ยละ ๘๐ มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และได้รับการ 
             พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
        ๕. นักเรียนที่เรียนวิชาการเขียนร้อยละ ๘๐ มีพื นฐานในการท าหนังสือเล่มเล็ก  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
            ในการเรียนวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
        ๖. นักเรียน มีสื่อ  วัสดอุุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการเขียน และการสื่อสารอย่างเพียงพอและ 

  มีประสิทธิภาพและนักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิด 
๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
     ๓.๑  เชิงปริมาณ   
        ๑. นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖จ านวน ๕๐   คน ที่ได้รับการอบรมโครงงาน 
            วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ น 
        ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดูและสื่อสารโดยการพดู หรือเขียน  
            ตามความคิดของตนเอง 
        ๓. นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาหรือสถานการณ์    
             โดยอาศัยหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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          ๔. นักเรียนที่ใช้กระบวนการสรุปงานแบบสอนโดยฝังความคิด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Best Practice)  
              ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
              ตลอดปีการศึกษา 
  ๕. นักเรียนเรียนวิชาการเขียนร้อยละ ๘๐ มีพื นฐานในการท าหนังสือเล่มเล็ก  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
               ในการเรียนวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

๖. นักเรียนทุกคน ได้ใช้สื่อ  วัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการเขียน และการสื่อสารอย่างเพียงพอและมี 
    ประสิทธิภาพ และมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิด 

      ๓.๒  เชิงคุณภาพ   
         ๑. นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ร้อยละ ๘๐ ได้รับการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
         ๒. นักเรียนที่ได้รับการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
             ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผลมีทักษะในการคิิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์  
             ได้อย่างมีสติ  มีทักษะในการท างาน   
         ๓. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีการพัฒนาการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีจินตนาการ มีวิจารณญาณ 
             มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ปัญหา การจัดการ และความสามารถในการตัดสินใจ 
         ๔. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยาที่เรียนใน ๘ กลุ่มสาระวิชา ร้อยละ ๘๐ มีทักษะพื นฐานในการสรุปความรู้ 
             เป็นผังความคิด 
         ๕. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยาร้อยละ ๘๐ ที่เรียน ๘ กลุ่มสาระวิชา เขียนไม่คล่องมีทักษะในการเขียนได้ 

   เพ่ิมขึ นและเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมอบรมโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

  ๗,๒๐๐ ๑๕,๙๐๐ ๑,๕๐๐ ๒๔,๖๐๐ มิ.ย.-กค.๒๕๖๓ ครูวสุ  

๒ กิจกรรมเก่งคิด  เก่งวิทย์ - - ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ พ.ย. ๒๕๖๓ - 
มี.ค. ๒๕๖๔ 

ครูพิมพิมล  

๓ กิจกรรม สอนโดยฝังความคดิ  
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
(Best Practice 

- - - - ตลอดปี
การศึกษา  
๒๕๖๓ 

ครูมณฤด ี

รวม   ๗,๒๐๐ ๑๕,๙๐๐ ๑,๕๐๐ ๒๖,๑๐๐ - - 
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๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๘๐ ได้รับอบรมโครงงาน  
วิทยาศาสตร์  
๒.นักเรยีนที่ผ่านการอบรมมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิด
ริเริม่สรา้งสรรค์ ได้อย่างมีสติเพิ่มขึ น  ร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนท่ีผ่านการอบรมมีทักษะในการท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมี
ความสุขเพิ่มขึ นมีความพึงพอใจหลังการอบรม  ในระดับด ี
๔. นักเรียนท่ีใช้กระบวนการสรุปงานแบบสอนโดยฝังความคิด ๘ กลุม่
สาระการเรียนรู้ (Best Practice) ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถด้าน
ทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา 
๕. นักเรียนเรียนวิชาการเขียนร้อยละ ๘๐ มีพื นฐานในการท าหนังสอื
เล่มเล็ก  และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นได้อย่าง
เหมาะสม 
๖. นักเรียนได้ใช้สื่อ  วัสดุอุปกรณเ์พื่อพัฒนาการเขียน และการสื่อสาร
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
๗. นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะ
การอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา 

 
-ตรวจแบบบันทึกกิจกรรม 
-สังเกตการร่วมกิจกรรม 
-ทดสอบก่อนและหลังจัด
กิจกรรม 
-สอบถามความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม 
-สรุปผลกิจกรรม 
-การสังเกต บันทึกหลังสอน 
  
ทดสอบ 
 
ทดสอบ 
 
สังเกต 
 
สังเกต 
 

 
แบบส ารวจ/ 
แบบสอบถาม 
 
แบบทดสอบ 
-แบบสอบถามความพึง
พอใจในการร่วมกิจกรรม 
-รายงานผลกิจกรรม 
-แบบสังเกต  
-แบบบันทึกหลังสอน  
 
แบบทดสอบ 
 
 
แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 
 
 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ร้อยละ ๘๐ ได้รับ
การอบรมโครงงานวิทยาศาสตร ์
๒. นักเรียนท่ีไดร้ับการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ตดัสินใจแก้ปญัหาอย่างมสีติ
สมเหตุสมผล 
มีทักษะในการคคิดวเิคราะห์คิดแก้ปัญหา คิดริเริม่สร้างสรรค์ ได้อยา่งมี
สติ  มีทักษะในการท างาน 
๓.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีการพัฒนาการคดิ วิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มจีินตนาการ มีวิจารณญาณ มคีวามคิดสรา้งสรรค์ 
ความสามารถในการแก้ปญัหา การจัดการ และความสามารถในการ
ตัดสินใจ  
๔. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยาที่เรียนใน ๘ กลุ่มสาระวิชา 
ร้อยละ ๘๐ มีทักษะพื นฐานในการสรุปความรู้เป็นผังความคิด 
๕. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยาร้อยละ ๘๐ ที่เรียน ๘ กลุ่ม
สาระวิชา เขียนไม่คล่องมีทักษะในการเขียนได้เพ่ิมขึ นและ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
-สอบถามความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม 
-สรุปผลกิจกรรม 
 
การทดสอบ  
-การวัดผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
 
 
 
 
ทดสอบ 
 
 
ทดสอบ 

 
-แบบสอบถามความพึง
พอใจในการร่วมกิจกรรม 
-รายงานผลกิจกรรม 
 
-แบบทดสอบ  
-แบบรายงานผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน  
 
 
 
 
แบบทดสอบ 
 
 
แบบทดสอบ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลผลิต  
๑. นักเรียนสามารถ พัฒนาความคิด ทั งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์  
    ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดูและสื่อสารโดยการพูด หรือเขียน ตามความคิด

ของตนเอง  
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ น าเสนอวิธีคิดวิธิิแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธิิการของตนเอง  
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 
 

 
ลงชื่อ....................................... ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                (นางสาววส ุ  เที่ยวแสวง)                                 (นายศรีรักษ์   เรื่องรัตน์) 
             ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ                             หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
         ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางสาววส ุ  เที่ยวแสวง)                                   (นายประพฤติ   วงศ์ชนะ) 
            หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ                         ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดพิชิตเป้าหมาย 

กิจกรรม ค่ายอบรมรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
งบประมาณ  จ านวน ๒๔,๖๐๐  บาท (กพร.)  

ครูรับผิดชอบ นางสาววสุ   เที่ยวแสวง 
************************* 

รายละเอียดกิจกรรม  อบรมนักเรียนสายวิทย์  มอบเกียรติบัตร / พานักเรียนไปแข่งขัน/ นักเรียนท าโครงงาน 
 

ที ่
รายการ/กจิกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวนหน่วย 
งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ค่าตอบแทนวิทยากร  ๒  วัน ๒ คน ๗,๒๐๐  ๗,๒๐๐   
๒ เอกสารประกอบการอบรม ๕๐  ชุด ๑,๕๐๐   ๑,๕๐๐  
๓ ค่าวัสดุอุปกรณส์ารเคม ี ๕๐ ชุด ๑,๕๐๐    ๑,๕๐๐ 
๔ ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน   ๒  วัน ๓ คัน  ๖,๐๐๐   ๖,๐๐๐  
๕. ค่าอาหาร อาหารว่าง  ๒  วัน ๖๐ ชุด ๘,๔๐๐   ๘,๔๐๐  

รวม - ๒๔,๖๐๐ - ๗,๒๐๐ ๑๕,๙๐๐ ๑,๕๐๐ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม เก่งคิด เก่งวิทย์ 

งบประมาณ  จ านวน  ๑,๕๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ  นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 

************************* 
รายละเอียดกิจกรรม  : ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน/ แจกรางวัลนักเรียน 

ประกวดการเขียน  ผังมโนทัศน์ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ กระดาษการ์ด A๔  ๑๖๐ แกรม ๑ แพ็ค - ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
๒ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ A๔ 

 ( ๑๐๐ แผ่น) 
๑ แพ็ค - ๓๐๐ - - ๓๐๐ 

๓ กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม ๒ รีม - ๒๕๐ - - ๒๕๐ 
๔ ปากกาเคมี ๒ หัว ๓๐ ด้าม - ๔๕๐ - - ๔๕๐ 
๕ ดินสอ ๒B  ๒ โหล - ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
๖. กระดาษบรู๊ฟ  ๑๐๐ แผ่น - ๓๐๐ - - ๓๐๐ 

รวม - - ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม  สอนโดยผังความคิด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Best Practice)  

งบประมาณ  จ านวน  -    บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูมณฤดี  วงศ์เมฆ 

************************* 
รายละเอียด  ท าผังความคิดสรุปการรู้   / นักเรียนสร้างองค์ความรู้สู่ความคิดรวบยอด 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ - - - - - - - 
รวม - - - - - - 
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๕. โครงการนักเรียน ๑ คน ๑ นวัตกรรม 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง       ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
       มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา:  

ประเด็นที่ ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงานจากการท าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ 

แนวคิด ขั นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
             ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ ๑ และ ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่ความ
เป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

        กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ            กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ (พ.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔) 
งบประมาณ ๓๔,๐๐๐  บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ทั ง ๓ ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั ง ๓ ด้านอย่างเต็มศักยภาพนั นจ าเป็นต้องมี
สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเนื อหาหรือกิจกรรมนั น ๆ ด้วย เนื่องจากสื่อ/นวัตกรรม
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว การ
เรียนการสอนในปัจจุบันนี  สื่อการสอนหรือเทคโนโลยีทางการสอนมีอยู่อย่างมากมายที่จะให้เลือกใช้ เพ่ือปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีสื่อประกอบการสอนทั งสื่อในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี    นักเรียนจึงจะได้รับการพัฒนาก่อให้เกิด
การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ หลายประการ คือ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน ช่วยแก้ปัญหาพื นฐานหรือภูมิหลังของผู้เรียน 
และช่วยให้โอกาสในการเรียนของผู้เรียนเท่าเทียมกัน  
 อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาประเทศ ดังนี  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั งกาย ใจ สติปัญญา 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา ตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี 
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยได้ก าหนด เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี  ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ และ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ ในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ” ดังนั น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึ งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ 
และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเป็นเลิศ 
ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกร
ยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั งด้านร่างกายและจิตใจผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ 
น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 โรงเรียนนบพิต าวิทยา ได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึง
มีการส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน เพ่ือให้ครูสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ น และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพชั นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  

๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  เชิงปริมาณ   
              ๑. เพ่ือให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีสื่อ
ประกอบการสอนทั งสื่อในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี  
    ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน เพ่ือให้ครูสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
    ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลงานจากการท าโครงงาน ผลงานประดิษฐ์ใหม่ นวัตกรรมและหนังสือเล่มเล็ก 

   ๔. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์  
    ๕. เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านงานช่างในรายวิชาเพ่ิมเติมของนักเรียนชั นนมัธยมศึกษาปีที่ ๓   

   ๖. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวางแผนออกแบบ  
จัดท า และน าเสนอผลงานของตนเอง(Portfolio) เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาต่อในอนาคตต่อไป 

๒.๒  เชิงคุณภาพ    
             ๑. ครูใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒. นักเรียนสามารถท าโครงงาน สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ พร้อมทั งอธิบายหลักการ แนวคิด ขั นตอน
การท างาน และปัญหาอุปสรรคจากการท างาน 

   ๓. นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์คนละ  ๑  ชิ น 
    ๔. มีความพร้อมในด้านวัสดุที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
    ๕. มีความพร้อมในด้านวัสดุฝึกและเครื่องมือในการประดิษฐ์งานช่าง     

   ๖. นักเรียนมีแรงจูงใจในการศึกษาให้เกิดประโยชน์ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ น    
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    ๗. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทุกคน มีทักษะด้านการวางแผนออกแบบ  จัดท า และน าเสนอผลงาน
ของตนเอง (Portfolio)  เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาต่อในอนาคตต่อไป  
    ๘. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีทักษะด้านการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก     
 

๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 

 ๓.๑  เชิงปริมาณ   
    ๑. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีสื่อ
ประกอบการสอนทั งสื่อในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี 

   ๒. นักเรียนทุกคน มีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์ 
    ๓. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมทุกคนมีวัสดุฝึกส าหรับการประดิษฐ์งานช่าง 
    ๔. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีวัสดุ สารเคมีและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามรายวิชาสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    ๕. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๐ วางแผน ออกแบบ จัดท า และน าเสนอผลงานของตนเอง 
(Portfolio) 
    ๖. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สามารถออกแบบ จัดท าหนังสือเล่มเล็ก   

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ   
    ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างผลงานจากการท าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

   ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างชิ นงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์คนละ  ๑  ชิ น 
   ๓. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ร้อยละ ๘๕ มีวัสดุ สารเคมีและสื่อเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถประดิษฐ์ชิ นงานจากวัสดุงานช่าง ในระดับ ดี 
    ๕. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๐ สามารถวางแผนออกแบบ จัดท า และน าเสนอผลงานของ
ตนเอง (Portfolio) ในระดับ ดี 
    ๖. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ สามารถสามารถออกแบบและจัดท าหนังสือเล่มเล็กมี
คุณภาพในระดับ ดี 
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๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

๑ หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม - - - - พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ นางสาววิจิตรา 

๒ ประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป ์ - - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ นางสุพรพรรณ 
๓ พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร ์ - - ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ นางพิมพิมล 
๔ งานช่างเพื่อประดิษฐ์ชิ นงาน - - ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ นายสถิตย ์
๕ สร้างสรรคผ์ลงานเพื่อการศึกษาใน

อนาคต 
- - - - พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ นางสาวชุติมา 

 
๖. หนังสือเล่มเล็ก - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔ นางสาวมณฤด ี

รวม - - ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ - - 
 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. ครูทุกคนจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและมสีื่อประกอบการสอนทั งสื่อในท้องถิ่นและ
สื่อเทคโนโลย ี
๒. นักเรียนทุกคน มีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศลิป ์
๓. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมทุกคนมีวสัดุ
ฝึกส าหรับการประดิษฐ์งานช่าง 
๔. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรม์ีวสัดุ สารเคมีและสื่อท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ตามรายวิชาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๕. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ร้อยละ ๘๐ วางแผน ออกแบบ 
จัดท า และน าเสนอผลงานของตนเอง (Portfolio) 
๖. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ สามารถออกแบบ จัดท าหนังสือเลม่
เล็ก 

 
-ประเมินจากรายงาน 
การใช้สื่อการสอน 
 
-ผลงานนักเรยีน 
-ผลงานนักเรยีน 
 
-การส ารวจ 
 
-ตรวจแบบประเมิน 
-สังเกตการร่วมกิจกรรม 
-ผลงานนักเรยีน 

 
-แบบประเมินรายงานการใช้ 
สื่อการสอน 
 
-แบบประเมินผลงานนักเรียน 
-แบบประเมินผลงานนักเรียน 
-แบบส ารวจ 
 
-แบบประเมิน 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมินผลงานนักเรียน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสรา้งผลงานจากการท าโครงงาน/
ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคดิ ขั นตอน
การท างาน และปญัหาอุปสรรคของการท างานได ้
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสรา้งชิ นงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์
นาฏศิลป์คนละ  ๑  ชิ น  
๓. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตรร์้อยละ ๘๕ มีวสัดุ สารเคมีและสื่อ
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถประดิษฐ์ชิ นงานจากวัสดุงานช่าง ใน
ระดับ ด ี
๕. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ร้อยละ ๘๐ สามารถวางแผน
ออกแบบ จัดท า และน าเสนอผลงานของตนเอง (Portfolio) ในระดบั 
ด ี
 ๖. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ร้อยละ ๘๐ สามารถสามารถ
ออกแบบและจัดท าหนังสือเลม่เลก็มีคุณภาพในระดับ ดี 

 
- ผลงานนักเรียน 
 
 
- ผลงานนักเรียน 
 
-สอบถามความพึงพอใจ 
 
 
-ผลงานนักเรยีน 
 
-ตรวจแบบประเมิน 
-ตรวจแบบบันทึกการใช้ 
 
-ผลงานนักเรยีน 
 

 
-แบบส ารวจผลงานนักเรียน 
 
 
-แบบส ารวจผลงานนักเรียน 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
-แบบประเมินผลงานนักเรียน 
- แบบประเมิน 
- แบบบันทึกการใช้ 
 
-แบบประเมินผลงานนักเรียน 

 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์)                                (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
                        ต าแหน่ง ครู                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางสาววส ุ เที่ยวแสวง)                                   (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
            หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ นักเรียน ๑ คน ๑ นวัตกรรม 

งบประมาณ ๓๔,๐๐๐ บาท 
 

กิจกรรม ประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์ 
งบประมาณ  จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสุพรพรรณ  รักจันทร์ 
รายละเอียดกิจกรรม: ให้นักเรียนสร้างชิ นงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์คนละ  ๑  ชิ น 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ตะขอสร้อย ๑๐ โหล ๖๐๐ - - - ๖๐๐ 
๒ ตะขอต่างหู ๕ โหล ๓๐๐ - - - ๓๐๐ 
๓ เอ็นร้อยลูกปัด ๕ หลอด ๒๕๐ - - - ๒๕๐ 
๔ ลูกปัดคริสตัล ๒  ถุง ๖๐๐ - - - ๖๐๐ 
๕ ผ้าขาว ๕  เมตร ๒๕๐ - - - ๒๕๐ 
 รวม - ๒,๐๐๐ - - - ๒,๐๐๐ 

 
กิจกรรม พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ 

งบประมาณ จ านวน   ๒๕,๐๐๐ บาท 
ครูรับผิดชอบ นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 

รายละเอียดกิจกรรม: สร้างความพร้อมในด้านวัสดุที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
   ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ม.๑-๓ ,ฟิสิกส์ ,เคมี ,ชีววิทยา,โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และ 

       เทคโนโลยีการออกแบบและวิทยาการค านวณ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม การใช้
งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. หุ่นจ าลองโครงกระดูก ๑ ชุด ๔,๐๐๐ - - - ๔,๐๐๐ 
๒. เครื่องแก้วและสารเคมสี าหรบั

ปฏิบัติการ 
 ๓,๐๐๐ - - - ๓,๐๐๐ 

๓. อุปกรณ์การทดลองทางฟิสิกส ์  ๓,๐๐๐ - - - ๓,๐๐๐ 
๔. ชุดอุปกรณส์ร้างสื่อ โลก ดาราศาสตร์

และอวกาศ 
 - ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 

๕. สื่อการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น   

 - ๘,๐๐๐ - - ๘,๐๐๐ 

๖. ชุดอุปกรณส์ร้างสื่อวิชาเทคโนโลยี
การออกแบบและวิทยาการค านวณ 

 ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 

รวม - ๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐ 
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กิจกรรมงานช่างเพื่อการประดิษฐ์ชิ้นงาน 
งบประมาณ   จ านวน  ๔,๐๐๐ บาท 
ครูรับผิดชอบ นายสถิตย์  รัตนสิงห์ 

รายละเอียดกิจกรรม : วัสดุฝึกส าหรับการประดิษฐ์งานช่าง 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค๑ ภาค ๒ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. วัสดุฝึกงานช่าง 
- เหล็กแบน 
- ลวดเชื่อม 
- สีน  ามัน 
- กระดาษทราย 
- ดอกสว่าน 
- ลวดเชื่อม 
-ปูนซีเมนต์ 

- 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 

รวม - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 
 
 

กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 
งบประมาณ   จ านวน  ๓,๐๐๐   บาท 
ครูรับผิดชอบ นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ  

 รายละเอียดกิจกรรม : ซื อวัสดุ/อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียน ชั น ม.๔/๒,๔/๓ / มอบเกียรติบัตร/ 
       เพ่ือคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค๑ ภาค ๒ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. หนังสือเล่มเล็ก 
-กระดาษ ๑๐๐ 
ปอนด์ A๔ 
- กระดาษหลังรูป 
-กาว TOA 
- สีไม ้
-กระดาษสติกเกอร์ 
-กระดาษ ๑๐๐ 
ปอนด์ A๓ 

 

๓,๐๐๐  - - ๓,๐๐๐ 

รวม - ๓,๐๐๐ - - - ๓,๐๐๐ 
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๖. โครงการพัฒนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศสู่การเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา:  

1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
          ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
            ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ ๑, ๒ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง

มีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ            กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  ๔๙,๕๐๐   บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือการขับเคลื่อน
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล ด้านความสามารถและพัฒนาของผู้เรียนเพ่ือให้ ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ
สื่อสาร ตามช่วงวัยเพ่ิมทักษะความสามารถด้านผู้เรียนด้วยการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นใน
การศึกษาและการท างาน อยู่อย่างพอเพียง คุณลักษณะตามหลักสูตรผู้เรียนต้องมีความใฝ่รู้ มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)ยุทธศาสตร์ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทาง
สังคม ข้อ ๔.๒ และจากการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  โดย สมศ. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีคุณภาพอยู่ระดับดี และเพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนจึงได้จัดให้มี
โครงการนี ขึ นอย่างต่อเนื่องต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  เชิงปริมาณ   
             ๑. เพ่ือให้สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการมีความปลอดโปร่งและเอื อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
             ๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนระดับชั น ม.๑ - ม.๖ ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสาร ในด้านการเรียน และการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2.2  เชิงคุณภาพ  
             ๑. นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ร้อยละ ๘๐   
             ๒. นักเรียน ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์
ผลงาน ร้อยละ  ๘๐   

   ๓. นักเรียนระดับชั น ม.๑ - ม.๖ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
ในด้านการเรียน และการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม ร้อยละ ๘๐ 
๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 

3.1  เชิงปริมาณ   
               ๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
               ๒. มีการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนระดับชั น ม.๑ - ม.๖ ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ   
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              ๑. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ น 
              ๒. ผู้เรียน ครู ได้ใช้บริการของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการศึกษาท่ีสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
              ๓. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ๔. นักเรียนระดับชั น ม.๑ - ม.๖ ร้อยละ ๘๐ สามารถน าความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี และ
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน/น าเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้  
ระดับ ดี 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

๑ พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ๔๖,๕๐๐ ๔๖,๕๐๐ พ.ค. ๖๓ ครูสภุนีตา 
๒ สร้างสรรคผ์ลงานทางคอมพิวเตอร์   ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ พ.ค.๖๓ - มี.ค.

๖๔ 
ครูชุติมา 

 

๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ  
เชิงปริมาณ 
    ๑.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใน
โรงเรียน ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
    ๒. มีการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนระดับชั น ม.๑ 
- ม.๖ ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  

 
-ตรวจจากการ
สังเกต 
-ตรวจจากแบบ
ประเมิน 
 

 
-แบบสังเกต 
 
-แบบประเมิน 

 

เชิงคุณภาพ 
     ๑. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ น 
     ๒. ผู้เรียน ครู ได้ใช้บริการของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 
     ๓. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
     ๔. นักเรียนระดับชั น ม.๑ - ม.๖ ร้อยละ ๘๐ 
สามารถน าความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี และ
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร มาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน/น าเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้  ระดับ ดี 

 
-ตรวจจากการ
สังเกต 
-ตรวจจากการ
สังเกต 
 
-ตรวจจากการ
สังเกต 
 
-ตรวจจากแบบ
ประเมิน 

 
-แบบสังเกต 
-แบบสังเกต 
 
-แบบสังเกต 
 
-แบบประเมิน 
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ลงชื่อ.................................. ผูเ้สนอโครงการ     ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร)                              (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
               ต าแหน่ง ครู ช านาญการ                           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ.................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
           หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ                    ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ พัฒนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สู่การเรียนการสอน 

กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  งบประมาณ  จ านวน   ๔๖,๕๐๐   บาท   

ครูรับผิดชอบ    ครูสุภนีตา  กังเซ่ง 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน ๓ ชุด / จัดการเรียนการสอน 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 
ใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ COMPUTER ๓ ชุด ๔๖,๕๐๐    ๔๖,๕๐๐ 
 -CPU Intel Core i๓ ๘๔๐๐ 

๓.๖ GHz cache ๖ MB ๔ 
Core 

      

 -Mainboard ASUS Prime H
๓๑๐ HDMI Lan gigabit 

      

 -DDR๔ RAM ๘ Gb Kingston       
 -Harddisk SSD ๒๔๐ GB       
 -DVD-RW       
 -Case ATX ๕๐๐W       
 -Monitor ๑๙.๕” LED       
 - Mouse Optical       
 -Keyboard USB       

รวม - ๔๖,๕๐๐ - - - ๔๖,๕๐๐ 
 

กิจกรรม  สร้างสรรค์ผลงานทางคอมพิวเตอร์ 
  งบประมาณ  จ านวน  ๓,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวชุติมา   จุ้ยบุตร 

************************** 
 รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ / ฝึกซ้อมนักเรียน / น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑ น  าหมึกสดี าและหมึกส ี ๑ - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
๒ แผ่น DVD ๑ - ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
๓ กระดาษ ๒ - ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
๔ หูฟัง ๒ - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

รวม - - ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 
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๗. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา:  
 ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                            ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ ๔ , ๖  
        ข้อที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
       ข้อที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่  
ความเป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน 
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  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  

 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ               กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
งบประมาณ  ๖,๐๐๐   บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึงความพยายามในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีคุณภาพตรงตามตัวชี วัด  สมรรถนะ ๕ ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘  ด้านตามหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั ง ๘ กลุ่มสาระ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตรงตาม
หลักสูตร สถานศึกษาวางแผนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ นส่งเสริมให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง และยกระดับผลสัมฤทธิ์บางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ยังต่ าอยู่ให้สูงขึ น ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ โดยศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือ
น าผลวิเคราะห์มาวางแผนแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนทุกคนเต็มศักยภาพ โดยน านวัตกรรม
เทคโนโลยี จัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการ  กระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดระบบการสอนแทน สอนเสริมให้
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีโครงการนี ขั นมา  
 
๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  เชิงปริมาณ   

๑. เพ่ือพัฒนา/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ น 
๒. เพ่ือแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ

สถานศึกษา 

๓. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา สามารถใช้วิธีการสรุปความรู้ โดยฝังความคิดทั ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (Best Practice) 

๔. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

๕. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชั น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกคนได้เรียนปรับพื นฐาน 

๖. เพ่ือจัดระบบให้มีการสอนแทนและสอนชดเชยชั่วโมงเรียนของนักเรียนทุกระดับชั นให้ได้ครบตาม
โครงสร้างของหลักสูตร 
  

 
 
  



                                                                                                   120 
 

๒.๒  เชิงคุณภาพ    
๑. นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนระดับโรงเรียนแต่ละกลุ่มสาระผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
๒. นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนทุกคนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของ

สถานศึกษา 

๓. นักเรียนมีมีสมาธิ สามารถสรุปความรู้รวบยอดได้ พัฒนา/ผลการเรียนใน ๘ กลุ่มสาระวิชา  และมี
ความสุขในการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เรียน        

๔. ครูและนกัเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
๙๕ 

๕. นักเรียนชั น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้เรียนปรับพื นฐาน ร้อยละ ๙๐ 

๖. นักเรียนชั น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ร้อยละ ๗๐  
๗. สถานศึกษาสามารถน าข้อมูลจากการประเมินผลจากการนเรียนปรับพื นฐานไปใช้ในการวิเคราะห์

จัดชั นเรียน 

 ๘. นักเรียนได้รับความรู้เสริมนอกเหนือจากบทเรียนอย่างกว้างขวาง 
๙. นักเรียนทุกระดับชั นมีชั่วโมงเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

 
๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ   
           ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั ง ๘ กลุ่มสาระ ได้พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.๑-ม.๖ 
ระดับโรงเรียนสูงขึ น     

๒. นักเรียนระดับชั น ม.๓ และม.๖ ที่มีปัญหาด้านการเรียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา 

๓. นักเรียนที่ใช้กระบวนการสรุปงานแบบสอนโดยฝังความคิด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Best 
Practice) ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถด้านทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

๔. นักเรียนเรียนวิชาการเขียนร้อยละ ๘๐ มีพื นฐานในการท าหนังสือเล่มเล็ก  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

๕. นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  
และการสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา 

๖. ครูและนักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ     
๗. นักเรียนชั น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้เรียนปรับพื นฐาน 

๘. นักเรียนทุกระดับชั นมีชั่วโมงเรียนครบครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
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 ๓.๒  เชิงคุณภาพ   

๑.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น 
 ๒.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

๓.  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนระดับชั น ม.๓ และ ม.๖ ที่มีปัญหาด้านการเรียนมีผลการเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

๔. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยาที่เรียนใน ๘ กลุ่มสาระวิชา มีทักษะพื นฐานในการ
สรุปความรู้เป็นผังความคิด 

๕. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ที่เรียน ๘ กลุ่มสาระวิชาที่เขียนไม่คล่อง  มีทักษะ
ในการเขียนได้เพ่ิมขึ นและเป็นไปตามเกณฑ์ 

๖. ร้อยละ ๙๕ ของครูและนักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ  

๗. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้เรียนปรับพื นฐาน  
๘. ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนชั น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 

๙. สถานศึกษาสามารถน าข้อมูลการประเมินผลจากการเรียนปรับพื นฐานไปใช้ในการวิเคราะห์จัดชั น
เรียน 

 ๑๐. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนได้รับความรู้เสริมนอกเหนือจากบทเรียนอย่างกว้างขวาง และมีชั่วโมง
เรียนครบครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

๑ ประชุมบุคคลที่เก่ียวข้อง
เพ่ือวางแผนด าเนินการ 

    เม.ย.๒๕๖๓ กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๒ ขออนุมัติโครงการ     เม.ย.๒๕๖๓ ครูธนาภรณ์ 
๓ ด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ที่ก าหนด ดังนี  
      

 
 

 

๓.๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
๘ กลุ่มสาระ 

- - - - ตลอดปี
การศึกษา 
 ๒๕๖๓ 

ครูธนาภรณ์ 
 
 

 
 

๓.๒ ติดตามนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านการเรียน 

- - - - ตลอดปี
การศึกษา  
๒๕๖๓ 

ครูธนาภรณ์ 
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ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

 
๓.๓ สอนโดยฝังความคิด 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(Best Practice) 

- - - - ตลอดปี
การศึกษา  
๒๕๖๓ 

ครูมณฤดี 

 
๓.๔ พัฒนาการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ(DLIT) 

  ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
ตลอดปี
การศึกษา  
๒๕๖๓ 

ครูสบาย 
 

 
๓.๕ สอนปรับพื นฐาน 
 

  
๔,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 

๑ เม.ย. –  
๑๖ พ.ค.๖๓ 

ครูศิริกานต์ 
 

 ๓.๖ จัดระบบสอนแทน 
สอนชดเชย และสอนเสริม 

- - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา  
๒๕๖๓ 

ครูณรงค์ 

๔ ประเมินผลคุณภาพผู้เรียน 
ตามตัวชี วัด/ประเด็นการ
พิจารณา เชิงคุณภาพ 
ภาพรวมของโรงเรียน 
ภาคเรียนละ ๑ ครั ง 

   - ต.ค. ๒๕๖๓ 
และ  
มี.ค. ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

๕ รวบรวมสรุปคุณภาพ
ผู้เรียนตามตัวชี วัดเชิง
คุณภาพทุกกิจกรรมเป็น
ภาพรวมของโรงเรียน 

   - มี.ค. ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๖ น าข้อมูลจากกิจกรรมมา
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
แล้วหาแนวทางเพ่ือการ
พัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป 

    มี.ค. ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหาร
วิชาการ/
กลุ่มสาระฯ 
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๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น 
๒. นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

๓. นักเรียนที่ใช้กระบวนการสรุปงานแบบสอนโดยฝังความคิด ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Best Practice) ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถ
ด้านทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

๔. นักเรียนเรียนวิชาการเขียนร้อยละ ๘๐ มีพื นฐานในการท าหนังสือ
เล่มเล็ก  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 

๕. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  
การคิดวิเคราะห์  และการสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา 

๖. ครูและนักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

๗. นักเรียนชั น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้
เรียนปรับพื นฐาน  
๘. นักเรียนทุกระดับชั นมีชั่วโมงเรียนครบครบตามโครงสร้างของ
หลักสูตร  

 
-ทดสอบ 
-สรุป
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
 
-ทดสอบ 
 
-สังเกต 
 
-สังเกต 
 
ทดสอบ 
 
- สังเกต 
- การบันทึก 
-สอบถาม 
 
-ตรวจสอบ 
บันทึกการ
สอนแทน/
ชดเชย 

 
-แบบทดสอบ 
-แบบสรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 
-แบบทดสอบ 
 
-แบบสังเกต 
 
-แบบสังเกต 
 
แบบทดสอบ 
 
-แบบประเมิน 
ผลงาน 
 
-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
-แบบทดสอบ 
-แบบบันทึกการ
สอนแทน/ชดเชย 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น 
๒.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓.  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนระดับชั น ม.๓ และ ม.๖ ที่มีปัญหาด้าน
การเรียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

๔. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยาที่เรียนใน ๘ กลุ่ม
สาระวิชา มีทักษะพื นฐานในการสรุปความรู้เป็นผังความคิด 

๕. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ที่เรียน ๘ กลุ่ม
สาระวิชาที่เขียนไม่คล่อง  มีทักษะในการเขียนได้เพ่ิมขึ นและเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๖. ร้อยละ ๙๕ ของครูและนักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) ใช้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
๗. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้เรียน
ปรับพื นฐาน  
๘. ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนชั น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านเกณฑ์
การวัดผลประเมินผล 
๙. สถานศึกษาสามารถน าข้อมูลจากการประเมินผลจากการเรียน
ปรับพื นฐานไปใช้ในการวิเคราะห์จัดชั นเรียน 
๑๐. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนได้รับความรู้เสริมนอกเหนือจาก
บทเรียนอย่างกว้างขวาง และมีชั่วโมงเรียนครบครบตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร 

 
-ทดสอบ 
-สรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
 
-ทดสอบ 
 
-สังเกต 
 
-สังเกต 
 
ทดสอบ 
 
- สังเกต 
- การบันทึก 
 
-สอบถาม 
 
-ตรวจสอบ 
บันทึกการสอน
แทน/ชดเชย 

 
-แบบทดสอบ 
-แบบสรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 
-แบบทดสอบ 
 
-แบบสังเกต 
 
-แบบสังเกต 
 
แบบทดสอบ 
 
-แบบประเมิน 
ผลงาน 
 
-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
-แบบทดสอบ 
-แบบบันทึกการ
สอนแทน/ชดเชย 

 
 
          ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางธนาภรณ์  กรรณิการ์)                              (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
                     ต าแหน่ง ครู  คศ.๓                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
          ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ...................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                 (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
             หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

งบประมาณ  จ านวน  -   บาท   
ครูรับผิดชอบ นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 

รายละเอียดกิจกรรม ฝึกซ้อม / ติว / สอนเสริม / สอนซ่อม 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ - - - - - - - 
รวม - - - - - - 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน 
งบประมาณ  จ านวน  -   บาท   

ครูรับผิดชอบ นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 
รายละเอียดกิจกรรม ประชุมนักเรียนมีปัญหา / เยี่ยมบ้านกรณีมีปัญหา 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ - - - - - - - 
รวม - - - - - - 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม (สอนโดยผังความคิด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Best Practice)  

งบประมาณ  จ านวน  -  บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ 

รายละเอียดกิจกรรม ท าผังความคิดสรุปการรู้   / นักเรียนสร้างองค์ความรู้สู่ความคิดรวบยอด 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ - - - - - - - 
รวม - - - - - - 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 

งบประมาณ  จ านวน ๑,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายสบาย  ทองสลัก 

รายละเอียดกิจกรรม ซื อวัสดุ (แฟ้มบันทึกข้อมูล / วัสดุกราฟิก) 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน 
(หน่วย) 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ แฟ้มบันทึกข้อมูล ๒ ๒๕๐ ๒๕๐   ๕๐๐ 
๒ วัสดุกราฟิก ๒ ๒๕๐ ๒๕๐   ๕๐๐ 

รวม - ๕๐๐ ๕๐๐ - - ๑,๐๐๐   
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมสอนปรับพื้นฐาน 

  งบประมาณ  จ านวน ๔,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 

รายละเอียดกิจกรรม ซื อวัสดุ-อุปกรณ์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับสอนปรับพื นฐานนักเรียนชั น ม.๑ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 
๘ กลุ่มสาระฯ  

๕๐๐ ๔,๐๐๐    ๔,๐๐๐ 

รวม - ๔,๐๐๐ - - - ๔,๐๐๐ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม  จัดระบบสอนแทน สอนชดเชย และสอนเสริม 

  งบประมาณ  จ านวน    ๑,๐๐๐    บาท   
ครูรับผิดชอบ นายณรงค์  กิจแถลง 

รายละเอียดกิจกรรม ซื อวัสดุ/อุปกรณ์ในการท าเล่มเอกสาร  
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ วัสดุ-อุปกรณ์  ๕๐๐ ๕๐๐   ๑,๐๐๐ 
รวม - ๕๐๐ ๕๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
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๘. โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์และการด าเนินการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ม.๓ ม.๖ 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง        ใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
         มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา:  

๑. กลุ่มสาระภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ิมขึ นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ร้อยละ ๐.๓ 

๒. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ิมขึ นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพ่ิมขึ น  ร้อยละ ๐.๓  

๓. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ิมขึ นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๐.๓ 

๔. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ิมขึ นจากปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เพ่ิมขึ น ร้อยละ  ๐.๓ 

๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ มีผลสัมฤทธิ์ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ิมขึ นจาก 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๐.๓  
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
             ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
       นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒  
       ข้อที ่ ๑.  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       ข้อที่  ๒.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอน 

ได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ            กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพนิดา  อินณรงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
งบประมาณ     ๒๘,๐๐๐  บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
          การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็น
เป้าหมาย ส าคัญของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ อีกทั งส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั นพื นฐานได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในเป็นการยกระดับ คุณภาพผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ ซึ่งระบุไว้ใน กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม หลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยก าหนดตัวชี วัดความส าเร็จให้ สถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ 
จากการทดสอบระดับชาติ(O–NET) เพ่ิมขึ น   
          โรงเรียนนบพิต าวิทยาจึงได้สนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ เพ่ิมผลสอบระดับประเทศ (O–NET) ขึ น ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ O–NET ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ทั ง ๔ กลุ่มสาระในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และ ๕ กลุ่มสาระในระดับชั นมัธยมศึกษาปี
ที่  ๖   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ือเพ่ิมผลการสอบระดับประเทศ (O–NET) โดยมี เป้าหมาย
โครงการมีผลการสอบ O–NET เพ่ิมขึ นร้อยละ ๓   
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๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  เชิงปริมาณ   
                  ๑. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระได้จัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนชั น ม.๓ 
และม.๖ ทุกคน 
                  ๒. เพ่ือให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความพร้อมและเข้าใจการท าข้อสอบ GAT 
                  ๓. เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคะแนนผลการทดสอบ GAT ให้สูงขึ น      
        ๔. เพ่ือให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ทดสอบ PRE–O-NET  
                  ๕. เพ่ือให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ได้ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                  ๖. เพ่ือให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และชั นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ได้ทดสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลาง ปลายปีการศึกษา ๒๕๖๓   
         ๗. เพ่ือให้นักเรียนชั น มัธยมศึกษาปีที่  ๓ และมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
ทุกคนได้รับการสอนเสริม 

๒.๒  เชิงคุณภาพ   ( ผลการด าเนินการ )  
             ๑. ผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ น จากปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    ๒. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการสอบ GET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
      ๓.๑  เชิงปริมาณ   
   ผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และ ชั นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ สูงขึ น  

กลุ่มสาระฯ 

ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
หมาย
เหตุ 

เป้าหมาย 
สูงขึ น
ร้อยละ 

ผลสอบ 
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย
ปี ๖๓ 

เป้าหมาย 
สูงขึ น
ร้อยละ 

ผลสอบ 
ปี ๖๒ 

เป้าหมาย
ปี ๖๓ 

ภาษาไทย ๐.๑ ๕๓.๑๗ ๕๓.๒๗ ๐.๑ ๔๒.๓๒ ๔๒.๔๒  
ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒๘.๒๘ ๒๙.๒๘ ๐.๕ ๒๔.๙๗ ๒๕.๔๗  
คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒๒.๘๑ ๒๓.๘๑ ๐.๕ ๑๙.๓๘ ๑๙.๘๘  
วิทยาศาสตร์ ๑.๐ ๒๘.๘๖ ๒๙.๘๑ ๐.๕ ๒๕.๓๖ ๒๖.๓๖  
สังคมศึกษา ฯ  ๐.๕ ๓๔.๗๙ ๓๕.๗๙  

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ   
                   ๑. นักเรียนในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๗๐  
มีความรู้พร้อมที่จะทดสอบระดับชาติ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                   ๒. นักเรียนในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๗๐ มีความรู้พร้อมที่จะทดสอบ  GAT   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ พัฒนา/ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.
๓  จ านวน ๔ กลุ่ม
สาระ  ม.๖ จ านวน ๕ 
กลุ่มสาระ 

  ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวพนิดา   

๒ เทคนิคพิชิต GAT  ๘,๐๐๐  ๘,๐๐๐ สิงหาคม ๖๓ นางอ านวย   
๓ ทดสอบ PRE – O - NET    - ธันวาคม ๖๓ นางสาวพนิดา  
๔ ทดสอบ O-NET ม.๓     กุมภาพันธ ์๖๔ นางสาวพนิดา  
๕ ทดสอบ ข้อสอบมาตรฐาน

กลาง ม.๑ และม.๒ 
  ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ กุมภาพันธ์ ๖๔ นางสาวพนิดา   

๖ ติว O  - NET ม.๓ และ 
ม.๖  

   - ภาคเรยีนที่ ๒ นางสาวศิริ
กานต์   

๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. กลุ่มสาระภาษาไทย มผีลสัมฤทธ์ิ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มขึ นจาก 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ร้อยละ ๐.๓ 
๒. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มผีลสัมฤทธิ์ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มขึ นจาก
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพิ่มขึ น ร้อยละ ๐.๓  
๓. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีผลสมัฤทธ์ิ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิม่ขึ นจาก
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพิ่มขึ น ร้อยละ ๐.๓ 
๔. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มผีลสัมฤทธ์ิ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เพิ่มขึ นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพิ่มขึ น ร้อยละ  ๐.๓ 
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ มีผลสัมฤทธ์ิ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เพิ่มขึ นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพิ่มขึ น ร้อยละ ๐.๓  
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ได้รับการ
พัฒนาความรู้ให้มีความพร้อมในการทดสอบ O-NET ในระดับคณุภาพ  ดี 
๒.  จัดระบบการทดสอบให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑และชั นปีท่ี  ๒ ด้วย
ข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ ในระดับด ี
๓.  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีความรู้และพร้อมที่จะสอบ GAT ในระดับมาก 

 
ทดสอบ O – NET ชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ และ
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ปี
การศึกษา ฉ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมินความพร้อมและ
ความพึงพอใจ 

 
แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมิน 
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ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาวพนิดา  อินณรงค์)                              (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
            ต าแหน่ง   ครู ช านาญการพิเศษ                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
          ลงชื่อ                         ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                 (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
          หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                    ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                   132 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ และการด าเนินการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.๓ ม.๖ 

กิจกรรม  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  งบประมาณ  จ านวน  ๑๘,๐๐๐   บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวพนิดา  อินณรงค์ 

รายละเอียดกิจกรรม ซื อวัสดุ/จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 

ซื อวัสดุอุปกรณ์จัด
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET 
ระดับม. ๓  

๔ กลุ่ม
สาระ 

- ๘,๐๐๐   ๘,๐๐๐ 

๒. ซื อวัสดุอุปกรณ์จัด
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET 
ระดับม. ๖ 

๕ กลุ่ม
สาระ 

- ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 

รวม - - ๑๘,๐๐๐ - - ๑๘,๐๐๐ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม  จัดสอบ O-NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

  งบประมาณ  จ านวน  -   บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวพนิดา  อินณรงค์ 

รายละเอียดกิจกรรม เตรียมตัวนักเรียน / ออกค าสั่ง / ด าเนินการสอบ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
จัดอาหารว่างและ
อาหารกลางวันให้
กรรมการคุมสอบ 

 - -  -  

รวม - - - - - - 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม เทคนิคพิชิต GAT 

  งบประมาณ  จ านวน  ๘,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ  นางอ านวย  รักเถาว์  

รายละเอียดกิจกรรม พานักเรียนไปยังแหล่งเรียนู้ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ 
ภาค 
๒ 

ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ค่าพาหนะ  ๘,๐๐๐   ๘,๐๐๐  
        
        

รวม - ๘,๐๐๐ - - ๘,๐๐๐ - 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมติว O-NET ม.๓ , ม.๖ 
  งบประมาณ  จ านวน - บาท  

ครูรับผิดชอบ นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 
รายละเอียดกิจกรรม  ออกค าสั่ง / สอนเสริม / ติว 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑.  
       

รวม - - - - - - 
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๙. โครงการสานต่อศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพ 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีความรู้ ทักษะพื นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้และทักษะพื นฐานอาชีพ  อย่างน้อย ๑ อย่าง 

๓. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ มีผลงานจากการท าโครงการ/ผลงานประดิษฐ์ใหม่และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั นตอนการท างาน ปัญหา อุปสรรคของการท างานได้ 

สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
          ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
          ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
          ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
         นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
         นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
         นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
              ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
         นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒  ข้อที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ,ข้อที่ ๒ ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
         กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
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  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม       
 ของทุกภาคส่วน 

  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ            กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  ๖๘,๐๐๐   บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์พระราชาที่ส าคัญยิ่ง เป็นปรัชญาชี ถึงแนวทางการด ารงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั งในการพัฒนา
และบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกา
ภิวัตน์  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั งภายนอกและภายใน  
ทั งนี จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการทุกขั นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มี
ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความ
เพียร  มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวด เร็ว
และกว้างขวาง  ทั งด้านวัตถุ   สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

การพัฒนาทักษะอาชีพในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง มิใช่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวิชาการ
เพียงเท่านั น แต่ต้องพัฒนาให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดทักษะอาชีพ สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้
ได้จริง  ซึ่งการน้อมน าศาสตร์พระราชา โดยเฉพา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาใช้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ น 
ทั งนี ต้องอาศัยความอดออม ขยันหมั่นเพียร และใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นเครื่องน าทาง 
 โรงเรียนนบพิต าวิทยาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาอาชีพ จึงจัดโครงการสานต่อศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพขึ น เพ่ือให้นักเรียนน าศาสตร์พระราชามาใช้สู่การพัฒนาอาชีพ ให้นักเรียนเกิด
ทักษะอาชีพที่หลากหลาย  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพ่ึงพาตนเองด ารงอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  เชิงปริมาณ   

1. เพ่ือให้ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้ปลูกพืชผักสวนครัวที่โรงเรียนหรือท่ีบ้าน 

2. เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียน ร้อยละ ๙๕ และคนในชุมชนร่วมกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียง ภาคเรียนละ ๔ ครั ง 

3. เพ่ือให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ฝึกฝนทักษะอาชีพจากการจัดกิจกรรมตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองมีความสนใจและมีความพร้อมที่จะ
ศึกษาได้ 

5. เพ่ือให้นักเรียนสามารถท าผ้าบาติก (ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง) ได ้ 

6. เพ่ือซื อชั นวางติดผนัง จ านวน ๑ ชุด 

7. เพ่ือเปิดโรงเรียนให้นักเรียนจากโรงเรียนอื่นและชุมชนได้รู้จักโรงเรียนนบพิต าวิทยาปีละ 
๑ ครั ง 

8. เพ่ือเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยาได้น าความรู้ที่เรียนมาไปถ่ายทอด
ให้แก่ชุมชนได้รับรู้และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

๒.๒  เชิงคุณภาพ   
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้มีอาชีพ และด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

๒. ครู บุคลากร นักเรียน ร้อยละ ๙๕ และคนในชุมชน รู้จักการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓. นักเรียนมีทักษะอาชีพอย่างน้อย ๑ อาชีพ สามารถน าไปสร้างรายได้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๔. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๐ มีทักษะการเรียนรู้ที่

เชื่อมโยงสู่อาชีพ สามารถวางแผนแนวทางการศึกษาต่อ และวางแผนในการประกอบ
อาชีพได้โรงตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของตนเอง    

๕. นักเรียนสามารถท าผ้าบาติกตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง ได้ทุกคน (นักเรียนที่เรียนวิชา
เพ่ิมเติมวิชาช่างท าผ้าบาติกและนักเรียนที่มีความสนใจ) อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
๑๐๐ 

๖. นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของการท าผ้าบาติก (ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง)  
(นักเรียนที่เรียนวิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างท าผ้าบาติกและนักเรียนที่มีความสนใจ)                   
อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

๗. นักเรียนสามารถร่วมอนุรักษ์การท าผ้าบาติกให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น                   
(นักเรียนที่เรียนวิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างท าผ้าบาติกและนักเรียนที่มีความสนใจ)  อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

๘. ท าให้นักเรียนทุกคนมีที่วางผลงานการปั้นที่เหมาะสมและเรียบร้อย สวยงาม     
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๙. นักเรียนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้น าไปใช้ในการเรียนและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑๐. เพ่ือแสดงศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียนและครูโรงเรียนนบพิต าวิทยา     

๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ   

1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้ปลูกพืชผักสวนครัวที่โรงเรียนหรือท่ีบ้าน 

2. ครู บุคลากร นักเรียน ร้อยละ ๙๕ และคนในชุมชน รู้จักการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. นักเรียนมีทักษะอาชีพอย่างน้อย ๑ อาชีพ สามารถน าไปสร้างรายได้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่

อาชีพ สามารถวางแผนแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตรงตามความถนัด 
ความสนใจและความสามารถของตนเอง 

5. นักเรียนสามารถท าผ้าบาติกตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง ได้ทุกคน (นักเรียนที่เรียนวิชา
เพ่ิมเติมวิชาช่างท าผ้าบาติกและนักเรียนที่มีความสนใจ) 

6. นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของการท าผ้าบาติก (ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง)
(นักเรียนที่เรียนวิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างท าผ้าบาติกและนักเรียนที่มีความสนใจ) 

7. นักเรียนสามารถร่วมอนุรักษ์การท าผ้าบาติกให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น(นักเรียนที่
เรียนวิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างท าผ้าบาติกและนักเรียนที่มีความสนใจ) 

8. มีชั นวางงานปั้นติดผนัง จ านวน ๑ ชุด 
9. นักเรียนจากโรงเรียนอื่นและประชาชนในเขตอ าเภอนบพิต าและใกล้เคียงได้รับความรู้และ

ประสบการณ์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง 
10. ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนนบพิต าวิทยาได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ น า

ความรู้สู่ชุมชนอย่างน้อย ๑ ครั ง 
เชิงคุณภาพ   

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้มีอาชีพ และด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

๒. ครู บุคลากร นักเรียน ร้อยละ ๙๕ และคนในชุมชน รู้จักการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  มีทักษะอาชีพอย่างน้อย ๑ อาชีพ สามารถน าไปสร้างรายได้
ในชีวิตประจ าวันได้   

๔. ผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ มีความรู้ ทักษะพื นฐานวางแผนแนวทางการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
อย่างน้อย ๑ อย่าง 

๕. เพ่ือให้นักเรียนสามารถท าผ้าบาติกตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง ได้ทุกคน  
                   (นักเรียนที่เรียนวิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างท าผ้าบาติกและนักเรียนที่มีความสนใจ) 
                   อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
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๖. เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของการท าผ้าบาติก (ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง)                   
(นักเรียนที่เรียนวิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างท าผ้าบาติกและนักเรียนที่มีความสนใจ)                   
อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

๗. นักเรียนสามารถร่วมอนุรักษ์การท าผ้าบาติกให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น(นักเรียนที่เรียน
วิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างท าผ้าบาติกและนักเรียนที่มีความสนใจ)อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

๘. ห้องเรียนมีชั นวางงานปั้นที่เหมาะสม ท าให้บรรยากาศน่าอยู่น่าเรียน  
๙. นักเรียนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และน าไปใช้เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิต 
๑๐. ชุมชนเห็นศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมปลูกพืชผักสวน
ครัว 

    -     - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๓ 

ครูศรีรักษ์ 

๒ กิจกรรมตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง 

   -     - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ มิ.ย ๖๓-ก.พ 
๖๔ 

ครูสุมาลี 

๓ กิจกรรมโลกกว้างทาง
การศึกษาและอาชีพ 

   - ๕,๐๐๐ -  ๕,๐๐๐ ก.ค ๖๓ – ก.ย
๖๓ 

ครูอ านวย 

๔ การท าผ้าบาติก (ตามรอย
พ่อสู่ความพอเพียง) 

   -    - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑ เม.ย  ๖๓ – 
๓๑  มี.ค  ๖๔ 

ครูสบาย 

๕ ทักษะการปั้น  - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ มิ.ย ครูแสวง 
๖ กิจกรรมนบพิต าวิทยา

วิชาการ (Open house) 
  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มกราคม 

๒๕๖๔ 
ครูณรงค์ 
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๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้ปลูกพืชผักสวนครัวที่โรงเรียนหรือที่
บ้าน 

๒. ครู บุคลากร นักเรียน ร้อยละ ๙๕ และคนในชุมชน ร่วม
กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาคเรียนละ ๔ ครั ง 

๓. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ฝึกฝนทักษะอาชีพจาก
การจัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ร้อยละ ๙๐ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ สามารถ
วางแผนแนวทางการศึกษาต่อ และวางแผนในการประกอบ
อาชีพได้ตรงตามความถนัด ความสนใจและความสามารถ
ของตนเอง    
๕.เพ่ือให้นักเรียนสามารถท าผ้าบาติกตามรอยพ่อสู่ความ
พอเพียง ได้ทุกคน 
๖.เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของการท าผ้า
บาติก (ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง) 
๗. นักเรียนสามารถร่วมอนุรักษ์การท าผ้าบาติกให้สอดคล้อง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๘. มีชั นวางงานปั้น จ านวน ๑ ชุด  
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้มีอาชีพ และด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียง 

๒. ครู บุคลากร นักเรียน ร้อยละ ๙๕ และคนในชุมชน รู้จัก
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  มีทักษะอาชีพอย่างน้อย 
๑ อาชีพ 

๔. ผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ มีความรู้ ทักษะพื นฐานวางแผน
แนวทางการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอย่างน้อย ๑ อย่าง 

๕. เพ่ือให้นักเรียนสามารถท าผ้าบาติกตามรอยพ่อสู่ความ
พอเพียง ได้ทุกคน อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
๖.เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของการท าผ้า
บาติก (ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง) อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ปลูกผักสวนครัว ที่
บ้านหรือที่โรงเรียน 
- การสังเกต 
 
 
- ตรวจบันทึก
กิจกรรม 
-สอบถาม 
-สังเกตการมีส่วนร่วม 
 
 
 
- สังเกต พฤติกรรม 
   ในการปฏิบัติงาน 
  -สังเกต พฤติกรรม 
   ในการปฏิบัติงาน 
  -สังเกต พฤติกรรม 
   ในการปฏิบัติงาน 
- สอบถาม 
 
- ปลูกผักสวนครัว ที่
บ้านหรือที่โรงเรียน 
- การสังเกต 
 
-การสังเกต 
- ตรวจบันทึก
กิจกรรม 
-สอบถาม 
-สังเกตการมีส่วนร่วม 
 
- สังเกต/ทดสอบ 

 
 

 
-ผลผลิตจาก
การเกษตร 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบบันทึก
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
 
-แบบประเมิน 
ผลงาน 
-แบบประเมิน 
ผลงาน 
-แบบประเมิน 
ผลงาน 
- แบบสอบถาม 
 
- ผลผลิตจาก
การเกษตร 
 
 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึก
กิจกรรม 
- แบบสอบถาม 
 
 
-แบบประเมินงาน 
-แบบทดสอบ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๗. นักเรียนสามารถร่วมอนุรักษ์การท าผ้าบาติกให้สอดคล้อง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  อย่างมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
๘. นักเรียนมีสถานที่วางผลงาน 
 

- สังเกต/ทดสอบ 
 
 
- สอบถาม 

-แบบประเมินงาน 
-แบบทดสอบ 
 
-แบบสอบถาม 

 
 
 
       ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์)                                  (นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์) 
                ต าแหน่ง ครู ช านาญการ                               หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
       ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติ โครงการ 
                 (นางวสุ เที่ยวแสวง)                                      (นายประพฤติ วงศ์ชนะ) 
          หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                      ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ สานต่อศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพ 

กิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว 
  งบประมาณ  จ านวน  ๖,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 

รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื ออุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร /ดินปลูก/ เมล็ดผัก /ให้นักเรียนแต่ละระดับชั น  
จัดปลูกพืชผักสวนครัว จ าหน่าย /ประกวด และน าเสนอในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  

และงานนบพิต าวิทยาวิชาการ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ปุ๋ยคอก + ปุ๋ยน  า ๑ ชุด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 
๒ อุปกรณ์การเกษตร ๕ ชิ น ๒,๐๐๐    ๒,๐๐๐ 
๓ ดินปลูก ๑ กอง ๑,๐๐๐    ๑,๐๐๐ 
๔ รางวัล/เกียรติบัตร  ๕๐๐ ๕๐๐  ๕๐๐ ๕๐๐ 

        
รวม - ๓,๕๐๐ ๑,๕๐๐ - ๕๐๐ ๕,๕๐๐ 

 
กิจกรรม  ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
  งบประมาณ  จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์ 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดท าป้ายกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง/จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงทุกวัน

อังคารที่ ๒ ของเดือน เดือนละ ๑ ครั ง/ทุกห้องร่วมกิจกรรม/สิ นภาคเรียน  
ให้เกียรติบัตรห้องเรียนที่เข้าร่วมสม่ าเสมอ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ 
ป้ายกิจกรรมตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑ ๒,๐๐๐ - - - ๒,๐๐๐ 

        
รวม - ๒,๐๐๐ - - - ๒,๐๐๐ 
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กิจกรรม โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ 
งบประมาณ  จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท 
ครูรับผิดชอบ  นางอ านวย  รักเถาว์ 

รายละเอียดกิจกรรม  จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ือจัดติวนอกสถานที่  
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ 
ภาค 
๒ 

ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑ ค่าพาหนะ  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐  
        

รวม - ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ - 
 

กิจกรรม การท าผ้าบาติก (ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง) 
งบประมาณ  จ านวน  ๓,๐๐๐ บาท 
ครูรับผิดชอบ นายสบาย  ทองสลัก 

รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื ออุปกรณ์การท าผ้าบาติก เพ่ือให้นักเรียนที่สนใจและเรียนวิชาเพ่ิมเติม 
 และเตรียมพร้อมในการแข่งขันตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ น 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน 
(หน่วย) 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ผ้าป่านมัสลิน ๑๐ ๔๐๐ ๔๐๐   ๘๐๐ 
๒ สีบาติก ๒๐ ๔๐๐ ๔๐๐   ๘๐๐ 
๓ จันติ ง ๔ ๖๐๐ -   ๖๐๐ 
๔ น  ายาซิลิเกต ๔ ๔๐๐ ๔๐๐   ๘๐๐ 

รวม - ๑,๘๐๐ ๑,๒๐๐ - - ๓,๐๐๐ 
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กิจกรรม ทักษะการปั้น 
  งบประมาณ  จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นายแสวง  เหลืองแก่ 

รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื อดินปั้น เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนวิชาเพ่ิมเติมได้ฝึกปฏิบัติ  
และเตรียมพร้อมในการแข่งขัน 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ซื อดินปั้น  ๒,๐๐๐ - -  ๒,๐๐๐ 
รวม - ๒,๐๐๐ - - - ๒,๐๐๐ 

 
 
 

กิจกรรม  นบพิต าวิทยาวิชาการ 
  งบประมาณ  จ านวน   ๕๐,๐๐๐  บาท   

ครูรับผิดชอบ นายณรงค์  กิจแถลง 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดกิจกรรมวันวิชาการแสดงผลงานของครูและนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ และกิจกรรมเปิดบ้านนบพิต าวิทยา (Open House) 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์   ๑๖,๐๐๐   ๑๖,๐๐๐ 
๒ ค่าเช่าเต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี  ๑๖ ชุด  ๒๔,๐๐๐  ๒๔,๐๐๐  
๓ ค่าของขวัญ/ของรางวัล   ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 
๔        

        
รวม - - ๕๐,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ 
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๑๐. โครงการคุณธรรมน าชีวิตเสริมสร้างวินัยในตนเอง 

ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
      มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ / ประเด็นการพิจารณา 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า และมีจิตอาสา 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
         นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
         นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
         นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
              ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอน 

ได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ               กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนฤมล  นิลกรรณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
งบประมาณ ๖๖,๕๐๐ บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื นฐาน รวมทั งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาที่ส าคัญ 
คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื นฐานทางจริยศาสตร์ความ
เป็นคนดีทั งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั นพื นฐานต้องสร้างองค์
ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์
ความรู้ ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ทั ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมา
ปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร ได้แก่ รักชาติ 
ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะ เกิดทักษะการท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ตามที่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนนบพิต าวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และ
มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง  โรงเรียนนบพิต าวิทยาจึงได้จัดท าโครงการ
คุณธรรมน าชีวิตและเสริมสร้างวินัยในตนเอง  
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๒.  วัตถุประสงค์  

2.1  เชิงปริมาณ   
๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีโครงงานคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยห้องเรียน ละ ๑ เรื่อง 
๒. เพ่ือน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา 
๓. เพ่ือให้ครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนรู้จักการประหยัดอดออม มีการออมเงินกับโรงเรียน 

ธนาคาร  คนละ ๑  บัญชี 
๔. เพ่ือให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม

จริยธรรม 

๕. เพ่ือให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

๖. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิดทักษะการท างาน และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ผ่านกิจกกรมลูกเสือ-เนตรนารี  

๗. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะทางลูกเสือ-เนตรนารี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 ๒.๒  เชิงคุณภาพ     
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

    ๒. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

๓. ครูบุคลากรและนักเรียนรู้จักการประหยัดอดออม 

๔. ครูบุคลากรและนักเรียนมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 

๕. นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๖. ผู้เรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  

๗. ผู้เรียนมีจิตส านึกและปฏิบัติตนตมวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อารี 
เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว มีจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
3.1  เชิงปริมาณ   
๑. ผู้เรียนมีโครงงานคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยห้องเรียน ละ ๑ โครงงาน 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางพระพุทธศาสนามีความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๓. ร้อยละ ๙๐ ของครูบุคลากร และนักเรียน มีเงินออมกับโรงเรียนธนาคารคนละ ๑ บัญชี 
๔. ร้อยละ ๙๐ ของครูบุคลากร และนักเรียน มีวินัยในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด  

อดออม 
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 ๕. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

๖. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ มีระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

๗. ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ- 

เนตรนารี 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ   

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๒. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. ครูบุคลากร และนักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออมรู้จักการใช้จ่ายเงิน 
๔. ครูบุคลากร และนักเรียน มีวินัยในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีเงินออม 
๕. นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม คุณธรรม มีระเบียบวินัย 

มีความอดทน โดยผ่านกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี 

๗.ความพึงพอใจในของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี อยู่
ในระดับ มาก 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  
 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. - - - - ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ครูศรรีักษ์ 

๒ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาผ่าน
กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ 
 

๖,๕๐๐ - - ๖,๕๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
และ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

ครูนฤมล 

๓ หนึ่งคนหนึ่งบัญชีเงินฝาก - - - - ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ครูนิภา 

๔ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.๑, ม.๔ ๑๖,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ครูนฤมล 

๕ เดินทางไกลและคา่ยพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนาร ี

- ๓๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
 

กุมภาพันธ ์- 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

ครูพิมพิมล 

รวม ๒๒,๕๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
 

๖๖,๕๐๐ 
 

- 
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๕.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีโครงงานคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยห้องเรียน  
ละ ๑ เรื่อง/โครงงาน 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทาง
พระพุทธศาสนามีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.  ครูบุคลากร และนักเรียน มีเงินออมกับโรงเรียนธนาคาร 
  คนละ ๑ บัญชี 
๔. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ 
๘๐ ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
๕. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ 
๘๐ มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
๖. ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม  
ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
เชิงคุณภาพ 
๑ . เพ่ือให้ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรมตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
๒.  นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
๓. ครูบุคลากร และนักเรียน มีวินัยในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่าย 
อย่างประหยัดและมีเงินออม 
๔. นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์    
๕. ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยม คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความอดทน โดยผ่านกิจกรรม 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
๖. ความพึงพอใจในของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทัศนศึกษาและ
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ในระดับ มาก 

 
- ท าโครงงาน
คุณธรรมสพฐ.
ห้องเรียนละ ๑ เรื่อง 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 
- เช็คสมุดบัญชีเงิน
ฝาก 
- บันทึกการร่วม
กิจกรรม 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
- ตรวจสอบ/ประเมิน 
 
- ท าโครงงาน
คุณธรรมสพฐ.
ห้องเรียนละ ๑ เรื่อง 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
 
- ใช้แบบสอบถาม 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
 
- ตรวจสอบ/ประเมิน 
-ประเมินความพึง
พอใจ 

 
- ชิ นงาน โครงงาน
คุณธรรม สพฐ. 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
- สมุดเงินฝาก 
 
แบบบันทึกการร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
- แบบตรวจสอบ/
ประเมินกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชิ นงาน โครงงาน
คุณธรรม สพฐ. 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
- ใช้แบบสอบถาม 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
- แบบตรวจสอบ/
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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          ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางนฤมล  นิลกรรณ์)                                (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
               ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ                         หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
         ลงชื่อ................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางสาววสุ  เที่ยงแสวง)                                  (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
           หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ คุณธรรมน าชีวิตเสริมสร้างวินัยในตนเอง 

กิจกรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
งบประมาณ  จ านวน  - บาท   

ครูรับผิดชอบ ครูศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
รายละเอียดกิจกรรม ให้นักเรียนแต่ละระดับชั นท าโครงงานคุณธรรม 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

- - - - - - 

  - - - - - - 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ 

งบประมาณ  จ านวน  ๖,๕๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูนฤมล  นิลกรรณ์ 

รายละเอียดกิจกรรม จัดอบรมสวดมนต์ให้แก่นักเรียน น านักเรียนแข่งขันสวดมนต์ และแข่งขันต่างๆ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑ ค่าพาหนะ ๕ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๕๐๐๐ - - 
๒ ค่าวิทยากร ๑ - ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ - - 

รวม - ๒,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๖,๕๐๐ - - 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม หนึ่งคนหนึ่งบัญชีเงินฝาก 

งบประมาณ  จ านวน  - บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูนิภา  ใหม่ชุม 

รายละเอียดกิจกรรม ครู บุคลากร นักเรียนเปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียนคนละ ๑ บัญชีเพ่ือฝึกการออม 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ หนึ่งคนหนึ่งบัญชีเงินฝาก - - - - - - 
  - - - - - - 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.๑, ม.๔ 

  งบประมาณ  จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูนฤมล  นิลกรรณ์ 

รายละเอียดกิจกรรม ซื อวัสดุ/นิมนต์พระมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 
เข้าค่าย 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ พานดอกไม้ธูปเทียน ๒ ๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ 
๒ ค่าวิทยากร ๑ ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ - - 
๓ ค่าจ้างเหมาท าอาหาร ๑ ๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ - - 
๔ ค่าจ้างท าไวนิล ๑ ๑๐๐๐ - - - ๑๐๐๐ 
๕ ค่าวัสดุจัดกิจกรรม ๑ ๒๐๐๐ - - - ๒๐๐๐ 

รวม - ๒๐,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม เดินทางไกลและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 

งบประมาณ  จ านวน  ๔๐,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 

รายละเอียดกิจกรรม กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ และ กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ-
เนตรนารี ม.๒-๓ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ วัสดุ-อุปกรณ์ ส าหรับ
เดินทางไกลลูกเสือ-
เนตรนารี 

  ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 

๒ จ้างเหมารถ   ๓๕,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐ - 
รวม - - ๔๐,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
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๑๑. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง     ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา 
         ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
             ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
         นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ , 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน 
        กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ            กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุจินดา จันชุม 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐   บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ภูมปิัญญาเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่ช่วยให้วิถีชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะ
แวดล้อมได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี ท าให้ชุมชนด ารงความเป็นไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ผู้คนสมัยก่อน
พ่ึงพาธรรมชาติแทบทุกด้าน ตั งแต่อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค เพระเทคโนโลยียัง
ไม่พัฒนาก้าวหน้าเหมือนทุกวันนี  
 การร้องเพลงลูกทุ่ง ร่ายร า ประเพณีสารทเดือนสิบ แห่เทียนพรรษา ไหว้ครู วันขึ นปีใหม่ แห่ผ้าขึ นธาตุ 
กิจกรรมท าบุญต่างๆ ถือเป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีท่ีงดงามอันแสดงออกถึง
ขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมของไทย มีการละเล่นแสดงถึงความสามัคคี เอกลักษณ์ของไทยที่ดี ควร
ได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นคุณค่า
วิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยการ
แสดงออกในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกแลกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความ
ตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย  
 การขยายตัวของประชากรในปัจจุบันท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายไปอย่างมาก ชุมชนที่อยู่ใน
พื นที่ใกล้ธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงไปของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจเทคโนโลยีแฟชั่น
ต่างๆจากสังคมเมืองโดยขาดการเอาใจใส่ จนท าให้เยาวชนไม่เห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นของตัวเอง ซึ่งเป็นป่าต้นน  าและมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ดังนั นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นหันมาดุและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในบ้าน
เกิดต่อไปอย่างยั่งยืน 

๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  เชิงปริมาณ   
            ๑. เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
   ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทยที่ดี ๑๒ ประการและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
            ๓. เพ่ือให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน ๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ นธาตุ 
            ๔. เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ  แห่หมรับ 
            ๕. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ 

   ๖. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมให้ทานไฟ 
    ๗. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
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              ๘. เพ่ือให้นักเรียน ครูบุคลากร โรงเรียนนบพิต าวิทยาทุกคน ร่วมกันท าบุญวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน ปีการศึกษาละ ๑ ครั ง 
              ๙. เพ่ือให้นักเรียน  จ านวน  ๔๗๘  คน มีการจัดการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
            ๑๐. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียน ชั น ม.๑-ชั น ม.๖ ทุกคนเรียนรู้ถึงผลกระทบ  การกระท าของมนุษย์
หรือปรากฏการณ์ธรรมราชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ. 
            ๑๑. เพ่ือให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ไทยลูกกรุง/ไทยสากล 
            ๑๒. เพ่ือรวบรวมภมูิปัญญาท้องถิ่นในเขตอ าเภอนบพิต าให้ได้จ านวนมากท่ีสุด   

๒.๒  เชิงคุณภาพ   
   ๑. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีที่ดีงามทาง

พระพุทธศาสนา   
             ๒. นักเรียนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
             ๓. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรมแห่ผ้าขึ นธาตุ  ซึ่งเป็นประเพณีของคนภาคใต้  
             ๔. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของบุญสารทเดือนสิบ  แห่หมรับซึ่งเป็นประเพณีของคนภาคใต้ 
    ๕.นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณีและภูมิปัญญาไทย     
             ๖. นักเรียน ครูบุคลากร โรงเรียนนบพิต าวิทยาทุกคน มีขวัญ ก าลังใจในการท างาน 

   ๗. นักเรียนสามารถน าการแสดงนาฏศิลป์ไปจัดการแสดงสู่ชุมชนได้ 
             ๘. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีนิสัยที่ดีในการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน  
             ๙. นักเรียนรักษาวัฒนธรรมผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ไทยลูกกรุง/ไทยสากลอย่างมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ ๙๙ 
           ๑๐. รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนอย่าเพียงพอ  
 
๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อกัน 
๓. นักเรียน จ านวน ๓๐ คน  เข้าร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ นธาตุ 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ  แห่หมรับ 
๕. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ 
๖. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมให้ทานไฟ 
๗.  นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๘๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น

ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
๘. โรงเรียนจัดให้มีการท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษาละ ๑ ครั ง 
๙. ครูและบุคลากร  จ านวน  ๔๗๘  คน มีการจัดการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
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๑๐. นักเรียนโรงเรียน ชั น ม.๑-ชั น ม.๖ ทุกคนเรียนรู้ถึงผลกระทบ  การกระท าของมนุษย์หรือ
ปรากฏการณ์ธรรมราชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของชุมชนมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

๑๑. เพ่ือให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ไทยลูกกรุง/ไทยสากล  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒. มีข้อมูลและจ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอ าเภอนบพิต าครบทั ง ๔  ต าบล 
 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ   
     ๑. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีที่ดีงามทาง
พระพุทธศาสนา    
              ๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติท่ีดีต่อกัน 

    ๓. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรมแห่ผ้าขึ นธาตุ 
              ๔. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของบุญสารทเดือนสิบ  แห่หมรับ 
     ๕. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

    ๖. ให้ทุกคนมีขวัญก าลังใจในการเรียน การท างาน ที่มั่นคง 
    ๗. นักเรียนมีการจัดการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน 

   ๘. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีนิสัยที่ดีในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

   ๙. เพ่ือให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ไทยลูกกรุง/ไทยสากล อย่างมี   
ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙ 

  ๑๐. มีข้อมูลและจ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอ าเภอนบพิต าครบถ้วนเพียงพอ 
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๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา    - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ก.ค ๖๓ ครูนฤมล 
๒ กิจกรรมวันไหว้ครู     - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ม.ิย ๖๓ ครูวีณา 
๓ กิจกรรมแห่ผ้าขึ นธาตุ - ๓,๐๐๐      - ๓,๐๐๐      ก.พ ๖๓ ครูสุจินดา 
๔ กิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ  

แห่หมรับ 

- - - - ก.ย ๖๓ ครูสุจินดา 

๕ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 

- - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๒๕ ธ.ค ๖๓ ครูอาบีบซา 

๖ กิจกรรมท าบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน 

- ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ พ.ค-ม.ิย ๖๓ ครูแสวง 

๗ กิจกรรมนาฏศิลป์สู่ชุมชน - - ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ พ.ค ๖๓ - ม.ีค 
๖๔ 

ครูสุ
พรพรรณ 

๘ กิจกรรมอนุรักษ์ท้องถิ่นไทยใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

- ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ พ.ค-ต.ค ๖๓ ครูวส ุ

๙ กิจกรรมรักษาวัฒนธรรมไทย 
ผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ไทยลูก
กรุง/ไทยสากล 

- - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ พ.ค ๖๓ - ม.ีค 
๖๔ 

ครูสบาย 

๑๐ กิจกรรมส ารวจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- - - - ก.ค-พ.ย ๖๓ ครูณรงค ์

 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา    
๒. นักเรียนทุกคนมีค่านิยมหลักของคนไทยที่ดี ๑๒ ประการ
และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
๓. นักเรียน จ านวน ๓๐ คน  เข้าร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ นธาตุ 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ  
 แห่หมรับ 
๕. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมวันปีใหม่ 
 

- บันทึกการร่วม
กิจกรรม 
-สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 
- บันทึกการร่วม
กิจกรรม 
- บันทึกการร่วม
กิจกรรม 
- บันทึกการร่วม
กิจกรรม 

- แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 
-แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 
- แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๖. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมให้ทานไฟ 
 ๗. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๘๐ มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
๘. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนมีจิต 
สาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีนิสัยที่ดี 
 ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
๙. เพ่ือให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ไทย
ลูกกรุง/ไทยสากล อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐. ข้อมูลและจ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

- ประเมินความพึง
พอใจ 
- การร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของนักเรียน 
 
- สังเกต พฤติกรรม 
   ในการปฏิบัติงาน 
- ส ารวจ 
 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบรายงาน 
การด าเนิน
กิจกรรม 
-แบบประเมิน
การร่วมกิจกรรม 
-แบบประเมิน 
- ผลงาน 
-แบบส ารวจ 
 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีแห่เทียน
พรรษาและประเพณีที่ดีงามทางพระพุทธศาสนา    
๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อกัน . 
๓. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรมแห่ผ้าขึ นธาตุ 
๔. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของบุญสารทเดือนสิบ  
แห่หมรับ 
๕. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย 
๖. ให้ทุกคนมีขวัญก าลังใจในการเรียน การท างาน ที่มั่นคง 
๗. นักเรียนมีการจัดการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
๘. . ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    ของชุมชนมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
   ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีนิสัยที่ดีในการ 
   ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
๙. นักเรียนรักษาวัฒนธรรมผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ไทยลูกกรุง/
ไทยสากล  อย่างมี   ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙ 
๑๐. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงพอ 

 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
-สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 
 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สังเกต/ทดสอบ 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบสอบถาม 
-ประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมิน
งาน 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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 ลงชื่อ..................................... ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นางสุจินดา จันชุม)                                   (นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์) 
             ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ                           หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
         ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติ โครงการ 
                (นางสาววส ุ เที่ยวแสวง)                                   (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
           หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ                         ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการอนุรักษ์ท้องถิ่นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม แห่เทียนพรรษา 
  งบประมาณ  จ านวน  ๓,๐๐๐  บาท   

ครูรับผิดชอบ ครูนฤมล  นิลกรรณ์ 
รายละเอียดกิจกรรม จัดซื อวัสดุ/น.ร. ครู ร่วมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาท่ีวัด 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ เทียนพรรษา ๓ ๒๔๐๐ - - - ๒๔๐๐ 
๒ อุปกรณ์ตกแต่งเทียน

พรรษา 
๓ ๖๐๐ - 

- - 
๖๐๐ 

รวม - ๓,๐๐๐ - - - ๓,๐๐๐ 
 
 

กิจกรรม วันไหว้ครู 
  งบประมาณ  จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท   

ครูรับผิดชอบ นางวีณา  อินณรงค์ 
รายละเอียดกิจกรรม จัดซื อวัสดุในการจัดสถานที่วันไหว้ครู/ซื อของรางวัล/จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ 
เอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัด
สถานที่ไหว้ครู 

 ๒,๐๐๐ - - - ๒,๐๐๐ 

๒ ของรางวัลการแข่งขัน  ๓,๐๐๐ - - - ๓,๐๐๐ 
        

รวม - ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 
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กิจกรรม  แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
  งบประมาณ  จ านวน   ๓,๐๐๐    บาท   

ครูรับผิดชอบ  นางสุจินดา  จันชุม 
  รายละเอียดกิจกรรม  พานักเรียนร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ นธาตุ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑ 
ค่าจ้างพาหนะในการ
น านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

๓ คัน - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - 

        
รวม - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - 

 
 
 

                       กิจกรรม  บุญสารทเดือนสิบ  แห่หมรับ 
งบประมาณ  จ านวน   -    บาท 

ครูรับผิดชอบ  นางสุจินดา  จันชุม 
รายละเอียดกิจกรรม  น านักเรียน ครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบและแห่หมรับ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

- - - - - - - - 
        

- - - - - - - 
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กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
เงินอุดหนุน / กพร. จ านวน  ๓,๐๐๐  บาท  

รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื อวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่ให้ทานไฟและวันปีใหม่/ซื อของที่ระลึก/ 
จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

๑ 
 

วัสดุ อุปกรณ์ จัดสถานที่ให้ทาน
ไฟและ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 

- - ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 

๒ ของที่ระลึก - - ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 
รวม - ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 

 

กิจกรรม  ท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
  งบประมาณ  จ านวน  ๒,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายแสวง  เหลืองแก่ 

รายละเอียดกิจกรรม   นิมนต์พระมาท าพิธี ให้พรแก่นักเรียน ครู บุคลากร ถวายเครื่องสังฆทาน  
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. เครื่องถวายสังฆทาน  ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - 
        

        
รวม - ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - 

 
กิจกรรมนาฏศิลป์สู่ชุมชน 

งบประมาณ  จ านวน  ๖,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสุพรพรรณ  รักจันทร์ 

รายละเอียดกิจกรรม  เช่าชุดการแสดง/นักเรียนแสดงนาฏศิลป์ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑ เช่าชุดการแสดง  ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ - 
        
 รวม - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ - 
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กิจกรรม ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  งบประมาณ  จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาววสุ   เที่ยวแสวง 

รายละเอียดกิจกรรม น านักเรียนร่วมกิจกรรม/น านักเรียนร่วมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑. 
ค่าจ้างพาหนะในการ 
น านักเรียนร่วม
กิจกรรม 

๒  คัน - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - 

        
รวม - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - 

 
กิจกรรม รักษาวัฒนธรรมไทย ผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ไทยลูกกรุง/ไทยสากล 

งบประมาณ  จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นายสบาย  ทองสลัก 

รายละเอียดกิจกรรม   จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ในการร้องเพลง 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน 
(หน่วย) 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ แผ่นซีดี     ๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ - - ๔๐๐ 
๒ ถ่านเอเอ ๑ ๓๐๐ - -      - ๓๐๐ 
๓ สายเอวี/สายแจ๊ก ๖ ๑๕๐ ๑๕๐ -      - ๓๐๐ 
        

รวม - ๖๕๐ ๓๕๐ - - ๑,๐๐๐ 
 

กิจกรรม  ส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  งบประมาณ  จ านวน    -    บาท   
ครูรับผิดชอบ  นายณรงค์  กิจแถลง 

รายละเอียดกิจกรรม  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในอ าเภอนบพิต า 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

- - - - - - - - 
        

รวม - - - - - - 
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๑๒. โครงการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง     ใหม่ 
สนองมาตรฐาน 
       มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา:  

ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้าน 
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ ๑, ๒  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ข้อท่ี ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานฯ  
 กลยุทธ์ข้อท่ี ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
 กลยุทธ์ข้อท่ี ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารทั่วไป         
           กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอาบีบชา  เซดามิชา 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  ๘๕,๕๐๐  บาท 
 

********************************************************** 
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๑. หลักการและเหตุผล  
             สุขภาพเป็นภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี 
สุขภาพเป็นเสมือนหนึ่งวิถีทางหรือหนทาง อันจะน าบุคคลไปสู่ความสุขและความส าเร็จต่างๆ สุขภาพแบ่ง 
ออกเป็น ๒ ความหมาย คือ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ มีสุขภาพกายดีและ
สุขภาพจิตดี ซึ่งหมายถึงให้เรียนมีน  าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ์ รวมทั งรู้จักดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัย สุขภาพจิตดี มีความสุข  มีสุนทรียภาพคือมีความซาบซึ งในคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงาม 
ไพเราะ น่ารื่นรมย์  พัฒนาฝึกฝนและซึมซับจนเป็นลักษณะนิสัยและรสนิยม จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่โรงเรียนจะต้อง
ด าเนินการโดยผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง  
 จากผลการประเมินภายนอกรอบสี่ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ โดย สมศ. ผู้เรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพระดับดีมาก (คะแนนที่ได้ ๙.๗๐) และเสนอแนะให้มีการพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพขึ นมาอย่างต่อเนื่อง 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เชิงปริมาณ 

        ๑. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
                     ๒. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตใจ ที่เข้ม สร้าง
ภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
                  ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมทั งปลูกฝังให้มีน  าใจนักกีฬา  
และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
                  ๔. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอ าเภอ 
                    ๕.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตใจ ที่เข้มแข็งสร้าง
ภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
                  ๖. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมทั งปลูกฝังให้มีน  าใจนักกีฬา  
และมีความสามัคคีในหมู่คณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้ง 

        ๗. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬา อบต.) 
        ๘. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก 

                  ๙. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์การป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายของเชื อเอดส์ 

       ๑๐. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ละหนคนกับสุขภาพ 
                    ๑๑. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ได้ออกก าลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  
มีจิตใจที่เข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มที่ดี 

       ๑๒. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรีเพิ่มขึ นจ านวนร้อยละ ๒   ของจ านวนผู้เล่น     
        ๑๓. เพ่ือให้มีนักเรียนผู้ที่มีความสนใจในการเล่นวงดุริยางค์และวงดนตรีสากลเพ่ิมขึ นร้อยละ ๕       
        ๑๔. เพ่ือพัฒนาทางด้านอารมณ์และความสุนทรียะภาพแก่นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
                 ๑๕. เพ่ือให้นักกีฬามวยปล  าเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศมวย
ปล  า 
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                   ๑๖. เพ่ือให้นักกีฬามวยปล  าเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันมวยปล  าในระดับต่างๆ 
                 ๑๗. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬามวยปล  ารวมทั งปลูกฝังให้มีน  าใจ
นักกีฬา และมีความสามัคคี 

      ๑๘. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 
                ๑๙. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโทษของบุหรี่และรู้จัก
ป้องกันตนเองให้พ้นจากบุหรี่และยาเสพติด 

 ๒๐. เพ่ือให้ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๘๐  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
 
๒.๒ เชิงคุณภาพ 
                ๑. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตใจ ที่เข้ม สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง โดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

 ๒. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมทั งปลูกฝังให้มีน  าใจนักกีฬา  
และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
               ๓. นักเรียนมีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตใจ ที่เข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

 ๔. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมทั งปลูกฝังให้มีน  าใจนักกีฬา  
และมีความสามัคคีในหมู่คณะและมีความสามัคคีในหมู่คณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความ
ขัดแย้ง 
                ๕. นักเรียนความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื อ
เอดส์ 
                ๖. นักเรียนได้ออกก าลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตใจที่เข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มที่ดี 
               ๗. เพ่ือให้มีเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์เพียงพอต่อการใช้งาน       
      ๘. เพ่ือทดแทนอุปกรณ์ท่ีเสื่อมสภาพไปแล้ว      
      ๙. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง และชุมชนในเขตบริการ                         
โรงเรียน     
               ๑๐. นักกีฬามวยปล  าเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันมวยปล  าในระดับต่างๆ 
              ๑๑. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬามวยปล  ารวมทั งปลูกฝังให้มีน  าใจนักกีฬา  
              ๑๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโทษของบุหรี่และรู้จักป้องกันตนเองให้พ้นจากบุหรี่และยา
เสพติด 
              ๑๓. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๘๐ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่าง
หลากหลาย  
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๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
    ๑. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด    

   ๒. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตใจ ที่เข้ม 
สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
                 ๓. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมทั งปลูก 
ฝังให้มีน  าใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
    ๔. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอ าเภอ 

   ๕. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ วิทยา มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตใจที่
เข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
                  ๖. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมทั งปลูก 
ฝังให้มีน  าใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้ง 
    ๗. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬา อบต.) 
    ๘. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก 
        ๙.  นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์การป้องกัน
และควบคุมการแพร่กระจายของเชื อเอดส์ 
    ๑๐. นักเรียนโรงเรียนนบพติ าวิทยา ร้อยละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ละหนคนกับสุขภาพ   
      ๑๑. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ ได้ออกก าลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์  มีจิตใจที่เข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มที่ดี 
             ๑๒. เครื่องดนตรี(วงดุริยางค์)มีเพียงพอต่อการฝึกซ้อมและใช้งานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐   
             ๑๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ใช้กิจกรรมวงดุริยางค์เป็นสื่อกลางในการมีส่วนร่วมกับชุมชน    
             ๑๔. กิจกรรมวงดุริยางค์และกิจกรรมดนตรีมีส่วนในการเสริมสร้างทางด้านสุขภาพกายความ
สุนทรียะให้แก่นักเรียนไม่น่อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
             ๑๕. นักกีฬามวยปล  าเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศมวยปล  า 
               ๑๖. นักกีฬามวยปล  าเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยาร้อยละ ๗๐  เข้าร่วมการแข่งขันมวยปล  าในระดับต่างๆ 
             ๑๗. นักกีฬามวยปล  าเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยาร้อยละ ๗๐ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา
มวยปล  ารวมทั งปลูกฝังให้มีน  าใจนักกีฬา และมีความสามัคคี 

  ๑๘. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 
             ๑๙. นักเรียนโรงเรยีนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโทษของบุหรี่และรู้จัก
ป้องกันตนเองให้พ้นจากบุหรี่และยาเสพติด 
             ๒๐. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๘๐  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
              ๑. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตใจ ที่เข้ม สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง โดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
              ๒. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมทั งปลูกฝังให้มีน  าใจนักกีฬา  
และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
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               ๓. นักเรียนมีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตใจ ที่เข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

               ๔. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมทั งปลูกฝังให้มีน  าใจนักกีฬา  
และมีความสามัคคีในหมู่คณะและมีความสามัคคีในหมู่คณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความ
ขัดแย้ง 
               ๕. นักเรียนความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื อ 
               ๖. นักเรียนได้ออกก าลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตใจที่เข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มที่ดี 
     ๗. สามารถให้บริการหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครองและชุมชนในเขตบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
     ๘. สามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในโอกาสต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    ๙. นักกีฬามวยปล  าเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันมวยปล  าในระดับต่างๆ 
              ๑๐. นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬามวยปล  ารวมทั งปลูกฝังให้มีน  าใจนักกีฬา 

    ๑๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโทษของบุหรี่และรู้จักป้องกันตนเองให้พ้นจากบุหรี่ 
และยาเสพติด 
             ๑๒. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๘๐ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่าง
หลากหลายและสานสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
๔. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ 
รวม

ทั้งสิ้น 

๑ กิจกรรมวงดรุิยางค์โรงเรียน  ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ 
พ.ค. ๖๒-
ม.ีค. ๖๓ 

ครูอภินันท ์

๒ กีฬาภายใน (กีฬา อบต.)  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ก.ค.๖๒ ครูอาบีบชา 

๓ กีฬาอ าเภอ  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 
ก.ค. ๖๒-ส.ค. 
๖๒ 

ครูอาบีบชา 

๔ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศมวยปล  า  ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ 
พ.ค.๖๒-มี.ค. 
๖๓ 

ครูธนกร 

๕ วันงดสูบบุหรีโ่ลก     ภาคเรยีนที่ ๑ 
ครูพิชญา
ภรณ ์

๖ กีฬาต่อต้านยาเสพตดิ  ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ภาคเรยีนที่ ๒ ครูอาบีบชา 
๗ วันเอดส์โลก   ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ภาคเรยีนที่ ๒ ครูอาบีบชา 

๘ สัปดาหล์ะหนคนกับสุขภาพ     
พ.ค.๖๒ – 
มี.ค.๖๓ 

ครูอาบีบชา 

๙ กิจกรรมสร้างสรรค์สมัพันธ์สู่ชุมชน  ๕๐๐  ๕๐๐ 
พ.ค.๖๒ – 
มี.ค.๖๓ 

ครูแสวง 
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๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา รอ้ยละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาตอ่ต้าน
ยาเสพตดิ    
- นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา รอ้ยละ ๗๐ มสีุขภาพรา่งกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์  มีจติใจ ท่ีเข้ม สรา้งภูมิคุม้กันและเสรมิสร้างความเขม้แข็ง โดย
ปราศจากปญัหายาเสพตดิอย่างยั่งยืน 
 - นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ มีโอกาสแสดงความสามารถ
ทางด้านทักษะกีฬารวมทั งปลูก 
ฝังให้มีน  าใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
- นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา รอ้ยละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรม 
กีฬาอ าเภอ 
- นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา รอ้ยละ ๗๐ วิทยา มสีุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ์  มีจติใจที่เข้มแข็งสร้างภมูิคุ้มกัน 
และเสรมิสร้างความเข้มแข็ง โดยปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 
- นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา รอ้ยละ ๗๐ มีโอกาสแสดง 
ความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมทั งปลูก 
ฝังให้มีน  าใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่น
อย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้ง 
- นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา รอ้ยละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน 
(กีฬา อบต.) 
 - นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์
โลก 
 -  นักเรียนโรงเรยีนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ มคีวามรู้ความเข้าใจใน
เรื่องโรคเอดส์การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื อเอดส ์
 - นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ละ
หนคนกับสุขภาพ   
   - นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ ได้ออกก าลัง 
กายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตใจท่ีเขม้แข็ง สร้างภูมิคุ้มที่ด ี
 -มีเครื่องดนตรี(วงดุริยางค์)มเีพียงพอต่อการฝึกซ้อมและใช้งานไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ๙๐   
-ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ใช้กิจกรรมวงดุริยางค์เป็นสื่อกลางในการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน   
-กิจกรรมวงดรุิยางค์และกิจกรรมดนตรมีีส่วนในการเสริมสร้างทางด้าน
สุขภาพกายความสุนทรียะให้แก่นักเรียนไม่น่อยกว่าร้อยละ ๘๐  
- นักกีฬามวยปล  าเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐  เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศมวยปล  า 
 - นักกีฬามวยปล  าเรยีนโรงเรียนนบพิต าวิทยาร้อยละ ๗๐  เข้าร่วมการ
แข่งขันมวยปล  าในระดับต่างๆ  

 
- บันทึกการร่วม
กิจกรรม 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 
- สังเกตพฤติกรรม 

 
- แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-นักกีฬามวยปล  าเรียนโรงเรยีนนบพิต าวิทยาร้อยละ ๗๐ ได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถทางด้านทักษะกีฬามวยปล  ารวมทั งปลูกฝังให้มีน  าใจนกักีฬา 
และมีความสามัคค ี
- นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา รอ้ยละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบ
บุหรี ่
  -นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
โทษของบุหรี่และรู้จักป้องกันตนเองให้พ้นจากบุหรี่และยาเสพติด 
- ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๘๐  มสี่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ์  มีจติใจ ท่ีเข้ม สร้าง
ภูมิคุ้มกันและเสรมิสร้างความเขม้แข็ง โดยปราศจากปญัหายาเสพตดิ
อย่างยั่งยืน 

-นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา 
รวมทั งปลูกฝังให้มีน  าใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
- นักเรียนมีมสีุขภาพรา่งกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตใจ ที่เข้มแข็งสร้าง
ภูมิคุ้มกันและเสรมิสร้างความเขม้แข็ง โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

-นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมทั งปลูกฝัง
ให้มีน  าใจนักกีฬา และมคีวามสามคัคีในหมู่คณะและมีความสามคัคีในหมู่
คณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้ง 

 - นักเรียนความรู้ความเข้าใจในเรือ่งโรคเอดส์การป้องกันและควบคมุการ
แพร่กระจายของเชื อเอดส ์
 - นักเรียนได้ออกก าลังกายและมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  มี
จิตใจที่เข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มทีด่ ี
-วงดุริยางค์และวงดนตรสีากลสามารถเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆของโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-นักเรียนใช้กิจกรรมวงดรุิยางค์และวงดนตรสีากลเป็นกิจกรรมเสรมิสร้าง
ทักษะและใช้เป็นกิจกรรมใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
- นักกีฬามวยปล  าเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันมวยปล  า
ในระดับต่างๆ 
-นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬามวยปล  า
รวมทั งปลูกฝังให้มีน  าใจนักกีฬา  
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโทษของบุหรี่และรู้จักป้องกันตนเอง
ให้พ้นจากบุหรี่และยาเสพตดิ 
-ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๘๐ ได้มสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนอย่างหลากหลาย 
และสานสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน 
 

- บันทึกการร่วม
กิจกรรม 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
 
 
 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 
 
 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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ลงชื่อ....................................... ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายอาบีบชา  เซดามิชา)                             (นายศรีรักษ์   เรืองรัตน์) 
                           ครูผูช้่วย                                    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ..............................ผู้เหน็ชอบโครงการ         ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง)                                   (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
            หวัหน้าแผนงานงบประมาณ           ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพ 
กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
เงิน กพร. จ านวน  ๓,๐๐๐ บาท  

ครูรับผิดชอบ ครูอาบีบชา  เซดามิชา  
รายละเอียดกิจกรรม ผ้าส าหรับเขียนป้าย,ป้ายกีฬาต้านยาเสพติด/จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายใน รร. 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ ผ้าส าหรับเขียนป้าย  - ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 
๒ ป้ายกีฬาต้านยาเสพติด  - ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐ 
๓   - - - - - 

รวม - - ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 

 
กิจกรรมกีฬาอ าเภอ 

เงิน กพร. จ านวน  ๔๐,๐๐๐ บาท  
ครูรับผิดชอบ ครูอาบีบชา  เซดามิชา  

รายละเอียดกิจกรรม สนับสนุนขบวนพาเหรด,สนับสนุนกองเชียร์,สนับสนุนกีฬา 
/เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอ าเภอ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ สนับสนุนขบวนพาเหรด  ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ - 
๒ สนับสนุนกองเชียร์  ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐ - 
๓ สนับสนุนกีฬา  ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐ - 

รวม - ๔๐,๐๐๐ - - ๔๐,๐๐๐ - 
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กิจกรรม กีฬาสี (กีฬา อบต.) 
เงิน อุดหนุน จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
ครูรับผิดชอบ ครูอาบีบชา  เซดามิชา 

รายละเอียดกิจกรรม สนับสนุนคณะสีชมพู,สนับสนุนคณะสีฟ้า,สนับสนุนคณะสีเขียว 
สนับสนุนคณะสีส้ม,อุปกรณ์กีฬา/จัดการแข่งขันกีฬาสี,เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต. 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ 
ภาค 
๒ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ สนับสนุนคณะสีชมพู  ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - 
๒ สนับสนุนคณะสีฟ้า  ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - 
๓ สนับสนุนคณะสีเขียว  ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - 
๔ สนับสนุนคณะสีส้ม  ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - 
๕ อุปกรณ์กีฬา  ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐  

รวม - ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ - 
 

กิจกรรมวันเอดส์โลก 
เงิน กพร. จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท  

ครูรับผิดชอบ ครูอาบีบชา  เซดามิชา  
รายละเอียดกิจกรรม ผ้าส าหรับเขียนป้าย,ป้ายกิจกรรมวันเอดส์โลก 

/จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ ผ้าส าหรับเขียนป้าย  - ๕๐๐ - - ๕๐๐๐ 

๒ 
ป้ายกิจกรรมวันเอดส์โลก 
 

 - ๕๐๐ - 
- 

๕๐๐ 

รวม - - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
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กิจกรรม พัฒนาวงดุริยางค์และวงดนตรีสากลโรงเรียน   
  งบประมาณ  จ านวน  ๑๖,๐๐๐ บาท    
ครูรับผิดชอบ นายอภินันท์  เหลื่อมแก้ว 

รายละเอียดกิจกรรม ฉาบเดินแถว ลิ นเทเนอร์ ลิ นอัลโต ลิ นคลาริเน็ต น  ายาขัดเครื่องเป่า กระเดื่องคู่กลองชุด 
สายกีต้าร์เบสไฟฟ้า สายกีต้าร์ไฟฟ้า/พัฒนาวงดุริยางค์และวงดนตรีสากลโรงเรียน   

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑. ฉาบเดินแถว  ๑ คู ่ ๗,๕๐๐          
๒ ลิ นเทเนอร์ ๖ ลิ น  ๗๒๐      

 ๓ ลิ นอัลโต ๖ ลิ น  ๕๔๐      
 ๔ ลิ นคลาริเน็ต ๑๒ ลิ น  ๗๒๐       
 ๕ น  ายาขัดเครื่องเป่า ๑ หลอด ๑๒๐     
 ๖ กระเดื่องคู่กลองชุด ๑ อัน    ๕,๒๐๐    
 ๗ สายกีต้าร์เบสไฟฟ้า ๑ ชุด  ๖๐๐    
 ๘ สายกีต้าร์ไฟฟ้า ๒ ชุด  ๖๐๐    

รวม - ๙,๖๐๐  ๖,๔๐๐ - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐  บาทถ้วน 

 
 

 
กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศมวยปล้ า 

เงินอุดหนุน จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท  
ครูรับผิดชอบ ครูธนกร  ตุดเอียด 

รายละเอียดกิจกรรม ค่าพาหนะส าหรับน านักเรียนร่วมกิจกรรม/น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมวยปล  าใน
ระดับต่างๆ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ ค่าพาหนะ  ๘,๐๐๐ ๗,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐  
รวม - ๘,๐๐๐ ๗,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ - 
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กิจกรรม  สร้างสรรค์สัมพันธ์สู่ชุมชน 
  งบประมาณ  จ านวน  ๕๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นายแสวง เหลืองแก่ 

รายละเอียดกิจกรรม แฟ้มเอกสาร/สร้างสรรค์สัมพันธ์สู่ชุมชน 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ แฟ้มเอกสาร  ๕๐๐ - - - ๕๐๐ 
        

รวม - ๕๐๐ - - - ๕๐๐ 
 

  
กิจกรรมวันงดสูบบหุรี่โลก 

ครูรับผิดชอบ ครูพิชญาภรณ์ กาญจนอุดม 
รายละเอียดกิจกรรม เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ 
เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่
โลก 

 - 
- 

- 
- - 

   - - - - - 
รวม - - - - - - 

 
กิจกรรมสัปดาห์ละหนคนกับสุขภาพ  

ครูรับผิดชอบ ครูอาบีบชา  เซดามิชา  
รายละเอียดกิจกรรม ออกก าลังกายหน้าเสาธง 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

๑ ออกก าลังกายหน้าเสาธง  - - - - - 
   - - - - - 

รวม - - - - - - 
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๑๓. โครงการบริหารจัดการกระบวนการท างานสู่ระบบคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
             ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ ๒ , ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 

มีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ            กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
งบประมาณ  ๒๔๙,๕๐๐  บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เกิดจากความจ าเป็นที่
สังคมต้องการแก้ไขความอ่อนด้อยในผลการจัดการศึกษาในช่วงที่ผ่านมา โดยมีจุดหมายไปที่การพัฒนาคนให้มี
คุณลักษณะที่พึงปรารถนาอย่างสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไปพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ ของโลก กลไกส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้บังเกิดผลความส าเร็จตามจุดหมายนี  คือการมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้มีการด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทั งในระดับกรมและระดับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจริงจัง 
 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เ พ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ตาม 
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕๙) ข้อ ๑ ระบุไว้ว่าจะต้อง พัฒนา
คนอย่างรอบด้านและสมดุล เพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนา ซึ่งมีแนวนโยบาย เพ่ือการ ด าเนินการ คือ การ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมี  เป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคน
เก่งที่พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดีและมีความสุข ตลอดจน ส่งเสริมให้ครูทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมี ความส าคัญที่สุด เพราะการศึกษาเป็น
กระบวนการที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้าน
ต่าง ๆ ที่จะด ารงชีวิต และประกอบอาชีพได้อย่างมี ความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังสร้างสรรค์
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๑ บท ทั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา ๖ ที่ระบุไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข นอกจากนี หมวด ๔ แนว
การจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนา ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , ๒๕๔๙. 
หน้า ๑๒-๑๓) แนวความคิดของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งใช้เป็นตัวก าหนดความ เป็น
โรงเรียนคุณภาพมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเป็นสากล กล่าวคือสถาบันนานาชาติเพ่ือการ วางแผนการศึกษา
ขององค์การยูเนสโก (Aletta Grisay and Lars Mahlek ๑๙๙๑:๔) ได้ก าหนดแนวการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประกอบด้วยมิติที่สัมพันธ์กัน ๓ มิติ คือ คุณภาพของทรัพยากรที่ใช้ในการ เรียนการสอนและ
คุณภาพของครูและบุคคลากรทางการศึกษา ( Input) คุณภาพของกระบวนการเรียน การสอน (Teaching 
Process) และคุณภาพของผลผลิต (Output) ในท านองเดียวกัน คูมส์ (Coombs ๑๙๖๙ อ้างถึงใน UNESGO 
๑๙๙๑ : ๓) ได้อธิบายความหมายของคุณภาพการศึกษาว่าอาจหมายรวมถึง เนื อหา วิธีการสอนการจัด
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กระบวนการทางการศึกษา ความพยายามต่างๆ ที่จะปรับการศึกษาให้  เหมาะสมกับความต้องการที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไปสู่นวัตกรรมในขณะที่ไมลาเรท (Mialaret ๑๙๘๕ อ้างถึง ใน UNESGO ๑๙๙๑ : ๓) ได้กล่าวถึง
คุณภาพการศึกษาว่าขึ นอยู่กับความคาดหวังของชุมชน (Context) ที่ แสดงให้เห็นได้จากวัตถุประสงค์ของ
การศึกษากับคุณลักษณะที่แท้จริงของกระบวนการทางการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สังเกตได้จาก
ผู้เรียน สตีเฟ่นส์ (Stephens ๑๙๙๐ อ้างถึงใน Robson and Matthews ๑๙๙๕ : ๕) ได้ระบุถึงเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือตอบสนองความ ต้องการของบุคคลและชุมชน ทั งที่เป็นความ
ต้องการในปัจจุบันและอนาคต วางรากฐานการเรียนรู้ใน ๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับผลงานดีเด่นที่
ประสบผลส าเร็จที่ประจักษ์ ของโรงเรียนบ้านดอยค า ชีวิต ให้ประสบการณ์เชิงลึกส าหรับพัฒนาปัญญา ส 
าหรับหลักการปฏิบัติเพ่ือบรรลุ เป้าหมายของ คุณภาพการศึกษา ได้แก่ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางทั งในแง่กายภาพและการพัฒนา เชิงศีลธรรม การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วน
บุคคล และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ นโยบายการจัด
การศึกษา ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) รวมถึงส านักงานเขตพื นที่การศึกษา เป็น
กรอบภารกิจที่ สถานศึกษาจะต้องน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกรองเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ แปลงนโยบาย
เป็นกลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการ
โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม การสร้างองค์กรเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง การพัฒนาบุคลากรสู่มือ  
อาชีพ สื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัย ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนจาก ชุมชน
และท้องถิ่น ล้วนเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนา น าพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาการศึกษา  สู่คุณภาพ
และมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการและอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและ ท้องถิ่นอย่าง
มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันต่อโลกของการ เปลี่ยนแปลง 
ตอบสนองความต้องการของสาธารณชน เช่น การประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการ สมัยใหม่ ด้านการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) และการประเมินผลงานเชิงสมดุล (Balance Scorecard) เพ่ือพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ตามเกณฑ์รางวัลพระราชทาน ด้านคุณภาพ นักเรียน ด้านการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร และการ บริหารงานบุคคล และด้านความดีเด่นของ
สถานศึกษา ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ ซึ่งด้านนี ถือว่า เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง เป็นตัวชี วัดความส าเร็จ
ขององค์กร การยกระดับคุณภาพขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พัฒนา
ผู้เรียนตามเกณฑ์รางวัลโรงเรียนพระราชทาน จะต้องท างานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบ ได้ ก้าวทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง น าพาองค์กรสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติอย่างยั่งยืน 
๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  เชิงปริมาณ  

๑. เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการรายงานผลประจ าปี SAR ต่อต้นสังกัด ปีละ ๑ ครั ง 
๒. เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการด าเนินการจัด

การศึกษาของโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
๓. เพ่ือให้โรงเรียนจัดท าสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา ปีละ ๑ ครั ง 
๔. เพ่ือด าเนินการรองรับการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนด  

๕. เพ่ือจัดระบบการรับนักเรียนให้นักเรียนในเขตพื นที่บริการของโรงเรียนนบพิต าวิทยาได้เข้า
เรียนทุกคน 
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๖. เพ่ือให้โรงเรียนนบพิต าวิทยามีจ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนเป็นไปตามแผนการจัดชั น
เรียนรายปี 

๗. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management 
Center DMCและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๘. เพ่ือให้มีครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน จ านวน ๒ อัตรา 
๙. เพ่ือให้นักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนในเขตพื นที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษา 
๑๐. เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนในเขตพื นที่บริการทุกคน

เห็นความส าคัญของการศึกษา 
๑๑. เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการชื่นชมความส าเร็จของนักเรียน 
๑๒. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการชื่นชมความส าเร็จของนักเรียน 

๑๓. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จทางการเรียนของตนเอง 

๑๔. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนช่วงชั นที่ ๒ ในเขตพื นที่และนอกเขตพื นที่บริการทุกคนมีโอกาสทดสอบ
ความพร้อมทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

๑๕. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและโรงเรียนในเขตพื นที่และนอกเขตพื นที่บริการได้
พัฒนาทางด้านการศึกษามากขึ น 

๑๖. เพ่ือจัดท าสารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ เล่ม 
๑๗. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับทราบผลการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียนตามหลักสูตร

ของสถานศึกษา 
๑๘. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนเห็นความส าคัญของการประเมินผลการเรียน 
๑๙. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ของงานสวัสดิการใช้บริการแก่ครูและบุคลากรทุกคนอย่างเพียงพอ 

๒.๒  เชิงคุณภาพ     
๑. โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี SAR โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
๒. ผลจากการตอบแบบสอบของผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนได้น ามาปรับปรุง                 

เพ่ิมเติมในส่วนที่ยังด้อย ส่วนที่เด่นโรงเรียนก็จะช่วยกันส่งเสริมให้ดียิ่งขึ น 
๓. โรงเรียนมีการจัดท าสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาเป็นระบบ 
๔. ไดด้ าเนินการรองรับการด าเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ที่ก าหนด 
๕. ระบบการรับนักเรียนมีคุณภาพสามารถรับนักเรียนในเขตพื นที่บริการที่มีความประสงค์จะ

เรียนต่อที่โรงเรียนนบพิต าวิทยาได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค 
๖. รับนักเรียนใหม่ไดอ้ย่างน้อย ๘๐ %  ของแผนการจัดชั นเรียนรายปี 
๗. โรงเรียนมีการจัดท าระบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data Management 

Center  DMCและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

๘. มีครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน ที่นักเรียนมีความสามารถพิเศษ 
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๙. นักเรียนในเขตพื นที่บริการร้อยละ ๑๐๐ ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๑๐. ผู้ปกครองนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีส่วนร่วมในการชื่นชม

ความส าเร็จของนักเรียนในปกครอง 
๑๑. ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการชื่นชมความส าเร็จของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

และชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑๒. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจใน

ความส าเร็จทางการเรียนของตนเอง 
๑๓. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆทั งในเขตพื นที่และ

นอกเขตพื นที่บริการ 

๑๔. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรโรงเรียนนบพิต าวิทยามีความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูล
สารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ ครั ง  

๑๕. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับทราบการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

๑๖.  นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ เห็นความส าคัญของการประเมินผลการเรียน 
๑๗. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการทางด้านสวัสดิการแก่ครูและบุคลากร 

๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ   

๑. โรงเรียนด าเนินการรายงานผลประจ าปี SAR ต่อต้นสังกัด ปีละ ๑ ครั ง 
๒. ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน ร้อยละ ๖๐ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาของโรงเรียนนบพิต า 
๓. โรงเรียนจัดท าสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา ปีละ ๑ ครั ง 
๔. ด าเนินการรองรับการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนด 
๕. นักเรียนในเขตพื นที่บริการของโรงเรียนนบพิต าวิทยาที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนต่อใน

โรงเรียนนบพิต าวิทยาได้เข้าเรียนต่อทุกคน 
๖. โรงเรียนนบพิต าวิทยามีจ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียนเป็นไปตามแผนการจัดการ

ชั นเรียนรายปี 
๗. โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management 

Center DMC ปีการศึกษาละ ๒ รอบ 
๘. มีครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน จ านวน ๒ อัตรา 
๙. นักเรียนในเขตพื นที่บริการ ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๑๐. นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในเขตพื นที่บริการทุกคนได้มีส่วน

ร่วมกิจกรรมแนะแนวปีละ ๑ ครั ง 
๑๑. ผู้ปกครองนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ชื่นชมความส าเร็จของนักเรียนในปกครอง 
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๑๒. ชุมชนทุกภาคส่วนในเขตพื นที่บริการของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการชื่นชมความส าเร็จของ
นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๑๓. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จทางการเรียนของตนเอง 

๑๔. นักเรียนช่วงชั นที่ ๒ ในเขตและนอกเขตพื นที่บริการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ิมขึ นร้อยละ ๕ 
๑๕. ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต า

วิทยาวิชาการ ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 
๑๖. สารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ เล่ม 
๑๗. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับทราบผลการเรียน 

๑๘. นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ เห็นความส าคัญของการประชุมผู้ปกครองรับทราบผล
การเรียน  

๑๙. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านสวัสดิการให้บริการแก่ครูและบุคลากรร้อยละร้อย 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ   
๑. โรงเรียนได้จัดท ารายงานประจ าปี SAR ปีละ ๑ ครั ง 
๒. ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
๓. โรงเรียนจัดท าสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา 
๔. ด าเนินการรองรับการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนด 
๕. โรงเรียนนบพิต าวิทยารับนักเรียนที่มาสมัครและรายงานตัวได้  ๑๐๐ % 
๖. โรงเรียนนบพิต าวิทยารับนักเรียนได้อย่างน้อย  ๘๐  %  ของแผนการจัดชั นเรียนรายปี 
๗. โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ใน

ระดับ ดีเลิศ 
๘. มีครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน 
๙. ผู้เรียนในเขตพื นที่บริการมีโอกาสเข้าศึกษาต่อ  ร้อยละ ๑๐๐  
๑๐. ร้อยละ ๖๐ ผู้ปกครองนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีส่วนร่วม

ในการชื่นชมความส าเร็จของนักเรียนในปกครอง 
๑๑. ร้อยละ ๕๐ ของชุมชนทุกภาคส่วนในเขตพื นที่บริการของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการชื่นชม

ความส าเร็จของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑๒. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจใน

ความส าเร็จทางการเรียนของตนเอง 
๑๓. นักเรียนที่เข้าร่วมสอบทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการได้รับทราบผลการสอบทุกคน 
๑๔. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรโรงเรียนนบพิต าวิทยามีความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูล

สารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ ครั ง ในระดับดีเลิศ 
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๑๕. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบผลการเรียน 
๑๖. นักเรียนและผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนใน 

ระดับดี ร้อยละ ๘๐ 
๑๗. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านสวัสดิการให้บริการแก่ครูและบุคลากรอย่างเพียงพอ 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมจดัท ารายงานประจ าปี 
SAR 

- ๕๐๐ - ๕๐๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

ศรีรักษ์  
เรืองรัตน ์

๒ กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ - - - - กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

วิจิตรา  
มีวาสนา 

๓ กิจกรรมจดัท าสารสนเทศ
มาตรฐานการศึกษา 

- ๕๐๐  ๕๐๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

ศรีรักษ์  
เรืองรัตน ์

๔ กิจกรรมรองรับการด าเนินการ
ตามนโยบาย 

- ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

ศรีรักษ์ 
เรืองรัตน ์

๕ กิจกรรมรับนักเรียนตามนโยบาย - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

ณรงค์  
กิจแถลง 

๖ กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูล
นักเรียนสารสนเทศระบบ DMC 

- - - - ตลอดปี
การศึกษา 

ชุติมา       
จุ้ยบุตร 

๗ กิจกรรมจดัจ้างครูขาดแคลน ๒๑๖,๐๐๐ - - ๒๑๖,๐๐๐  ศรีรักษ์  
เรืองรัตน ์

๘ กิจกรรมแนะแนวสญัจร - ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

อ านวย    
รักเถาว์ 

๙ กิจกรรมพิธีรบัประกาศนียบัตร 
ปพ.๑ ครั งท่ี ๖  

- ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

ธนาภรณ์ 
กรรณิการ ์

๑๐ กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่ง - - - - มกราคม 
๒๕๖๔ 

มณฑา    
แก้วประวัต ิ

๑๑ กิจกรรมสารสนเทศนักเรียนรวม - - - - ตลอดปี
การศึกษา 

ศิริกานต์  
บรมสุข 

๑๒ กิจกรรมประชุมรับทราบผลการ
เรียนและประชุมผู้ปกครองภาค
เรียนที่ ๒ 

- ๓,๕๐๐ - ๓,๕๐๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

มณฑา  
แก้วประวัต ิ

๑๓ กิจกรรมพัฒนางานบริการ - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

นิภา ใหม่ชุม 
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๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
๑. โรงเรียนด าเนินการรายงานผลประจ าปี SAR ต่อต้นสังกัด ปีละ 

๑ ครั ง 
๒. ผู้ปกครองหรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสียจ านวน ร้อยละ ๖๐ ตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับการจดัการศึกษาของโรงเรียนนบพิต า 
๓. โรงเรียนจัดท าสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา ปีละ ๑ ครั ง 
๔. ด าเนินการรองรับการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนด 
๕. นักเรียนในเขตพื นท่ีบริการของโรงเรียนนบพิต าวิทยาที่มีความ

ประสงค์จะเข้าเรียนต่อในโรงเรยีนนบพิต าวิทยาไดเ้ข้าเรียนต่อ
ทุกคน 

๖. โรงเรียนนบพิต าวิทยามจี านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียน
เป็นไปตามแผนการจัดการชั นเรยีนรายปี 

๗. โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data 
Management Center DMC ปีการศึกษาละ ๒ รอบ 

๘. มีครูผูส้อนในรายวิชาที่ขาดแคลน จ านวน ๒ อัตรา 
๙. นักเรียนในเขตพื นท่ีบริการ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ัวถึง

และเท่าเทียมกัน 
๑๐. นักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในเขต

พื นที่บริการทุกคนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมแนะแนวปีละ ๑ ครั ง 
๑๑. ผู้ปกครองนักเรยีนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 

๖ ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่ืนชมความส าเร็จของนักเรียนใน
ปกครอง 

๑๒. ชุมชนทุกภาคส่วนในเขตพื นท่ีบริการของโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การชื่นชมความส าเร็จของนักเรยีนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑๓. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ทุกคน
เกิดความภาคภมูิใจในความส าเร็จทางการเรียนของตนเอง 

๑๔. นักเรียนช่วงชั นท่ี ๒ ในเขตและนอกเขตพื นท่ีบริการเข้าร่วม
กิจกรรม เพิม่ขึ นร้อยละ ๕ 

๑๕. ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
แข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ในระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ ๘๐ 

๑๖. สารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ เล่ม 
๑๗. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ไดร้ับทราบผลการเรียน 
๑๘. นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ เห็นความส าคัญของการ

ประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน  

 
สอบถามความคดิเห็น 

 
แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑๙.  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านสวัสดิการให้บริการแก่ครูและ
บุคลากรร้อยละร้อย 

สอบถามความคดิเห็น - แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ   

๑. โรงเรียนไดจ้ัดท ารายงานประจ าป ีSAR 
๒. ผู้ปกครองหรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาของโรงเรยีนนบพิต าวิทยา 
๓. โรงเรียนจัดท าสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา 
๔. ด าเนินการรองรับการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนด 
๕. โรงเรียนนบพิต าวิทยารบันักเรียนที่มาสมัครและรายงานตัวได้  

๑๐๐ % 
๖. โรงเรียนนบพิต าวิทยารบันักเรียนได้อย่างน้อย  ๘๐  %  ของ

แผนการจดัชั นเรียนรายป ี
๗. โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data 

Management Center ในระดับ ดีเลิศ 

๘. มีครูผูส้อนในรายวิชาที่ขาดแคลน 

๙. ผู้เรยีนในเขตพื นท่ีบริการมีโอกาสเข้าศึกษาต่อ  ร้อยละ ๑๐๐  

๑๐. ร้อยละ ๖๐ ผู้ปกครองนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มสี่วนร่วมในการช่ืนชมความส าเร็จของ
นักเรียนในปกครอง 

๑๑. ร้อยละ ๕๐ ของชุมชนทุกภาคส่วนในเขตพื นท่ีบริการของ
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการช่ืนชมความส าเร็จของนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั นมัธยมศกึษาปีท่ี ๖ 

๑๒. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ทุกคน
เกิดความภาคภมูิใจในความส าเร็จทางการเรียนของตนเอง 

๑๓. นักเรียนที่เข้าร่วมสอบทักษะคนเกง่นบพิต าวิทยาวิชาการไดร้ับ
ทราบผลการสอบทุกคน 

๑๔. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรโรงเรียนนบพิต าวิทยามีความพึงพอใจ
ในการรับทราบข้อมลูสารสนเทศนกัเรียนเรียนรวม ภาคเรียน
ละ ๑ ครั ง ในระดับดีเลศิ 

๑๕. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รบัทราบผลการเรียน 

๑๖. นักเรียนและผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการประชุม
ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนใน ระดับดี ร้อยละ ๘๐ 

๑๗. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านสวัสดิการให้บริการแก่ครูและ
บุคลากรอยา่งเพียงพอ 

 
 
 
สอบถามความคดิเห็น 

 
 

 
- แบบสอบถาม 
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ลงชื่อ...................................... ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์)                               (นายศรีรักษ์   เรืองรัตน์) 
          ครชู านาญการ โรงเรียนนบพิต าวิทยา                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
        ลงชื่อ...................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง)                                  (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
          หัวหน้าแผนงานงบประมาณ          ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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กิจกรรม  จัดท ารายงานประจ าปี SAR 
  งบประมาณ  จ านวน   ๕๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 

รายละเอียดกิจกรรม  จัดท าเอกสาร SAR/เข้าเล่มเอกสาร /รายงานต่อต้นสังกัดและเก็บไว้ที่โรงเรียน 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑ 
ท าเอกสาร SAR เข้า
เล่ม 

  ๕๐๐  ๕๐๐  

        
รวม - - ๕๐๐ - ๕๐๐ - 

 

กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ 
  งบประมาณ  จ านวน  -   บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดท าเอกสารประเมินความพึงพอใจ/ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

- - - - - - - - 
        

รวม - - - - - - 
 

กิจกรรม  จัดท าสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา 
  งบประมาณ  จ านวน   ๕๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 

รายละเอียดกิจกรรม  จัดท าสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑ 
ท าเอกสาร สารสนเทศ
มาตรฐานการศึกษา 

 ๕๐๐   ๕๐๐  

        
รวม - ๕๐๐ - - ๕๐๐ - 
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กิจกรรม  รองรับการด าเนินการตามนโยบาย 
  งบประมาณ  จ านวน   ๑๕,๐๐๐  บาท   

ครูรับผิดชอบ นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดท าไวนิลประกาศรับนักเรียนตามนโยบาย/จัดรับนักเรียนตามประกาศ สพฐ. 

/สรุปผลการรับนักเรียน 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ 
เตรียมรองรับการ
ด าเนินงานตาม
นโยบาย 

 ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

        
รวม - ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 
กิจกรรม  รับนักเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

  งบประมาณ  จ านวน   ๒,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายณรงค์  กิจแถลง 

รายละเอียดกิจกรรม  จัดท าไวนิลประกาศรับนักเรียนตามนโยบาย/จัดรับนักเรียนตามประกาศ สพฐ./ 
สรุปผลการรับนักเรียน 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ไวนิลรับนักเรียน ๒  ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 
        

        
        

รวม - - ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 
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กิจกรรม  บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายงานในระบบ DMC 
  งบประมาณ  จ านวน  -  บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาวชุติมา   จุ้ยบุตร 
************************** 

รายละเอียดกิจกรรม  รวบรวมข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา / รายงานข้อมูลในระบบ 
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด / สรุปผลรายงานการด าเนินกิจกรรม 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

- - - - - - - - 
        

        
        

รวม - - - - - - 
 

 

กิจกรรม  จัดจ้างครูขาดแคลน 
  งบประมาณ  จ านวน   ๒๑๖,๐๐๐  บาท   

ครูรับผิดชอบ นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดจ้างครูอัตราจ้าง จ านวน ๒ อัตรา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ 
จัดจ้างครูอัตราจ้าง 
จ านวน ๒ อัตรา 

 ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐     

        
รวม - ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐   - - 
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กิจกรรม  แนะแนวสัญจร 
  งบประมาณ  จ านวน  ๔,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ  นางอ านวย  รักเถาว์  

รายละเอียดกิจกรรม  จัดท าเอกสารปะชาสัมพันธ์/ค่าพาหนะในการไปแนะแนว/จัดแนะแนวสัญจร 
โรงเรียนในเขตพื นที่บริการ/จัดหาของที่ระลึก 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ 
ภาค 
๒ 

ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ค่าพาหนะ  ๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐  
๒ เอกสาร

ประชาสัมพันธ์ 
 ๒,๐๐๐    ๒,๐๐๐ 

๓ ค่าของที่ระลึก  ๑,๐๐๐    ๑,๐๐๐ 
รวม - ๔,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

 
 

 

กิจกรรม  พิธีรับประกาศนียบัตรและ ปพ.๑ ครั้งที่ ๖ 
  งบประมาณ  จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท   

ครูรับผิดชอบ นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 
รายละเอียดกิจกรรม ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและ ปพ.๑ นักเรียนชั น ม.๓ และ ม.๖ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑. ค่าจัดสถานที่   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  
        

        
        

รวม - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - 
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กิจกรรม แข่งขันทักษะคนเก่ง 
  งบประมาณ  จ านวน  -   บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดแข่งทักษะคนเก่งในและนอกเขตพื นที่บริการ/มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับ

โรงเรียนที่ได้รับรางวัล และโรงเรียนที่เข้าร่วม/ใช้งบประมาณจากค่าสมัคร 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

- - - - - - - - 
        

รวม - - - - - - 
 
 
 

กิจกรรมสารสนเทศนักเรียนเรียนรวม 
  งบประมาณ  จ านวน - บาท  

ครูรับผิดชอบ นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดหาวัสดุอุปกรณ์สารสนเทศนักเรียนเรียนรวม/ใช้อุปกรณ์ของกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

 
(วัสดุ-อุปกรณ์จัดท า
สารสนเทศใช้วัสดุของ
วิชาการ) 

      

รวม - - - - - - 
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กิจกรรมประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  งบประมาณ  จ านวน  ๓,๕๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ  

รายละเอียดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑,๒ /ติดตามนักเรียนที่มีปัญหา 
 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑ จ้างเหมาอาหารว่าง ๓๕๐ คน - ๓,๕๐๐ - ๓,๕๐๐ - 
        
        

รวม ๓๕๐ คน - ๓,๕๐๐ - ๓,๕๐๐ - 
 

 
 
 

กิจกรรมพัฒนางานบริการ 
งบประมาณ  จ านวน  3,000 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางนิภา  ใหม่ชุม 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการบริการ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ช้อน 10 โหล 350    350 
2 คูลเลอร์ 1 ใบ 2,650    2,650 

        
        

รวม - 3,000 - - - 3,000 
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๑๔. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา:  
       ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
         นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
         นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
            ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ - 
          
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอน 

ได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
งบประมาณ ๑,๐๐๐  บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน า
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์ส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน 
สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั น
พื นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษาน าไปจัดท า
สาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน จากการน าหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว 
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนา
หลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการท างานอย่างต่อเนื่องและต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นตาม
กาลเวลา จะกระท าทุกครั งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั นจะท าให้
ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ขึ นมาใหม่ และพร้อมที่จะน าประสบการณ์และความรู้ที่เกิดขึ นมานั น ไปพัฒนา
ตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ น โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการ ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครองภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ  

๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  เชิงปริมาณ   

1. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพถูกต้อง 
      เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  
2. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องและครูทุกคน/ทุกสาระได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 

ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน (จัดท าหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง ฯ) 

4. เพ่ือให้ครูน าหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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         ๒.๒ เชิงคุณภาพ  
      มีการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
 

๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

    ๑.  ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
     ถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  
2. ผู้เกี่ยวข้องและครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ ฯ ได้มีการประเมิน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรอย่าง 
     ต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๑  ครั ง 
3. ครูทุกคนน าหลักสูตรสู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม  
    และตอบสนองความต้องการ ความสามารถและสนใจของผู้เรียน 

          ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
๑.   สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
2.  สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม  
     ความสนใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๓.  ครูน าหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัด 
     กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
     ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

   ๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

๑ ประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
วางแผนด าเนินการ 

    เม.ย.๒๕๖๓ กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

๒ ขออนุมัติโครงการ     เม.ย.๒๕๖๓ ครูธนาภรณ ์
๓ ด าเนินโครงการ/กจิกรรมที่ก าหนด 

ดังนี  
-กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

   
 
๑,๐๐๐ 

 
 
๑,๐๐๐ 

 
 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
ครูธนาภรณ ์

๔ ประเมินผลคุณภาพผูเ้รียน ตาม
ตัวชี วัด/ประเด็นการพิจารณา เชิง
คุณภาพ ภาพรวมของโรงเรียน 
ภาคเรยีนละ ๑ ครั ง 

   - ต.ค. ๒๕๖๓ 
และ  
มี.ค. ๒๕๖๔ 

ครูธนาภรณ/์
หน.กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

๕ รวบรวมสรุปคณุภาพผู้เรียนตาม
ตัวชี วัดเชิงคุณภาพทุกกิจกรรมเปน็
ภาพรวมของโรงเรียน 

   - มี.ค. ๒๕๖๔ ครูธนาภรณ/์
กรรมการ
พัฒนาหลักสตูร
ฯ 
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ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

๖ น าข้อมูลจากกิจกรรมมา
เปรียบเทยีบกับเป้าหมายแล้วหา
แนวทางเพื่อการพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

    มี.ค. ๒๕๖๔ หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหาร
วิชาการ/
กรรมการ
พัฒนาหลักสตูร
ฯ 

 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
 ๑. ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ ถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 

 ๒. ผู้เกี่ยวข้องและครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ ฯ ได้มีการประเมิน ปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๑  ครั ง 

 ๓. ครูทุกคนน าหลักสูตรสู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถและสนใจของผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ 

 ๑. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

 ๒. สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม   ความสนใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 ๓. ครูน าหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
สัมภาษณ์ 
 
ประเมินโครงการ 

 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมิน
โครงการ 

 
 

ลงชื่อ.................................. ผูเ้สนอโครงการ        ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
             (นางธนาภรณ์  กรรณิการ์)                                       (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
                 ต าแหน่ง ครู  คศ.๓                                            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ....................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                 (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
          หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

งบประมาณ  จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 

รายละเอียดกิจกรรม ประชุมพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ค่าแฟ้มเอกสาร - - ๖๐๐ - - ๖๐๐ 
๒ ค่าถ่ายเอกสาร   ๔๐๐  ๔๐๐  

รวม - - ๑,๐๐๐ - ๔๐๐ ๖๐๐ 
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๑๕. โครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา 
 มาตรฐานที่ ๒ 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  
สนองกลยทุธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
            ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่     - 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอน 

ได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ 
งบประมาณ ๒๑๙,๖๘๐   บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านทั งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การด าเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื อกาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไป 
กับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สาระวิชาก็มี
ความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา 
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียน
แต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนมีตัวบ่งชี ส าคัญที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั น พื นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) เป็นสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ
ตัว บ่งชี ส าคัญจากบริบทและความต้องการของสังคมยุคดิจิตัลในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทั งความรู้ ทักษะวิชาการโดย
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ผู้เรียนสามารถน าความรู้ต่าง ๆ ในห้องเรียนมาบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ ได้ ซึ่งกลยุทธ์ (Strategies)  สพม.๑๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก 
“ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ ในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน ทางออก
ของเด็กในยุคปัจจุบันที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ ต้องเริ่มด้วยการสร้างแรงดลใจให้เด็กเหล่านี พร้ อม
แสวงหาโอกาสในการท างานงานในอนาคต โดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการท าโครงงานและกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะให้เกิดซึ่งความฉลาดเฉลียว และเสริมสร้างความคิดริเริ่มใหม่ ๆ นักเรียนที่มี
ทักษะอันชาญฉลาดเหล่านี  จะสามารถน าทักษะที่มี ผสมผสานคู่ไปกับ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การ
ท างานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในวิชาสะเต็มศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ ซึ่งถือเป็น
ขั นตอนที่เตรียมพร้อมเด็ก ส าหรับโอกาสในการท างานในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนจึงต้องมีการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นเลิศ ตามความชอบและความถนัด และสามารถ
เข้าแข่งขันทักษะวิชาการทั งในและนอกสถานที่ในระดับต่างๆ 
 
 



                                                                                                   198 
 
๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  เชิงปริมาณ 
              กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศระดับต่างๆ 
               ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยาทุกคนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับ
ต่างๆ  
    กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเรียนรวม 

    ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรวม จ านวน  ๖๐ คนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 
     กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเครื่องบินพลังยาง 

    ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ม.๑  ทุกคน  มีทักษะพื นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคม ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น
พหุวัฒนธรรม  

    ๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียน ชั น ม.๑ จ านวน  ๕๐ คน ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะให้มี
ความรู้กระบวนการออกแบบสร้างและปรับปรุงเครื่องบินพลังยาง และนักเรียนที่มีความสนใจและและพัฒนา
ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 

         กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
               ๑. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๒. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
       

๒.๒  เชิงคุณภาพ   ( ผลการด าเนินการ )  
              กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศระดับต่างๆ 
               ๑. ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับต่าง ๆ  
               ๒. ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา มีความพึงพอใจในการเป็นตัวแทนแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ  

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเรียนรวม 

    ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเรียนรวม ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
ต่าง ๆ 

     กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเครื่องบินพลังยาง 

     ๑. จ านวนนักเรียนชั น ม.๑ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

     ๒. นักเรียน ม.๑  ทุกคน  มีทักษะพื นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่าง
มีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
         กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

๑. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๙๙ 
๒. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙ 
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๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ   
    กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศระดับต่างๆ 
              ๑. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยาทุกคนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเรียนรวม 

๑. นักเรียนเรียนรวม จ านวน  ๑๐ คนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเครื่องบินพลังยาง 

              ๑. นักเรียน ม.๑  ทุกคน  มีทักษะพื นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
              ๒. นักเรียนโรงเรียน ชั น ม.๑ จ านวน  ๕๐ คน ได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความรู้กระบวนการ
ออกแบบและปรับปรุงเครื่องบินพลังยาง และนักเรียนที่มีความสนใจและและพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 
              กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
              ๑. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) ส าหรับนักเรียนที่เรียนวิชา
ทัศนศิลป์และนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

              ๒. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ส าหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และ  
นักเรียนที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  
    กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศระดับต่างๆ 
              ๑. ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ  
              ๒. ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา มีความพึงพอใจในการเป็นตัวแทนแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ  อยู่ในระดับ ดี 

 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเรียนรวม 

              ๒. ร้อยละ ๑๕ ของนักเรียนเรียนรวม เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ  
กิจกรรมสง่เสริมความเป็นเลิศด้านเครื่องบินพลังยาง 

    ๑. นักเรียน ม.๑  ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเครื่องบิน  มีทักษะพื นฐานในการด ารงชีวิต 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมพัฒนาทักษะให้มีความรู้กระบวนการ
ออกแบบและปรับปรุงเครื่องบินพลังยาง   มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างมีความสุข มีความพึงพอใจ ในระดับดี 

   ๒.นักเรียนโรงเรียน ชั น ม.๑ จ านวน  ๕๐ คน ได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความรู้กระบวนการ
ออกแบบและปรับปรุงเครื่องบินพลังยาง และนักเรียนที่มีความสนใจและและพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 
              กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
              ๑. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) ส าหรับนักเรียนที่เรียนวิชา
ทัศนศิลป์และนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙ 

              ๒. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ส าหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และ  
นักเรียนที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ร้อยละ ๙๙  
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รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

๑. 
 

การแข่งขันทักษะวิชาการระดบั
จังหวัด/เขตพื นท่ี/หน่วยงาน 
- วัสดุ-อุปกรณ ์
-ค่าเบี ยเลี ยง 
-ค่าพาหนะ 

 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

  
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 

๑๐๕,๐๐๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ – 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

ศิริกานต ์

๒. การแข่งขันทักษะวิชาการระดบั
ภาค/ชาต ิ
-วัสดุ-อุปกรณ ์
-ขวัญก าลังใจ 
-ค่าเบี ยเลี ยง 
-พาหนะ/ค่าที่พัก 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

  
 
 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ – 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

๓ การแข่งขันทักษะวิชาการระดบั
หน่วยงาน 

๖,๐๐๐   ๖,๐๐๐ พ.ค ๖๓ – ม.ีค 
๖๔ 

อุทุมพร 

๔ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

    พ.ค ๖๓ – ม.ีค 
๖๔ 

สบาย 

กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์แบบ เอ ๒ 
สีน  า 
สีโปสเตอร ์
พู่กัน 
สีชอคล ์

  ๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๖๐๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

   

๕ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเครื่องบนิ
พลังยาง 

    พ.ค ๖๓ – ม.ีค 
๖๔ 

วสุ 

 ไม้  Worn Wood ๐.๕ mm  
ไม้  Worn Wood ๐.๓ mm  
ไม้  Worn Wood ๐.๒ mm 
ใบพัดญี่ปุ่น   
ยางวงใหญ่ส าหรับเครื่องบินพลัง
ยาง 
กาวสเปรย ์
ท่อพลาสติก ก้านไม้ไผ ่
แร็บ 
ใบคัตเตอร์ใหญ ่
ใบคัตเตอรเ์ล็ก 
ที่หมุนยาง ๑:๕  รอบ 
โฟมอัด  ๓  mm กาว EPS 

  ๔๐๐ 
๔๐๐ 
๗๐๐ 
๖๐๐ 
๑๖๐ 
๗๐๐ 
๘๐ 

๒๐๐ 
๒๔๐ 
๑๒๐ 
๔๕๐ 
๔๘๐ 
๑๕๐ 

   

  ๑๖๖,๐๐๐  ๕๓,๖๘๐ ๒๑๙,๖๘๐   
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๕.  การประเมินผล 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศระดับต่างๆ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยาทุกคนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับต่าง ๆ 
เชิงคุณภาพ 
๑.ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา ไดเ้ข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดบัต่าง ๆ  
๒.ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา มีความพึงพอใจใน
การเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ  อยู่ในระดับ ด ี
 

 
-สอบถาม 
-ตรวจสอบ 

 
-แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
-แบบรายงานผล 
 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนเรียนรวม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนเรียนรวม จ านวน  ๑๐ คนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
เชิงคุณภาพ 
๒.ร้อยละ ๑๕ ของนักเรียนเรียนรวม เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับต่าง ๆ 

 
-สอบถาม 
-ตรวจสอบ 

 
-แบบรายงานผล 
 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเครื่องบินพลังยาง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑.นักเรยีน ม.๑  ทุกคน  มีทักษะพื นฐานในการด ารงชีวิต สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
๒.  นักเรียนโรงเรยีน ชั น ม.๑ จ านวน  ๕๐ คน ไดร้ับการพัฒนาทักษะให้
มีความรู้กระบวนการออกแบบและปรับปรุงเครื่องบินพลังยาง และ
นักเรียนท่ีมีความสนใจและและพฒันาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทางดา้น
วิชาการ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน ม.๑  ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเครื่องบิน  มีทักษะพื นฐาน
ในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข รอ้ยละ 
๘๐ มสี่วนร่วมพัฒนาทักษะใหม้ีความรู้กระบวนการออกแบบและปรับปรุง
เครื่องบินพลังยาง   มีความยดืหยุน่ทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข มคีวามพึงพอใจ ในระดับด ี
๒.นักเรยีนโรงเรียน ชั น ม.๑ จ านวน  ๕๐ คน ไดร้ับการพัฒนาทักษะให้มี
ความรู้กระบวนการออกแบบและปรับปรุงเครื่องบินพลังยาง และนกัเรียน
ที่มีความสนใจและและพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 

 
๑.อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ออกแบบเครื่องบิน
พลังยาง 
๒.เชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู ้
๓.ฝึกซอ้มทักษะการ
ออกแบบเครื่องบิน 

 
๑.แบบประเมิน
กิจกรรม 
๒.ประเมินผลหลัง
อบรม 
๓.ผลการพัฒนา
ออกแบบสร้าง
เครื่องบิน 
พลังยาง 
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ
(ทัศนศิลป์) ส าหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียน
ที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ส าหรับ
นักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และ  
นักเรียนที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
เชิงคุณภาพ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ
(ทัศนศิลป์) ส าหรับนักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียน
ที่มีความสนใจพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๙ 
๒. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ส าหรับ
นักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์และนักเรียนที่มีความสนใจ
พิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ร้อยละ ๙๙  
 
  

 
  - สังเกต พฤติกรรม 
   ในการปฏิบัติงาน 
   
  -สังเกต พฤติกรรม 
   ในการปฏิบัติงาน 
 

 
 

สังเกต/ทดสอบ 
 
 

สังเกต/ทดสอบ 
 

 
-แบบประเมิน 
ผลงาน 
 
-แบบประเมิน 
ผลงาน 
 
 
 
-แบบประเมินงาน 
-แบบทดสอบ 
 
-แบบประเมินงาน 
-แบบทดสอบ 

 
 
 

 
ลงชื่อ..................................... ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

               (นางสาวศิริกานต์  บรมสุข)                              (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
                ต าแหน่ง ครูช านาญการ                                หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                    (นายประพฤติ  วง์ชนะ) 
            หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ                          ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

งบประมาณ  จ านวน ๒๑๙,๖๘๐บาท   
ครูรับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 

 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ 

  งบประมาณ  จ านวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 

รายละเอียดกิจกรรม จัดซื อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่าเช่าเหมารถในการน านักเรียนแข่งขัน 
ค่าอาหาร เบี ยเลี ยงนักเรียน ทุนการศึกษาเพ่ือขวัญก าลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเขตพื นที่ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
 
 
 
 

 

การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับจังหวัด/
เขตพื นที่ 
- วัสดุ-อุปกรณ ์
-ค่าเบี ยเลี ยง 
-ค่าพาหนะ 

 ๑๐๐,๐๐๐   
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 

๒๕,๐๐๐ 

รวม - ๑๐๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ 
 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค/ระดับชาติ 
  งบประมาณ  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 

รายละเอียดกิจกรรม จัดซื อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่าเช่าเหมารถในการน านักเรียนแข่งขัน 
ค่าอาหาร เบี ยเลี ยงนักเรียน ทุนการศึกษาเพ่ือขวัญก าลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับภาค/ชาติ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
 
 
 
 

 

การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับภาค/
ระดับชาติ 
- วัสดุ-อุปกรณ ์
-ค่าเบี ยเลี ยง 
-ค่าพาหนะ 

   
๑๐๕,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

  
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

รวม - - ๑๐๕,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 
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กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับหน่วยงาน 
  งบประมาณ  จ านวน ๖,๐๐๐ บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์ 
รายละเอียดกิจกรรม จัดซื อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่าเช่าเหมารถในการน านักเรียน 

แข่งขันระดับหน่วยงาน 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
 
 

 

การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับ
หน่วยงาน 
-ค่าพาหนะ 

  
 
 

๖,๐๐๐ 

  
 
 

๖,๐๐๐ 

  

รวม - ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ - - 
 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเครื่องบินพลังยาง 
  งบประมาณ  จ านวน  ๔,๖๘๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาววสุ  เที่ยวแสวง 

รายละเอียดกิจกรรม  จัดการอบรมการท าเครื่องบินพลังยาง จัดหา/จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับนักเรียน 
ที่เข้ารับการอบรม 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. ไม้  Worn Wood ๐.๕ mm  ๕ ชิ น      ๔๐๐ 
 ไม้  Worn Wood ๐.๓ mm     ๕ ชิ น     ๔๐๐ 
 ไม้  Worn Wood ๐.๒ mm    ๑๐ ชิ น     ๗๐๐ 

๒. ใบพัดญี่ปุ่น       ๔  อัน     ๖๐๐ 
๓. ยางวงใหญ่ส าหรับเครื่องบินพลังยาง      ๒ ถุง     ๑๖๐ 
๔. กาวสเปรย์ ๒  กระป๋อง     ๗๐๐ 
๕. ท่อพลาสติก ก้านไม้ไผ่ ๒  ถุง     ๘๐ 
๖. แร็บ ๕  ห่อ     ๒๐๐ 
๗. ใบคัตเตอร์ใหญ่ ๑  โหล     ๒๔๐ 
๘ ใบคัตเตอร์เล็ก ๑  โหล     ๑๒๐ 
๙. ที่หมุนยาง ๑:๕  รอบ ๑  อัน     ๔๕๐ 
๑๐ โฟมอัด  ๓  mm ๑๐  แผ่น     ๔๘๐ 
๑๑ กาว EPS ๕  หลอด     ๑๕๐ 

รวม - - - - - ๔,๖๘๐ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
                                  กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

งบประมาณ  จ านวน  ๔,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นายสบาย  ทองสลัก 

รายละเอียดกิจกรรม จัดซื อ/จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับต่างๆ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน 
(หน่วย) 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ 
แบบ เอ ๒ 

    ๕๐ ๕๐๐ ๕๐๐   ๑,๐๐๐ 

๒ สีน  า ๕ ๕๐๐ ๕๐๐   ๑,๐๐๐ 
๓ สีโปสเตอร์ ๖ ๓๐๐ ๓๐๐   ๖๐๐ 
๔ พู่กัน ๓๐ ๓๐๐ ๓๐๐  

 
 ๖๐๐ 

๕ สีชอคล์ ๔ ๔๐๐ ๔๐๐   ๘๐๐ 
        

รวม - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 
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๑๖. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง      ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา: (ตามมาตรฐาน  ๓   มาตรฐาน) 
 ๑. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย 
 ๒. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นมีที่พักผ่อนที่เพียงพอส าหรับนักเรียน 
 ๓. โรงเรียนมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและปลอดภัย 
 ๔. โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและจัดเวทีทางวิชาการให้แก่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างน้อย ๑ ครั ง / ปีการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
             ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
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  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 

  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔  
งบประมาณ   ๔๘,๘๕๐  บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 
๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ ๒๕๔๕  ระบุว่า “ จัดเนื อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั งจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ นได้ทุกสถานการณ์
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ดังนั นครูต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญครูต้องน าความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ   สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.   
  ดังนั นหาก ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี(คะแนนตัวบ่งชี  ๘.๐๐) และ โรงเรียนจึงด าเนินการโครงการนี เพ่ือพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศด้วยเหตุดังกล่าวในฐานะครูผู้สอนเชื่อว่าด้วยศักยภาพที่นักเรียนมี  นักเรียนจะสามารถท าได้ดี  โดย
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตั งใจ  และสามารถสร้างสมาธิให้เกิดแก่ผู้เรียน 

๒.  วัตถุประสงค์  
๒.๑ เชิงปริมาณ 

         ๑. เพ่ือพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมะสมส าหรับการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนทุกระดับชั น 
๒.๒ เชิงคุณภาพ 

        ๑. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีการพัฒนาให้ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ๒. มีสื่อเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
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 ๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวช้ีวัด 
          ๓.๑ เชิงปริมาณ 

1. ปรับปรุงห้องศิลปะให้เหมาะส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน 
2. พัฒนาสื่อและระบบเทคโนโลยีห้องโสตทัศนศึกษา 
3. พัฒนาห้องสมุดให้มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอกับความ

ต้องการ 
4. พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาให้พร้อมให้บริการ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
        ๑. ห้องสมุด มีสื่อ อุปกรณ์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัยและ เพียงพอต่อนักเรียนทุกคน 
        ๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ระดับ ดีเลิศ) สามารถใช้แหล่งเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ใน 

การเรียนการสอนน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
        ๓. ห้องโสตทัศนศึกษาได้รับการพัฒนา ปรับปรุง มีสื่ออุปกรณ์พร้อมต่อการให้บริการนักเรียน 
 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

๑ พัฒนาส านักงานวิชาการ   ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐  ครูพรปวีณ ์
๒ พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา   ๒๑,๗๕๐ ๒๑,๗๕๐  ครูสบาย 
๓ ปรับปรุงห้องศิลปะ   ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐  ครูแสวง 
๔ จัดซื อวารสารแสวงหนังสือพิมพ ์   ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ครูสณุ ี
๕ จัดซื อหนังสือและต าราห้องสมดุ   ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  ครูสณุ ี
๖ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย   ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐  ครูมณฤด ี

รวม - - ๔๘,๘๕๐ ๔๘,๘๕๐ - - 
 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
 ๑. ปรับปรุงห้องศิลปะให้เหมาะส าหรับการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
 ๒. พัฒนาสื่อและระบบเทคโนโลยีห้องโสตทัศนศึกษา 
 ๓. พัฒนาห้องสมุดให้มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอกับความต้องการ 
 ๔. พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาให้พร้อมให้บริการ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. มีสื่อ อุปกรณ์ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าที่  ทันสมัยและ 
เพียงพอต่อนักเรียนทุกคน 
 ๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ระดับ ดีเลิศ) สามารถใช้
แหล่งเรียนรุ้และน าความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
 ๓. ห้องโสตทัศนศึกษาได้รับการพัฒนา ปรับปรุง มีสื่อ
อุปกรณ์พร้อมต่อการให้บริการนักเรียน 
 

  

 
 
 
        ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ     ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาวสุณี  บายนุ่น)                                  (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
            ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ                            หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
  
 
 
      ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติ โครงการ 
            (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                    (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
        หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                    ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย 

 งบประมาณ  จ านวน  ๓,๕๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูมณฤดี  วงศ์เมฆ 

********************* 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื อบอร์ดระแนง / น าบอร์ดระแนงน าเสนอผลงานนักเรียน /  

สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ กระถางระแนง No.๒๐-๑  - ๓,๕๐๐ - - - ๓,๕๐๐ 
รวม - ๓,๕๐๐ - - - ๓,๕๐๐ 

 

 
กิจกรรม พัฒนาส านักงานวิชาการ 

 งบประมาณ  จ านวน  ๒,๔๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูพรปวีณ์ จันทรชิต 

********************* 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ จัดซื อหมึกพิมพ์
คอมพิวเตอร ์

๒ ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ - - ๒๔๐๐ 

รวม - ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ - - ๒,๔๐๐ 
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กิจกรรม พัฒนาห้องศิลปะ 
งบประมาณ  จ านวน  ๑,๒๐๐ บาท 
ครูรับผิดชอบ  นายแสวง  เหลืองแก่ 

********************************** 
รายละเอียดกิจกรรม  ซื อไม้อัดท าโต๊ะวาดรูป / พัฒนาห้องศิลปะให้มีความพร้อม 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ซื อไม้อัด ๑ แผ่น ๑,๒๐๐ - - - ๑,๒๐๐ 
รวม ๑ แผ่น ๑,๒๐๐ - - - ๑,๒๐๐ 

 
 
 

กิจกรรมจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ 
  งบประมาณ  จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 

*********************** 
     รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื อวารสารและหนังสือพิมพ์ / ให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ / สรุปผลการ

ด าเนินกิจกรรม 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ วารสาร ๒๐ ๙๐๐ ๙๐๐ - - ๑,๘๐๐ 
๒. หนังสือพิมพ์ ๑๖๐ ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ - - ๓,๒๐๐ 

  - - - - - - 
รวม - ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ - - ๕,๐๐๐ 
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กิจกรรมจัดซื้อต าราห้องสมุด 
  งบประมาณ  จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 

*********************** 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื อหนังสือ ต ารา ห้องสมุด / บริการการอ่านหนังสือและต าราในห้องสมุด / 

สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 

ที ่
รายการ/กจิกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ หนังสือต าราห้องสมุด - ๑๕,๐๐๐ - - - ๑๕,๐๐๐ 
        

รวม - ๑๕,๐๐๐ - - - ๑๕,๐๐๐ 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา 

งบประมาณ  จ านวน   ๒๑,๗๕๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายสบาย  ทองสลัก 

***************** 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ / บริการห้องโสตในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน / 

บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ / รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนาห้องโสต 
 

ที ่
รายการ/กจิกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน 
(หน่วย) 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ไมคส์าย ๓๘๕ ซ ี     ๑ ๘๕๐ -   ๘๕๐ 
๒ ไมคส์าย ๕๒๕๕ ๑ ๑,๙๕๐ -   ๑,๙๕๐ 
๓ สายไมค์ ๒๐ เมตร ๒ ๑,๒๕๐ ๑,๒๕๐   ๒,๕๐๐ 
๔ ขาไมค์แบบตั งโต๊ะ ๒ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 
๕ เครื่องส ารองไฟ (ซ่อม) ๑ ๑,๘๕๐ -   ๑,๘๕๐ 
๖ โปรเจคเตอร์ (ซ่อม) ๑ ๒,๖๐๐ -   ๒,๖๐๐ 

๗ ไมคล์อยยี่ห้อ เอ็นทีเอส ๑ ๔,๙๐๐ -   ๔,๙๐๐ 
๘ อุปกรณ์กราฟฟิค ๒ ๑,๘๐๐    ๑,๘๐๐ 
๙ แม็คยิง ๑ ๙๐๐    ๙๐๐ 

๑๐ ถ่านพานาโซนิค (อังคไลค์) เอเอ     ๔ ๘๔๐ ๘๔๐   ๑,๖๘๐ 
๑๑ ถ่านพานาโซนิค เอเอ ๒ ๒๕๐ ๒๕๐   ๕๐๐ 
๑๒ ถุงด า ๔ ๑๑๐ ๑๑๐   ๒๒๐ 

รวม - ๑๘,๓๐๐ ๓,๔๕๐ - - ๒๑,๗๕๐ 
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๑๗. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
 ๓. มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 
 ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
           ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ - 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน 
 



                                                                                                   214 
 

  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ            กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
งบประมาณ   ๒๓,๐๐๐   บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ครูมืออาชีพ ตามความหมายของกรมวิชาการ ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือครูที่มีความพร้อมในทุก ๆ 
ด้านที่จะเป็นครู คือ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการให้การศึกษาอบรมศิษย์ในทุก ๆ ด้าน  มีความ
ประพฤติดี วางตัวดี เอาใจใส่ดูแลศิษย์ดี มีวิญญาณของความเป็นครู และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ ซึ่งจาก
ความหมายนี  เราจะเห็นได้ว่า ระดับของครูมืออาชีพนั น แตกต่างจากระดับคนที่ประกอบอาชีพครูอยู่
พอสมควร ครูทุกคนถึงแม้จะมีความรู้ทางวิชาชีพทัดเทียมกัน เพราะส่วนใหญ่ต่างจบจากสถาบันผลิตครู
เหมือนๆกัน หรือจะแตกต่างกันบ้างก็ตรงชื่อของมหาวิทยาลัยที่เรียนจบ แต่เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้ามาบรรจุ
ครูในสถานศึกษาของรัฐหรือได้ท างานในสถานศึกษาของเอกชน ครูทุกคนก็มีจุดเริ่มต้นในการท างานที่แทบจะ
ไม่ต่างกัน แต่อะไรเล่า? ที่เป็นตัววัดว่า ใครคือผู้ประกอบอาชีพครูธรรมดาๆ และใครควรจะถูกเรียกว่าเป็นครู
มืออาชีพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญส าคัญที่สุด  เป็นการกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่ งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ผู้เรียนสามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั นตอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน  

แผนการจัดการเรียนรู้ มีความส าคัญหลายประการเพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้สอนสอนด้วย ความมั่นใจ 
ในการจัดการเรียนรู้นั นจ าเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการ เรียนรู้มาใช้ในการ
จัดการชั นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ที่  เหมาะสมกับวัย ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้ตามแผนการ จัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้สอนจัดกิจกรรมได้
อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สร้างแนวทางการสอนที่เป็นขั นตอนและตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเป็นภารกิจส าคัญของครูผู้สอน ท าให้ผู้สอนทราบล่วงหน้าว่าจะสอนอะไร เพ่ือ
จุดประสงค์ใด สอนอย่างใด ใช้สื่ออะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใดเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอน 
การที่ผู้สอนได้วางแผนการสอนอย่างถูกต้องตามหลักการย่อมช่วยให้เกิดความมั่นใจในการสอน ท าให้สอนได้
ครอบคลุมเนื อหา สอนอย่างมีแนวทางและมีเป้าหมาย และเป็นการสอนที่ให้คุณค่าแก่ผู้เรียน ดังนั น ผู้สอนจึง
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ขั นตอนการจัดท าและหลักการวาง
แผนการสอน ตลอดจนลักษณะของแผนการสอนที่ดี เพ่ือส่งผลให้การเรียนการสอนด าเนินไปสู่จุดหมาย
ปลายทางท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ การวิจัยที่ท าโดยครูผู้สอนในชั นเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ น
ในชั นเรียนและน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ดียิ่งขึ น 
เป็นการวิจัยที่ต้องท าอย่างรวดเร็วน าผลไปใช้ทันทีและมีการสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  ต่างๆกับ
กลุ่มเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียนวิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่  เกิดขึ นเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ทั งครูและผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถท าได้ในลักษณะ การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 

โรงเรียนนบพิต าวิทยาเล็งเห็นความส าคัญของภารกิจหน้าที่ของครูผู้สอนทุกท่าน เพ่ือพัฒนาครูให้เป็น
ครูมืออาชีพ ซึ่งต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั นเรียนเพื่อพัฒนาตัวนักเรียน จึงจัดท าโครงการนี ขึ นมา 

 

๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  เชิงปริมาณ  
              ๑. เพ่ือให้ครูร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ 
    ๒. เพ่ือให้ครูร้อยละ ๘๐ มีวิจัยในชั นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง 

   ๓. เพ่ือพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล น าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 

๒.๒  เชิงคุณภาพ   
              ๑. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ และน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    ๒. ครูมกีารวิจัยในชั นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
             ๓. ครูผู้สอนได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามการวัดผลประเมินผล และน าผลไป
ใช้ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 
             ๔. ครูทุกคนได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
 

๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ   
              ๑. ครรู้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ 
    ๒. ครูร้อยละ ๘๐ มีวิจัยในชั นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง 

        ๓.  ครูผู้สอนทุกคนได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ   
    ๑. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ และน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    ๒. ครูมีวิจัยในชั นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

   ๓.  ครูผู้สอนได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามการวัดผลประเมินผล และน าผล
ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 

๔. ครูผู้สอนจัดระบบการวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภาพ ระดับดี มีแผนการวัดและประเมินผล
การเรียนชัดเจน 
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๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิด
ชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมหนึ่งครูหนึ่งแผนการจัดการ
เรียนรู ้

- - - - ตลอดปีการศึกษา ศรีรักษ์  

๒ กิจกรรมหนึ่งครูหนึ่งวิจัยเพื่อพัฒนา - - - - ตลอดปีการศึกษา พิชญา
ภรณ ์

๓ กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล - ๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๒๓,๐๐๐ ตลอดปีการศึกษา ธนา
ภรณ์  

๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
๑. ร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มีวิจัยในชั นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง
๓.  ครูผู้สอนทุกคนได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
น าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ   
๑. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการ
จัดการเรียนรู้ และน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ครูมีวิจัยในชั นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๓.  ครูผู้สอนได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามการวัดผลประเมินผล และน าผลไปใช้ปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
๔. ครูผู้สอนจัดระบบการวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
ระดับด ีมีแผนการวัดและประเมินผลการเรียนชัดเจน 

 
- ตรวจแผนการ

จัดการเรียนรู้ 
- ตรวจวิจัยในชั น

เรียน 
 

 
- แบบบันทึกการ

ตรวจแผนการ
จัดกาเรียน
เรียนรู้ 

- แบบบันทึกการ
ตรวจวิจัยในชั น
เรียน 

 
 

 
ลงชื่อ..................................... ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

                 (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์)                                (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
                 ต าแหน่ง ครูช านาญการ                              หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ลงชื่อ....................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                 (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
          หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                     ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 

กิจกรรม ๑ คน หนึ่ง แผนการจัดการเรียนรู้ 
งบประมาณ  จ านวน   -   บาท   

ครูรับผิดชอบ นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
รายละเอียดกิจกรรม ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ / ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ / นิเทศการจัดการเรียนรู้ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑        
๒        
๓        
๔        

รวม - - - - - - 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม ๑ คน หนึ่ง วิจัยคุณภาพ 

งบประมาณ  จ านวน  .................-...................... บาท   
ครูรับผิดชอบ นางพญาภรณ์ กาญจนอุดม 

รายละเอียดกิจกรรม ครูวิจัยในชั นเรียน / ตรวจวิจัยในชั นเรียน 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑        
๒        
๓        
๔        

รวม - - - - - - 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม  พัฒนาระบบงานทะเบียน/วัดผลประเมินผล 

  งบประมาณ  จ านวน  ๒๓,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 

รายละเอียดกิจกรรม ซื อวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสารปพ.๑ ใช้ส าหรับงานทะเบียนและการวัดผลการเรียน
นักเรียนทุกระดับชั น 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ หมึกพิมพ์ HP ๗๘A  ๒,๖๙๐ ๒,๖๙๐   ๕,๓๘๐ 
๒ กระดาษค าตอบ    ๑,๕๔๐ ๖๖๐   ๒,๒๐๐ 
๓ ซองข้อสอบ  ๓,๒๐๐  -   ๓,๒๐๐ 
๔ ถุงพลาสติกใส A๔  ๑,๐๐๐  -   ๑,๐๐๐ 
๕ กระดาษเกียรติบัตร/ปก  ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐   ๒,๔๐๐ 
๖ กระดาษสี  ๒,๑๒๐ ๗๐๐   ๒,๘๒๐ 
๗ ค่าถ่ายเอกสาร ปพ.๑   ๕๐๐  ๕๐๐       - 
๘ หมึกพิมพ์Canon G๒๐๑๐  ๑,๒๕๐ ๑,๒๕๐   ๒,๕๐๐ 
๙ ตราปั๊ม ปพ.๑   ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐ 

รวม - ๑๓,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ 
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๑๘. โครงการทัศนศึกษาวิชาการ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
             ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ข้อที่ ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอน 

ได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ น  
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔  
งบประมาณ   ๕๙,๐๐๐  บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้นั น แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญ ดังใน มาตรา ๒๕ กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการจัดตั งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์   
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ 
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

 สถานศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียนเพ่ือมุ่งให้
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทัศนศึกษา
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง เนื่องจากผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งตรงตามจิตวิทยา การเรียนรู้นอกสถานศึกษายังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั ง
ยังเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โรงเรียนนบพิต าวิทยา ได้จัดท าโครงการทัศนศึกษาวิชาการ  ตามนโยบายเรียน
ฟรี ๑๕ ปี ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี เมื่อนักเรียนได้มีโอกาส
เดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ส าคัญ ๆ จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งสถานที่บางแห่งมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ชาวไทยทุก
คนควรรู้จักท าให้เกิดความรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ๆ ของประเทศชาติ 

๒.  วัตถุประสงค์  
๒.๑ เชิงปริมาณ 

             ๑. เพ่ือให้นักเรียนระดับชั น ม.ต้น และม.ปลาย ทุกคนได้เรียนรู้ และสรุปองค์ความรู้จากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
    ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีพื นฐานในการใช้ทักษะชีวิตเพ่ิมสูงขึ น 

๒.๒ เชิงคุณภาพ 
1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ม. ต้นและ ม.ปลาย มีทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือ 

พัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ม. ต้นและ ม.ปลายที่ได้ใช้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ  

จากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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  ๓.  เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวช้ีวัด 
          ๓.๑ เชิงปริมาณ 
    ๑. นักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย ทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 
บูรณาการด้านการเรียนรู้ 
    ๒. นักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย มีพื นฐานทางด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
    ๑.  นักเรียน ม.ต้นและม.ปลาย  ร้อยละ ๘๐ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ๒.  นักเรียน ม.ต้นและม.ปลาย  ร้อยละ ๘๐ ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาการ ม.ต้น    ๔๕,๐๐๐  ครูสณุ ี
๒ กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาการ ม.ปลาย    ๑๔,๐๐๐  ครูสณุ ี

รวม    ๕๙,๐๐๐   
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย ทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการด้านการเรียนรู    
  ๒. นักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย มีพื นฐานทางด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียน ม.ต้นและม.ปลาย  ร้อยละ ๘๐ สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒. นักเรียน ม.ต้นและม.ปลาย  ร้อยละ ๘๐ ได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

 
แบบบันทึกกิจกรรม 
แบบสังเกต 
 
 
 
แบบสอบถาม 

 
แบบบันทึก 
แบบสังเกต 
 
 
 
แบบบันทึกกิจกรรม 
 
 

 
ลงชื่อ.................................... ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

                 (นางสาวสุณี  บายนุ่น)                              (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
           ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ                         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

          ลงชื่อ................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ  
              (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                               (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
         หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                 ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ 

 
กิจกรรม  ทัศนศึกษาวิชาการ ม.ต้น 

  งบประมาณ  จ านวน  ๔๕,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 

********************* 
       รายละเอียดกิจกรรม  ส ารวจแหล่งเรียนรู้ / ส ารวจความต้องการของนักเรียน / ด าเนินกิจกรรม / 

สรุปผลรายงานการด าเนินกิจกรรม 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑ ค่าจ้างเหมารถ ๕ คัน  ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐   
        

รวม - - ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ - - 
 
 

กิจกรรม  ทัศนศึกษาวิชาการ ม.ปลาย 
  งบประมาณ  จ านวน  ๑๔,๐๐๐ บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 
********************* 

       รายละเอียดกิจกรรม  ส ารวจแหล่งเรียนรู้ / ส ารวจความต้องการของนักเรียน / ด าเนินกิจกรรม / 
สรุปผลรายงานการด าเนินกิจกรรม 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑ ค่าจ้างเหมารถ ๑ คัน  ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐   
        

รวม - - ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ - - 
 

 
 
 
 
 


