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รายละเอียด 
กิจกรรม/โครงการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๓ 
 

งานโครงการเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนนบพิตำวิทยา ปีการศึกษา 2565  

งบประมาณ 1,459,230 บาท  
เงินอุดหนุน 646,480  บาท   เงิน กพร. 812,750 บาท  อ่ืนๆ -   บาท  

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

๑. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 

    ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง     ใหม ่
 สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 สนองกลยทุธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๑ ด้านความปลอดภัย 
 ๒ ด้านโอกาส 
 ๓ ด้านคุณภาพ 
 ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

 สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

        กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                             ในการแข่งขัน 

         กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสรมิพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
               กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
               กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพทั่วถึง  

    อย่างเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

    กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 

     กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
               กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิรัตน์  หอมทิพย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖5 
งบประมาณ  33,000 บาท 

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

ในสังคมมนุษย์จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันด้วยวิธีการหลายๆ อย่างเพื่อให้เกิดการรับรู้  เข้าใจ  ซึ่งกัน
และกัน  วิธีที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารก็คือ  การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ  ซึ่งการใช้ภาษาเป็นทักษะ  ที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างดีจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการใช้และจะติดตัวเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่ง  มีคุณลักษณะ    อัน
พึงประสงค์  มีทักษะในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  คิดคำนวณ  และเขียนสื่อความติดตัวผู้เรียนตลอดไป         การ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษา  ต้องพัฒนาทักษะทางภาษาที่จำเป็น  อัน
ได้แก่ทักษะการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  การคิดคำนวณให้แก่นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จ  ใน
การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน  และการปฏิบัติหน้าที่  การงานในอนาคต  จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆ    เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนอย่างหลากหลาย  นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก  
เขียนไม่ได้  เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนที่มีปัญหา
ด้านการเรียนอย่างจริงจัง 
 

๒. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการใช้ภาษาไทย 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยและร่วมกันสืบสานวรรณกรรม 

          วรรณคดีของไทย 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รู้จักคิดวิเคราะห์ ตามมาตรฐาน 

          การศึกษา 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน  และรู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง 
2.5 เพ่ือยกระดับนักเรียนทุกคนที่อ่าน เขียนไม่คล่อง ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
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๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
    3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 
                    การใช้ภาษาไทยได้ 
  3.1.2 นักเรียนทุกระดับชั้นเกิดความภาคภูมิใจในวรรณคดีไทยและร่วมกันสืบสานวรรณกรรม 
                    วรรณคดีของไทย 

3.1.3 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านการเขียนเพ่ิมมากขึ้น 
3.1.4 นักเรียนทุกคนได้ใช้สื่อ เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนอย่างเพียงพอ 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการใช้ภาษาไทย 

                     ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 
3.2.2 นักเรียนร้อยละ ๘๐ เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยร่วมกันสืบสาน 

                     วรรณกรรมวรรณคดีของไทย 
      3.2.3 นักเรียนร้อยละ ๘๐ที่อ่านเขียนไม่คล่อง มีทักษะการอ่าน การเขียนและการสื่อสารอย่าง 

                      เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมสุนทรภู ่ - 3,000 2,000 5,000 มิถุนายน 2565 ครูธนาภรณ ์
2. กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย 3,680  320 4,000 มิถุนายน-

กรกฎาคม 2565 
ครูนิรัตน ์

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน
อ่านเขียนไม่คล่อง 

- - - - ตลอดปีการศึกษา ครูเบญจพร/ 
ครูนิรัตน ์

4. กิจกรรมภาษาสวย อักษรงาม - - - -  ครูเบญจพร 
5. กิจกรรมวรรคทองในวรรณคด ี - - - - ตลอดปีการศึกษา ครูอรพรรณ 
6. กิจกรรมคา่ยรักการอ่าน 16,000 - 2,000 18,000 ตลอดปีการศึกษา ครูสณุ ี
๗. กิจกรรมอ่านดีมีอนาคต - - 2,๐๐๐ 2,000 ตลอดปีการศึกษา ครูพิศรส 
๘. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3,000 - 1,000 4,000 ตลอดปีการศึกษา ครูสณุ ี
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5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ  
๑. นักเรียนทุกระดับชั้น มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการอ่าน 
    การเขียน การสื่อสาร และการใช้ภาษาไทยได ้
๒. นักเรียนทุกระดับชั้นเกดิความภาคภูมิใจในวรรณคดไีทยและ 
    ร่วมกันสืบสานวรรณกรรมวรรณคดีของไทย 
3. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านการเขียนเพิ่มมากข้ึน 
4. นักเรียนทุกคนได้ใช้สื่อ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขยีน 
    อย่างเพียงพอ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
    การสื่อสาร และการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคณุค่า 
    ของวรรณคดีไทย ร่วมกันสืบสานวรรณกรรมวรรณคดีของไทย 
3. นักเรียนร้อยละ ๘๐ที่อ่านเขียนไม่คล่อง  มีทักษะการอ่าน 
    การเขียนและการสื่อสารอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 
ทดสอบ 
 
สังเกต 
 
ประเมิน 
สอบถาม 
 
 
ทดสอบ 
 
สังเกต 
 
ประเมิน 

 
แบบทดสอบ 
 
แบบสังเกต 
 
แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบทดสอบ 
 
แบบสังเกต 
 
แบบทดสอบ 

 

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๖.๑ นักเรียนพัฒนาความสามารถในทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการใช้ภาษาไทยได้  อย่าง 

          ถูกต้องเหมาะสม 
6.2 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยและร่วมกันสืบสานวรรณกรรมวรรณคดี 

          ของไทย 
6.3 นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รู้จักคิดวิเคราะห์ ตามมาตรฐานการศึกษา 
6.๔ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน  และรู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง 
6.๕ โรงเรียนมกีารยกระดับนักเรยีนทุกคนที่อ่าน เขียนไม่คล่อง ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 
 

ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ 
        (นางนิรัตน์  หอมทิพย์)                                             
         ครูชำนาญการพิเศษ                                      

ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                                
   หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                                      

ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายราชัน  สุทธิธรรม) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ พัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 

  งบประมาณ  จำนวน ๓3,000 บาท   
กิจกรรม  วันสุนทรภู่. 

  งบประมาณ  จำนวน 5,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูธนาภรณ์  กรรณิการ์ 

รายละเอียดกิจกรรม วันสุนทรภู่ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ๕๐ แผ่น 2๐๐    ๒๐๐ 
2. สีไม้ ๔ กล่อง ๔๘๐    ๔๘๐ 
3. ค่าของรางวัล  3,000   3,0๐๐  
4. ฟิวเจอร์บอร์ด 22 แผ่น 1,320    1,320 

รวม     3,0๐๐ 2,000 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ พัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 

กิจกรรม  รักษ์ภาษาไทย 
  งบประมาณ  จำนวน 4,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูนิรัตน์  หอมทิพย์ 

รายละเอียดกิจกรรม รักษ์ภาษาไทย 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ๕๐ แผ่น 2๐๐    ๒๐๐ 
๒. กระดาษเกียรติบัตร ๑ ห่อ ๑๒๐    ๑๒๐ 
3. ค่าเงินรางวัล  3,680  3,680   

รวม    3,680 
 

320 
 
 
 
 



๘๘ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ พัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 

กิจกรรม  ค่ายรักการอ่าน 
  งบประมาณ  จำนวน 18,000 บาท   

ครูรับผิดชอบ ครูสุณี  บ่ายนุ่น 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ค่าวิทยากร 3 คน  8,000 8,000   
2. อาหารและเครื่องดื่ม 

 
 8,000 8.000 

 
 

3 ค่าไวนิล     1 แผ่น  800   800 
4 ค่าปากกาเมจิก    10 กล่อง  800   800 
5 ค่ากระดาษสี     2 รีม  400   400 

รวม   18,000 16,000 
 

2,000 
 
 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรม  อ่านดีมีอนาคต 

  งบประมาณ  จำนวน  2,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวพิศรส จงนอก 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ หนังสือสำหรับเยาวชน 8 เล่ม 2,000    2,000 
รวม  2,000    2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๙ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ พัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 

กิจกรรม  ส่งเสริมการอ่าน 
  งบประมาณ  จำนวน 4,000  บาท   

ครูรับผิดชอบ ครูสุณี  บ่ายนุ่น 
 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวนหน่วย 
งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

2 สีไม้ 10 กล่อง 500 500   1,000 
2. เงินรางวัล  1,000 1,000 2,000  

 

3. กระดาษ 100 ปอนด์   250 แผ่น 500 500   1,000 
รวม  2,000 2,000 2,000  2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

๒. โครงการ   พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  การคิดการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
    ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง     ใหม ่
    สนองมาตรฐานการศึกษา 

     มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผูเ้รียน 
                ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

               ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
         กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

          กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                                   ในการแข่งขัน 
         กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสรมิพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
        กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                           ในการจัดการศึกษา 

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
      กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 

    กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                                 อย่างทั่วถึง ครอบคลุม เต็มศักยภาพ 
         กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย  
                                 “ศาสตร์พระราชา” 

        กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
        กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล    
 
         



๙๑ 
 

   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
   กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

               กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอำนวย  รักเถาว์ 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
   งบประมาณ   ๒๗๐,๐๐๐  บาท 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตผุล 
                ในสังคมโลกปัจจุบัน ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจาก
เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมโลก 
นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและผู้ อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ  การเมือง การปกครอง มีเจตคติที ่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น
และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือภาษาอังกฤษ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรี ยนจำเป็นต้องจัดให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึง ได้มี 
กิจกรรมจ้างครูต่างชาติ  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)   กิจกรรม English is Fun กิจกรรมเสียง
ตามสายภาษาอังกฤษ และกิจกรรม Christmas Day พัฒนา ส่งเสริมและยกระดับความสามารถทักษะการอ่าน 
การเขียน การคิด การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
     ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูต่างชาติ 
     ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
     ๒.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษ สถานการณ์นอกห้องเรียน โดยผ่านค่ายภาษาอังกฤษได้ 
           อย่างสร้างสรรค์    
     ๒.๕ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตระหนัก เห็นความสำคัญวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและทุกคนได้ 
           เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
     ๒.๖ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด   
     ๓.๑ เชิงปริมาณ   
  ๓.๑.๑ นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
  ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา และสนทนา 
                     อย่างง่ายได้ 

 ๓.๑.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส   
           ๓.๑.๔ นักเรียนทุกคนได้ฟังการจัดรายการเพลงภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง    

 ๓.๑.๕ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับชั้นละ ๒๕ คน และคนที่สนใจระดับชั้นมัธยมศึกษา 
          ปีที่ ๔-๖  จำนวน ๒๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม English Camp จำนวน ๑๐๐ คน  



๙๒ 
 

     ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
๓.๒.๑ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา 
         และสนทนาอย่างง่าย อยู่ในระดับ ดี 

 ๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ของผู้ผ่านการอบรมค่าย English Camp กล้าคิด กล้าแสดงออก  
                    ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๓ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้เรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมของเจ้าของ 
          ภาษาและได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส    
๓.๒.๔ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษ 
๓.๒.๕ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมากกว่าร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน  

 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. English Camp ๖,๐๐๐ ๕,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๑๕,๐๐๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

นางอำนวย  รักเถาว์ 

๒. Christmas Day - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๕ นางอัญชุลี  กั๋งเซ่ง 

๓. English is Fun - - - - ตลอดปี
การศึกษา 

นางพรปวีณ์  จันทรชิต 

๔. เสียงตามสายภาษาอังกฤษ - - - - ตลอดปี
การศึกษา 

นางวีณา  อินณรงค ์

 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวนัได้ 
     อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำ 
      ตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างงา่ยได้ 
๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม    
     วันคริสต์มาส   
 ๔. นักเรียนทุกคนได้ฟังการจัดรายการเพลงภาษาอังกฤษ 
      สัปดาห์ละ ๑ คร้ัง    
๕.นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับชั้นละ ๒๕ คน     
     และคนทีส่นใจระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๒๕ คน 
     เข้าร่วม  กิจกรรม English Camp จำนวน ๑๐๐ คน 
 
 
 

 
- ประเมินการพูด 
- สัมภาษณ ์
- สังเกตพฤติกรรม   
  การมีส่วนร่วม 
- สังเกตการมีส่วนร่วม 
- สังเกตพฤติกรรม 
  การเรียนรู ้
- สัมภาษณ ์
 
 
 
 
 

 
- แบบประเมนิการพูด 
 
 - แบบสัมภาษณ ์
 
- แบบประเมนิความ 
  พึงพอใจ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม  
- แบบประเมนิความ 
  พึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ ์
- แบบประเมนิความ 
  พึงพอใจ 
 
 



๙๓ 
 

เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษ   
     แนะนำตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างงา่ย  
     อยู่ในระดับ ด ี
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๐ ของผู้ผ่านการอบรมค่าย English Camp  
     กล้าคิด กล้าแสดงออก ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
     ในชีวิตประจำวนัได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ได้เรียนรู้ ตระหนัก 
     ถึงความสำคัญของวฒันธรรมของเจ้าของภาษาและได้เข้าร่วม  
     กิจกรรมวันคริสต์มาส    
๔. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษ 
๕. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมากกว่า 
    ร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
    เพิ่มข้ึน  

- สังเกตการณ์ 
  มีสว่นร่วม 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สังเกตการณ์ 
  มีส่วนร่วม 
-ทดสอบ 

 
- แบบประเมนิความ 
  พึงพอใจ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 
- แบบทดสอบ 

 
๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
    ๖.๑ ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
    ๖.๒ ผู้เรียนทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับครูต่างชาติ 
    ๖.๓ ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
    ๖.๔ ผู้เรียนได้รู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษ สถานการณ์นอกห้องเรียน โดยผ่านค่ายภาษาอังกฤษได้อย่าง 
          สร้างสรรค์    
    ๖.๕ ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตระหนัก เห็นความสำคัญวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
          ด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
    ๖.๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 
 
 
            ลงชื่อ.................................. ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ.................... .....................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางอำนวย  รักเถาว์)                     นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
                      ตำแหน่ง  ครู                                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
           ลงชื่อ...................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                              (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
              หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ              รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 

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

                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 



๙๔ 
 

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม  Christmas Day 

  งบประมาณ  จำนวน   ๕,๐๐๐     บาท   
ครูรับผิดชอบ  นางอัญชุลี  กั๋งเซ่ง 

รายละเอียดกิจกรรม ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งเวที / ชุดเครื่องแต่งกาย / ของรางวัล / ไวนิลประชาสัมพันธ์ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. ชุดเครื่องแต่งกาย ๑ ชุด  ๑,๐๐๐ -  ๑,๐๐๐ 
๒. อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่     ๑ ชุด  ๑,๔๐๐ -  ๑,๔๐๐ 
๓. ของรางวัลผู้เข้าร่วม   ๒๐ ชุด  ๒,๐๐๐ -  ๒,๐๐๐ 
๔. ไวนิลประชาสัมพันธ์    ๑ แผ่น  ๖๐๐ -  ๖๐๐ 

รวม   ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 
 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม English Camp  

  งบประมาณ  จำนวน    ๑๕,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นางอำนวย  รักเถาว์ 

      รายละเอียดกิจกรรม ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการเข้าค่าย อบรม นักเรียน ม.๑-๖ จำนวน ๑๐๐ คน 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ สมุดบันทึก ๑๐๐ เล่ม ๕๐๐ - - - ๕๐๐ 
๒ สีเมจิก  ๑๐ กล่อง ๘๐๐ - - - ๘๐๐ 
๓ ปากกาเคมี ๒ หัว ๒ โหล  ๓๐๐ - - - ๓๐๐ 
๔ ไวนิล ๑ แผ่น ๕๐๐ - - ๕๐๐ - 
๕ กระดาษชาร์ท ขาวเทา ๕๐ แผ่น ๕๐๐ - - - ๕๐๐ 
๖ ของรางวัลในการร่วม

กิจกรรม 
 ๕๐ ชิ้น  ๑,๔๐๐ - - - ๑,๔๐๐ 

๗ ค่าอาหารว่าง ๑๐๐ คน ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ - 
๘ ค่าวิทยากร ๓  คน ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ - - 

รวม  ๑๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ ๕,๕๐๐ ๓,๕๐๐ 
 

 
 
 
 



๙๕ 
 

๓. โครงการ พัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ 
    ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
    สนองมาตรฐานการศึกษา 
  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ี  

           ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
           ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
           ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
           ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
           ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
         กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

          กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                                  ในการแข่งขนั 
          กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสรมิพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
         กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
              กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
              กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพทั่วถึง 
                                 อย่างเต็มศักยภาพ 
              กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”     
              กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาทั้งระบบ      
              กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 



๙๖ 
 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
            กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มบริหารทั่วไป         
            กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
            กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวพนิดา  อินณรงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
งบประมาณ   ๓๑,๐๐๐  บาท 

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

การคำนวณ หมายความถึงความสามารถในการนับจำนวนของวัตถุ การบวก ลบ คูณ หาร การหา
ค่าเฉลี่ยต่าง ๆ และการคำนวณที่ซับซ้อนเช่น การคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ และรวมไปถึงการคำนวณโดยใช้สูตร
ตั้งแต่ง่าย ๆ ไปจนถึงข้ันซับซ้อนขึ้นตามลำดับ คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นยิ่งสำหรับวิทยาศาสตร์ เพราะใน
การทดลองหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ นั้น ต้องใช้ตัวเลขในการคำนวณค่าต่าง ๆ ซึ่ งเป็นผลมาจากการทดลอง 
ดังนั้น กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จะต้องใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในเรื่องของตัวเลข จำนวน
บวก จำนวนลบ เลขเต็มหน่วย เซตทางคณิตศาสตร์  

การคิดทางคณิตศาสตร์ การคิดทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการที่สรุปข้อเท็จจริงได้อย่างเที่ยงตรง โดย
อาศัยชุดของข้อมูลมาประกอบ ซึ่งต้องสร้างข้อคาดเดา (สมมติฐาน)  ค้นหาวิธีการ ศึกษาหาความรู้ การทดลอง 
เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อสรุปเป็นสมบัติหรือกฎเกณฑ์ แล้วตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพ่ื อยืนยันการ
สรุป  ข้อสรุปเหล่านี้จะหลอมรวมกันเป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งการให้เหตุผลจะเป็นส่วนหนึ่งของการคิดทางคณิตศาสตร์ 
ในการนี้ความสามารถในการคิดคำนวณจะทำผ่านกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ และ
กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ขั้นสูง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการคิดคำนวณตามตัวชี้วัดในหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และตามมาตรฐานประเด็นพิจารณาของ สพฐ.ในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็น ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประเด็น ๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร
และการคิดคำนวณ  จึงได้ทำโครงการนี้ขึน้ 

 

๒.  วัตถุประสงค์   
      ๒.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ 
      ๒.๒ เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์นักเรียนทุกระดับชั้นให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ 
            นักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
     ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ได้ทำโครงงานคณิตศาสตร์ 

 

๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด   

     ๓.๑ เชิงปริมาณ   
            ๓.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นม.๑ ร้อยละ ๗๐ มีทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ 
            ๓.๑.๒ นักเรียนระดับร้อยละ ๗๐ มีทักษะคณิตศาสตร์ตามความรูค้วามสารถของแต่ละระดับชั้น 
                     อยู่ในระดับดี 
             ๓.๑.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ร้อยละ ๙๐ ได้ทำโครงการคณิตศาสตร์ 
 
 



๙๗ 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ   
            ๓.๒.๑ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ในระดับ 
                     คุณภาพดี 
         ๓.๒.๒ นักเรียนที่มีผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ 
                     มัธยมวชิาการ และการแข่งขันของหน่วยงานอื่นๆ 
              ๓.๒.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  มีโครงงาน และมีกระบวนการคิด 
                     ขั้นสูงขึ้น 

 ๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร ์

- - - - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูศรรีักษ์  

๒. กิจกรรมคา่ย
คณิตศาสตร ์

- ๘,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

ครูมณฑา  
 

๓. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร ์

- ๘,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

ครูพนิดา  

 

๕.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนระดับชั้นม.๑ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะการคิดคำนวณ 
    ทางคณิตศาสตร ์
๒. นักเรียนระดับร้อยละ ๗๐  มีทกัษะคณิตศาสตร์ตามความรู้ 
    ความสารถของแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับด ี
๓. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ได้ทำโครงการ 
    คณิตศาสตร ์
เชิงคุณภาพ  
๑. นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ร้อยละ ๘๐ มีทักษะการคดิคำนวณ 
    ทางคณิตศาสตร์ในระดับคุณภาพดี 
๒. นักเรียนทีม่ีผลการพัฒนาทักษะคณติศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก 
    ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะมัธยมวชิาการ และการแข่งขันของ 
    หน่วยงานอ่ืนๆ 
๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ มีโครงงาน และมีกระบวนการคดิ 
    ขั้นสูงขึ้น 

 
- บันทึกผลการ 
    ทำกิจกรรมค่าย 
- บันทึกผลการทำ 
    กิจกรรมพัฒนาทักษะ 
    การคิดคณิตฯ 
- บันทึกผลการทำ 
    โครงงาน 

 
- แบบประเมินผลการ 
   ทำกิจกรรมค่าย 
- แบบบันทกึผลการ 
    ทำกิจกรรมพัฒนา 
    ทักษะการคิดคณิตฯ 
-  แบบบันทึกผลการ 
    ทำโครงงาน 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๖.๑ นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ 
    ๖.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์นักเรียนทุกระดับชั้น 
          ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
    ๖.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ได้ทำโครงงานคณิตศาสตร์ 
 



๙๘ 
 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวพนิดา  อินณรงค์)                                             
         ครูชำนาญการพิเศษ                                      

ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                                
   หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                                      

ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายราชัน  สุทธิธรรม) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 

 
 

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

                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
  งบประมาณ  จำนวน  ๑๘,๐๐๐ บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ 
รายละเอียดกิจกรรม ซื้อวัสดุ/จัดกิจกรรมค่ายคณิตฯนักเรียน ม.๑ ทุกคน/มอบเกียรติบัตร 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. กระดาษชาร์ทสีหน้าเดียว ๑๐๐ แผ่น - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
๒. ไวนิล ๑ แผ่น - ๕๐๐ - ๕๐๐ - 
๓. จ้างเหมาอาหาร ๑๔๕ คน - ๙,๑๐๐ - ๙,๑๐๐ - 
๔. กระดาษชาร์ท ขาวเทา ๕๐ แผ่น - ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
๕. กระดาษบรู๊ฟ ๕๐ แผ่น - ๓๐๐ - - ๓๐๐ 
๖. กาวลาเทก็ซ์ ๔ ออนซ ์ ๑๐ ขวด - ๒๐๐ - - ๒๐๐ 
๗. กรรไกร ๖ น้ิว ๑๐ อัน - ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
๘. เทปโฟมกาวสองหน้า ๑๐ ม้วน - ๖๐๐ - - ๖๐๐ 
๙. กระดาษชาร์ทสี A ๔ ๔ รีม - ๔๐๐ - - ๔๐๐ 

๑๐. คัตเตอร์เล็ก ๒๐ อัน - ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
๑๑. วิทยากร   ๔,๔๐๐ ๔,๔๐๐   

รวม  - ๑๘,๐๐๐ ๔,๔๐๐ ๙,๖๐๐ ๔,๐๐๐ 
 

กิจกรรม  พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ 
  งบประมาณ  จำนวน  ๑๓,๐๐๐   บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวพนิดา  อินณรงค์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกจิกรรม
ระดับช้ัน 

๖ ระดับชั้น ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐   ๘,๐๐๐ 

๒. พานักเรียนไปแข่งขัน
ทักษะกันหน่วยงานอ่ืนๆ 

๒ ครั้ง ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐  ๕,๐๐๐  

รวม  ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐  ๕,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

๔. โครงการ พัฒนาการคิดพิชิตเป้าหมาย 
    ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง         ใหม ่
    สนองมาตรฐานการศึกษา 
            มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
            มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 
   สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
           ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
           ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
           ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
           ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         ๑ ด้านความปลอดภัย 
         ๒ ด้านโอกาส 
         ๓ ด้านคุณภาพ 
         ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

 

 สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
  กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

    กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                       ในการแข่งขัน 
    กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
    กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
          กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 

        กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
                           เต็มศักยภาพ 
        กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝงัมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”     
        กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ      
        กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 



๑๐๑ 
 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
          กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มบริหารทั่วไป         
          กลุ่มบริหารงบประมาณ         กลุ่มบริหารงานบุคคล 
          กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววสุ    เที่ยวแสวง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๕  -   31  มีนาคม ๒๕๖๖ 
งบประมาณ   ๓๑,๕๐๐  บาท 

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

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด  จึงได้กำหนดสมรรถนะสำคัญ  5 ประการ ซึ่งสมรรถนะด้านที่ 2 คือ ความสามารถในการคิด  
เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
และการคิดอย่างเป็นระบบ  นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม  กระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ การ
นำไปใช้ มีการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้งคำถาม กำหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ 
การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบย้อนทวน การคิดจำแบบแยกแยะ การคิดเชื่อมโยง
สัมพันธ์และการคิดจัดอันดับ  ทั้งนี้การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทำได้โดยการดำเนินการจัดการเรียนรู้ เทคนิค
การสอนตามขั้นตอนอย่างมีระบบ  จะช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย โดย
ครูผู้สอนได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเก่งคิด เก่งวิทย์ ในการจัดการ
เรียนการสอน    กิจกรรมอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ บูรณาการกิจกรรม Active Learning on the classroom 
thinking  ในโรงเรียน ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา
หรือสถานการณ์โดยอาศัยหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มทีักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ และสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือนวัตกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้ในวิชาที่เรียนได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ปรัชญา คิดเป็น  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นปรัชญาสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิต และ  วิชาภาษาไทยกลุ่มสาระอื่นๆ  สอนโดยฝังความคิด ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (Best Practice) ซึ ่งผู ้สอนนำกิจกรรมในการสอนโดยฝังความคิด     ๘ กลุ ่มสาระ (Best 
Practice)  บูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ และสามารถบูรณาการข้ามสาระ    

โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับผู้เรียนทุกระดับชั้น  จึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาการคิดพิชิตเป้าหมายขึ้น  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนดต่อไป อันส่งผลถึงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในระดับโรงเรียนและอาจส่งผลถึงระดับประเทศและ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning อย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจะช่วย
ให้ครูได้พัฒนาตนเองและนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งผลต่อสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
และส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

 
 
 
 



๑๐๒ 
 

๒.  วัตถุประสงค์  
๒.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 

            คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
๒.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการนำเสนอวิธีคิด แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ โดยอาศัยหลัก 

            ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๒.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ 

      ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนสามารถฝึกวางแผนการเขียน สรุปความรู้จากการเรียนโดยใช้ผังความคิดได้ 
      ๒.๕ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์ 
            และการสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา  
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนสายวิทยาศาสตร์จำนวน 60 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 5/1 ,6/1 รอ้ยละ ๘๐ 
          ได้รับการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง 
          มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
 3.1.2 นักเรียนสายวิทยาศาสตร์จำนวน 60  คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 5/1  ,6/1  ร้อยละ ๘๐   
          มีผลการประเมิน การพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
          อย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับเฉลี่ยร้อยละ  80  ขึ้นไป 
 3.1.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต ทุกคนได้รับการฝึกทักษะ 
          การคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ โดยอาศัยหลัก 
          ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 3.1.๔ นักเรียนร้อย ละ 80 สามารถฝึกวางแผนการเขียน สรุปความรู้จากการเรียนโดยใช้ผังความคิดได้   

     3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้เรียนมีความสามารถใน การคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ 
          สมเหตุสมผล 
 3.2.2 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และคิดแก้ปัญหา 
          ได้อย่างมีสติมีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 3.2.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต ได้รับการพัฒนากระบวนการคิด 
          และจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา การจัดการ และความสามารถในการตัดสินใจ 
 3.2.๔ นักเรยีนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์   

                     และการสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา  ในระดับ ๒  ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมอบรมโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

๗,๒๐๐ ๒๑,๖๘๐ ๗,๑๒๐ ๓๐,๐๐๐ มิ.ย. ๖๕-มี.ค. ๖๖ ครูวสุ  

๒. กิจกรรมเก่งคิด  เก่งวิทย์ - - ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖ ครูพิมพิมล  
๓. กิจกรรม สอนโดยฝัง

ความคิด ๘ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ (Best 
Practice) 

- - - - ตลอดปีการศึกษา ๖๕ ครูเบญจ
พร  

 รวม - - - ๓๑,๕๐๐   
 

๕.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนสายวิทยาศาสตร์จำนวน 60 คน          ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 5/1  ,6/1  ร้อยละ ๘๐  ได้รับการพัฒนา
ทักษะ กระบวนการคิด  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

2. นักเรียนสายวิทยาศาสตร์จำนวน 60 คน            ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 4/1, 5/1  ,6/1  ร้อยละ ๘๐ มีผล       การ
ประเมิน การพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด  มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับเฉลี่ยร้อยละ  80  
ขึ้นไป 

๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-
คณิต ทุกคนได้รับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ โดยอาศัยหลักความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

๔. นักเรียนร้อย ละ 80 สามารถฝึกวางแผนการเขียน 
สรุปความรู้จากการเรียนโดยใช้ผังความคิดได้   
เชิงคณุภาพ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถใน การคิดอย่างเป็นระบบ  คิด
สร้างสรรค์  ตัดสนิใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ  สมเหตุสมผล 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และคดิแก้ปัญหาได้อย่างมีสติมีทักษะใน
การทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อยา่งมีความสุข 

 
 

 
- การนำเสนอ 
  โครงงาน 
- สังเกตการณ์ร่วม 
  กิจกรรม 
- ทดสอบ ก่อนและ 
  หลังจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการ 
  จัดกิจกรรม  
  สอบถามความ 
  พึงพอใจในการ 
  ร่วมกิจกรรม 
- ชิ้นงาน  
 
 
 
 
 
- การสังเกต  
- ทดสอบ 
- บันทึกหลังสอน  
- การวัดผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียน 
- แบบประเมนิ 
 

 
- แบบประเมนิการ 
  นำโครงงาน/ 
  แบบประเมนิ
โครงงาน 
 
- แบบสังเกตการณ ์
  ร่วมกิจกรรม 
- แบบทดสอบก่อน 
  และหลังจัดกิจกรรม 
- แบบสอบถามความ 
  พึงพอใจในการ 
  ร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมนิชิน้งาน 
 
 
 
 
- แบบสังเกต  
- แบบบนัทึกหลังสอน   
- แบบรายงาน 
  ผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียน 
- แบบประเมนิ 
  กระบวนการทำงาน 



๑๐๔ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวทิย์-

คณิต ได้รับการพฒันากระบวนการคิดและจินตนาการ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา การจัดการ และความสามารถ 
ในการตัดสินใจ 

๔. นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวติ  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการสื่อความ  
ตามมาตรฐานการศึกษา  ในระดับ ๒  ร้อยละ ๙๐ 

- แบบประเมนิ 
 

- แบบประเมนิ
คุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค ์

 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     6. 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบมากข้ึน 
     6. 2 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดในระดับดีขึ้น 
     6. 3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 

 
 

 
 
 
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                             
         ครูชำนาญการพเิศษ                                      

ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                                
   หัวหน้างานแผนงาน งบประมาณ                                      

ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายราชัน  สุทธิธรรม) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 

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

                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม อบรมรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

งบประมาณ  จำนวน ๓๐,๐๐๐  บาท (กพร.)  
ครูรับผิดชอบ นางสาววสุ   เที่ยวแสวง 

รายละเอียดกิจกรรม  อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์,ทำผ้ามัดย้อม,ออกแบบชิ้นงานสร้างสรรค์พัฒนาชิ้นงาน 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

 
กิจกรรมอบรมรมโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

      

1. ค่าตอบแทนวิทยากร  2  วัน 2 คน   7,200   
2. เอกสารประกอบการอบรม 50 ชุด    1,500  
3. ค่าวัสดุอุปกรณส์ารเคมีในการอบรม 50 ชุด     1,500 
4. ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน  

2  วัน (3*๒*๑,๒๐๐=7,200) 
3 คัน 

 
   ๗,๒00  

5. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
ครูและนักเรียน และผู้ช่วยวิทยากร  
2  วนั อาหารกลางวัน๕๐*
65*2=6,500) 
 อาหารว่าง ๔ มื้อ ( ๔๐* 
65*2=5,200) 

65 ชุด 
 

   11,๗00  

 รวม  ๒๙,๑๐๐ - 7,200 ๒๐,๔๐๐ 1,500 
 กิจกรรมผ้ามดัย้อม       

๖. วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีการดำเนิน 
กะทะ ใบใหญ่  

1 ใบ           900 - - - 900 

7. ค่าตัดเย็บ       
 รวม  30,000  7,200 ๒๐,๔๐๐ 2,400 

รวมท้ังหมด  30,000     
 

กิจกรรม เก่งคิด เก่งวิทย์ 
  งบประมาณ  จำนวน 1,500 บาท  (กพร.) 

ครูรับผิดชอบ นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
รายละเอียดกิจกรรม ;ซื้อวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค 
๑ 

ภาค ๒ 
ค่าตอบแท

น 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. กระดาษการ์ด A4 160 แกรม 2 แพ็ค - 100 - - 200 
2. กระดาษ 100 ปอนด์ A3 (100 แผ่น) 1 แพ็ค - 600 - - 600 
3. กระดาษบรู๊ฟ  100 แผ่น - 400 - - 400 
4. กระดาษน้ำตาล 110g 50 แผ่น  300 - - 300 

รวม  - 1,500 - - 1,500 



๑๐๖ 
 

๕. โครงการ นักเรียน 1 คน 1 นวัตกรรม 
    ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง         ใหม ่
    สนองมาตรฐานการศึกษา 
            มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
            มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

   สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 

สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         ๑ ด้านความปลอดภยั 
         ๒ ด้านโอกาส 
         ๓ ด้านคณุภาพ 
         ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

 

 สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
 

     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                               ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบรกิารทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 
                      ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
  กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
  กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 



๑๐๗ 
 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 

            กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มบริหารทั่วไป         
            กลุ่มบริหารงบประมาณ         กลุ่มบริหารงานบุคคล 
            กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 256๕ (พ.ค. 256๕ - มี.ค. 256๖) 
งบประมาณ ๒5,000  บาท 

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

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดวิสัยทัศน์ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  
มีจ ิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั ่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ” โดยมีสมรรถนะสำคัญของผู ้เรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็น
ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลัก เหตุผล 
คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต              เป็น
ความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการ
ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ เป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่าง
เป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมี
คุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”  ตามนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ก้านการ
จัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง   



๑๐๘ 
 

มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จาลองผ่าน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูให้มากข้ึน 
 โรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต   จึงส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวั ตกรรม 
สอดคล้องกับเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นที่ ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๘๐          
มีผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ จึงขอนำเสนอโครงการ นักเรียน 1 คน 1 นวัตกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม ได้แก่ 1 คน 1 นวัตกรรม ประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์ 
หนังสือเล่มเล็ก งานช่างเพ่ือประดิษฐ์ชิ้นงาน และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการศึกษาในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ 
    ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ ใช้งานได้ คนละ 1 ชิ้น นำเสนอข้ันตอนการทำได้ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ประดิษฐ์ผลงานที่ใช้ในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ 
 ๒.4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้กระบวนการสรุปงานแบบหนังสือเล่มเล็กในรายวิชาการเขียน   
    ๒.5 เพ่ือให้นักเรียนเรียนวิชาการเขียนมีพื้นฐานในการทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
          ในการเรียนรายวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
    ๒.6 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  
          และการสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา   
    ๒.7 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาพัฒนาความสามารถทางด้านงานช่างได้อย่าง 
          มีประสิทธิภาพ 
    ๒.8 เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางงานช่าง และได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ 
    ๒.9 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการออกแบบ สร้างและปรับปรุงในงานช่าง 
           และสามารนำความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
    2.10 เพื่อแนะนำและส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวางแผน 
            ออกแบบ  จัดทำ และนำเสนอผลงานของตนเอง(Portfolio) เพ่ือนำไปใช้ในการศึกษาต่อในอนาคต 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 

     3.1 เชิงปริมาณ    
     3.1.๑. นักเรียนทุกคนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตัวเอง 
   3.1.๒. นักเรียนสร้างชิ้นงานทีแ่ปลกใหม่ สามารถใช้งานได้ คนละ 1 ชิ้น 
   3.1.3. นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์ 
   3.1.4. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้กระบวนการสรุปงานแบบหนังสือเล่มเล็ก  ในรายวิชาการเขียน   
   3.1.5. นักเรียนที่เรียนวิชาการเขียน ร้อยละ ๘๐ มีพ้ืนฐานในการทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถนำไป 
                      ประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 
 



๑๐๙ 
 

   3.1.6. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์งานช่างคนละ 1 ชิ้นงาน 
            3.1.7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 8๐ วางแผน ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอผลงาน 
                      ของตนเอง (Portfolio) 

     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      ๓.๒.๑ นักเรียนทุกคนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สร้างชิ้นงานได้ด้วยตัวเอง 

        ๓.๒.๒ นักเรียนสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ มีคุณภาพ ใช้งานได้ คนละ 1 ชิ้น และนำเสนอขั้นตอน 
                         การสร้างชิ้นงานได ้  
       ๓.๒.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์คนละ  1  ชิ้น 
                ๓.๒.4 นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์ 
                         และการสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา  ในระดับ ๒ 
                ๓.๒.5 ผู้เรียนทกุคนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของความสนใจทางด้านงานช่าง 
                ๓.๒.6 ผู้เรียนรอ้ยละ ๘๐ สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุงานช่าง ในระดับ ดี 
                ๓.๒.7 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 8๐ สามารถวางแผนออกแบบ จัดทำ และนำเสนอ 
                         ผลงานของตนเอง (Portfolio) ในระดับ ดี 
 

4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที่ 
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม - - - - พ.ค. 256๕ - 
มี.ค. 2566 

นางสาววิจติรา   

2. ประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป ์ - - 2,000 2,000 พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

นางสุพรพรรณ  

๓. งานช่างเพื่อประดิษฐ์ชิน้งาน - - 20,000 20,000 พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

นายสถิตย์  

๔. หนังสือเล่มเล็ก - - 3,000 3,000 พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

นางสาวเบญจพร  

5. สร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
การศึกษาในอนาคต 

- - - - พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

นางสาวชุติมา  

รวม - - ๒5,000 ๒5,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
     ๑. นักเรียนทุกคนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ 
สามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตัวเอง 
     ๒. นักเรียนสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ สามารถใช้งานได้ คน
ละ 1 ชิ้น 
     3. นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์
นาฏศิลป์ 
     4. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้กระบวนการสรุปงาน
แบบหนังสือเล่มเล็ก  ในรายวิชาการเขียน   
     5. นักเรียนที่เรียนวิชาการเขียน ร้อยละ ๘๐ มีพื้นฐานใน
การทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
รายวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
     6. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์
งานช่างคนละ 1 ชิ้นงาน 
     7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 8๐ วางแผน 
ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอผลงานของตนเอง (Portfolio) 
 

 
- สอบถาม 
 
- การนำเสนอชิ้นงาน 
 
- ผลงานนักเรียน 
 
- ประเมินกระบวนการ
ทำงาน 
- ประเมินกระบวนการ
ทำงาน 
 
- ผลงานนักเรียน 
 
- ประเมินกระบวนการ
สร้าง Portfolio 
 

 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบการนำเสนอชิ้นงาน 
 
-แบบสำรวจผลงาน
นักเรียน 
- แบบประเมินกระบวน 
การทำงาน 
- แบบประเมินกระบวน 
การทำงาน 
 
-แบบสำรวจผลงาน
นักเรียน 
- แบบประเมิน
กระบวนการสร้าง 
Portfolio 

เชิงคุณภาพ 
    ๑. นักเรียนทุกคนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สร้าง
ชิ้นงานได้ด้วยตัวเอง 
     ๒. นักเรียนสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ มีคุณภาพ ใช้งานได้ 
คนละ 1 ชิ้น และนำเสนอข้ันตอนการสร้างชิ้นงานได้   
     3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการประดิษฐ์อุปกรณ์
นาฏศิลป์คนละ  1  ชิ้น 
      4. นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการสื่อความ  
ตามมาตรฐานการศึกษา  ในระดับ ๒ 
      5. ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตาม
ความถนัดของความสนใจทางด้านงานช่าง 
      6. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุ
งานช่าง ในระดับ ดี 
      7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 8๐ สามารถ
วางแผนออกแบบ จัดทำ และนำเสนอผลงานของตนเอง 
(Portfolio) ในระดับ ดี 

 
- สอบถาม 
 
- ผลงานนักเรียน 
 
- ผลงานนักเรียน 
 
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
- สังเกต 
 
-ผลงานนักเรียน 
 
- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 
-แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 
- แบบสังเกต 
 
-แบบประเมินผลงาน
นักเรียน 
- แบบสังเกต 

 
 
 



๑๑๑ 
 

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
    6.๑ นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ 
    6.๒ นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ ใช้งานได้ คนละ 1 ชิ้น นำเสนอข้ันตอนการทำ 
   6.3 นักเรียนได้ประดิษฐ์ผลงานที่ใช้ในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ 
 6.4 นักเรียนสามารถใช้กระบวนการสรุปงานแบบหนังสือเล่มเล็กในรายวิชาการเขียน   
    6.5 นักเรียนที่เรียนวิชาการเขียนมีพื้นฐานในการทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
          ในการเรียนรายวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
    6.6 นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์   
           และการสื่อความ  ตามมาตรฐานการศึกษา   
     6.7 นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้พัฒนาความสามารถทางด้านงานช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     6.8 การส่งเสริมความเป็นเลิศทางงานช่าง และได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ 
     6.9 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการออกแบบ สร้างและปรับปรุงในงานช่าง และ 
            สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
     6.10 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวางแผนออกแบบ   
             จัดทำและนำเสนอผลงานของตนเอง(Portfolio) เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อในอนาคต 
 
 
 
 
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์)                                       (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
               ตำแหน่ง ครู                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                           (นายราชัน  สุทธิธรรม) 
      หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
                       
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายอรรถพร  อักษรนำ) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
โครงการ นักเรียน 1 คน 1 นวัตกรรม 

กิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์นาฏศิลป์ 
งบประมาณ  จำนวน  2,๐00 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสุพรพรรณ  รักจันทร์ 
รายละเอียดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. ลูกปัดปล้องอ้อย 2  ถุง 460    460 
2. ผ้าสไบกากเพชร 10 เมตร 1,000    1,000 
3. ผ้าลูกไม้ 6  เมตร 300    300 
4. ผ้าตวน 6  เมตร 240    240 
 รวม  2,๐00    ๒,๐๐๐ 

 
 

 

กิจกรรม  งานช่างเพ่ือประดิษฐ์ชิ้นงาน 
  งบประมาณ  จำนวน  10,000 บาท   

ครูรบัผิดชอบ นายสถิตย์ รัตนสิงห์ 
      รายละเอียดกิจกรรม : วัสดุฝึกสำหรับการประดิษฐ์งานช่าง 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครือ่งมืองานช่าง 

1 ชุด 10,000 10,000   20,000 

รวม  10,000 10,000   20,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

กิจกรรม หนังสือเล่มเล็ก 
งบประมาณ   จำนวน  3,000   บาท 

ครูรับผิดชอบ นางสาวเบญจพร สร้อยสิริสุนทร  
รายละเอียดกิจกรรม : ซื้อวัสดุ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. กระดาษร้อยปอนด์ A4 
(50 แผ่น) 

๒ ห่อ 
500 - - - 

500 

๒. กระดาษหลังรูป ๕ แผ่น 100 - - - 100 
๓. กาว TOA ขนาด 8 ออนซ์ ๕ ขวด 150 - - - ๑๕๐ 
๔. สีไม้ระบายน้ำ  COLLEEN   

24 ส ี
๔ กล่อง 540 

- - - 
540 

๕. สติ๊กเกอร์ใส เอ 4   
(50 แผ่น) 

๒ ห่อ 400 
- - - 

400 

๖. สติ๊กเกอร์ PVC ใส   ๑๐ แผ่น 250 - - - 250 
๗. กระดาษร้อยปอนด์  A3  ๒๐ แผ่น 200 - - - 200 
๘. คัตเตอร์ขนาดใหญ่อย่างดี  ๑ เล่ม 250 - - - 250 
๙. ใบมีดคัตเตอร์ 2x10 ซม.

อย่างดี (ห่อละ 6 ใบ)  
NT อย่างดี 

๒ ห่อ 140 
- - - 

140 

๑๐. แผ่นรองตดั  
ขนาด 45 ซม. 

๑ แผ่น 380 
- - - 

380 

๑๑ ไม้บรรทัดเหล็ก 18 นิ้ว ๑ อัน 90 - - - 90 
รวม 3,000 - - - 3,000 

รวม ๓,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

6. โครงการ  พัฒนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สู่การเรียนการสอน 
    ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม่ 
    สนองมาตรฐานการศึกษา 

   มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ๑ ด้านความปลอดภัย 
     ๒ ด้านโอกาส 
     ๓ ด้านคุณภาพ 
     ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
        กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

         กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                                 ในการแข่งขัน 
         กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสรมิพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
        กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
     กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
     กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 
                         ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
     กลยุทธ์ที่ ๓  ปลูกฝังมคีุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
     กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
     กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

 
 
 



๑๑๕ 
 

   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
  กลุ่มบริหารวิชาการ     กลุ่มบริหารทั่วไป         
  กลุ่มบริหารงบประมาณ          กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
   ระยะเวลาดำเนินการ  1๗ พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ – 31 มีนาคม พ.ศ. 256๖ 
   งบประมาณ  56,000  บาท 

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

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความ     เท่า
เทียมกันทางสังคม ตลอดจนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ในการ
ขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล ด้านความสามารถ และพัฒนาของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรยีน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ
สื่อสาร ตามช่วงวัยเพิ่มทักษะความสามารถด้านผู้เรียนด้วยการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษา
และการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง คุณลักษณะตามหลักสูตรผู้เรียนต้องมี ความใฝ่รู ้ และจากผลการประเมิน
ภายนอกรอบสี่โดย สมศ. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ข้อที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี        มี
คุณภาพอยู่ระดับดี รวมทั้งเพ่ือการพัฒนานักเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารสู่     ความ
เป็นเลิศ โรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑   เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างถูกต้อง

และเหมาะสม     
     ๒.2   เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน  
     2.3  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
            ทางวิชาการ 

๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด   
     ๓.๑ เชิงปริมาณ   

 ๓.๑.๑ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานและเพียงพอกับผู้เรียน 2 คน/เครื่อง 
 ๓.๑.๒ นักเรียน ครู ร้อยละ 80 สามารถใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
 ๓.๑.3 นักเรียน ร้อยละ 70 มีทักษะความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
          การเรียนสาระเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓.๑.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ร้อยละ 80 สามารถสร้างสรรค์/นำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์ 
          ในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

     ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
๓.๒.๑ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานและเพียงพอกับผู้เรียน 
๓.๒.๒ นักเรียน ครู ร้อยละ 80 สามารถใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน อยู่ใน 
         ระดับ ดี 
๓.๒.๓ นักเรียน ร้อยละ 70 มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา 
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยีสูงขึ้น  
๓.๒.๔ นักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษ ร้อยละ 80 สามารถสร้างสรรค/์นำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์ 
         จนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ รวม 

๑. กิจกรรมพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร ์

- - ๔๕,๐๐๐ 
 

๔๕,๐๐๐ 
 

พ.ค.6๕ -ธ.ค.6๕ ครูสภุนีตา 

๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร ์

- ๘,000 - ๘,000 พ.ย. 6๕ ครูชุติมา 

๓. กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน
คอมพิวเตอร ์

- - 3,000 3,000 พ.ค.6๕ - มี.ค.6๖ ครูชุติมา 

 
๕.  การประเมนิผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
๑.  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานและเพียงพอกับผู้เรียน  
     2 คน/เครื่อง 
๒.  นักเรียน ครู ร้อยละ 80 สามารถใช้บริการระบบเครือข่าย 
     อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
3.  นักเรียน ร้อยละ 70 มีทักษะความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ 
     ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง 
     ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ร้อยละ 80 สามารถสร้างสรรค์/ 
     นำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
เชิงคุณภาพ  
๑.  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่พร้อม 
    ใช้งานและเพียงพอกับผู้เรยีน 
๒.  นักเรียน ครู ร้อยละ 80 สามารถใช้บริการระบบเครือข่าย 
     อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรยีน อยู่ในระดบั ด ี
๓.  นักเรียน ร้อยละ 70 มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสามารถ 
     นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยสีูงขึ้น  
๔.  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ร้อยละ 80 สามารถสร้างสรรค์/ 
     นำเสนอผลงานทางคอมพิวเตอร์จนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ 

 
- สอบถาม 
 
 
 
 
- สังเกตจากการ 
  ทำงาน 
- ทดสอบ 
- สอบถาม 
ทำช้ินงาน 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
- แบบสอบถามความ 
  พึงพอใจเข้าใช้ 
  ห้องปฏิบัติการ 
  คอมพิวเตอร์  
  ปีการศึกษา 2565  
- แบบสังเกต 
- แบบทดสอบ 
- แบบสอบถาม 
 
 

 

 



๑๑๗ 
 

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
     6.๑  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม     
     6.๒  โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน 
     6.3  นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระดับต่าง ๆ  
 
 
 
ลงชื่อ.................................. ผูเ้สนอโครงการ      ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร)                           (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
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๑๑๘ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรม  พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  งบประมาณ  จำนวน        80,000  บาท   

ครูรับผิดชอบ ครูสุภนีตา  กังเซ่ง 
รายละเอียดกิจกรรม (ระบุการใช้งบ  ซื้อ/จ้าง/จัดกิจกรรม.) จัดจ้าง 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ 
ภาค 
๒ 

ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑. 
 

จ้างเหมาวางระบบเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 2 อาคาร
เรียน 1 
 

30 จุด 
 

80,000 
 

    

รวม  80,000   80,000 
 

 
 

กิจกรรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ 
  งบประมาณ  จำนวน  ๘,000  บาท   

ครูรับผิดชอบ ครูชุติมา  จุ้ยบุตร 
     รายละเอียดกิจกรรม  จัดอบรมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนกลุ่มที่มีความรู้ 

ความสามารถพิเศษด้านการใช้เทคโนโลยี 
************************** 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสด ุ

๑. จ้างเหมาอาหาร 35 คน - 2,450 - 2,450 - 
2. ไวนิลล ์ 1 แผ่น - 500 - 500 - 
3. ค่าวิทยากร 2 คน - ๒,000 ๒,000 - - 
4. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ใน

การพัฒนาและฝึกอบรม 
- เอกสารประกอบ 
  การอบรม 
- รางวัลสำหรับนักเรียน 

 - 3,050 - - 3,050 

รวม  - ๘,000 ๒,000 2,950 3,050 
 
 
 
 

 



๑๑๙ 
 

กิจกรรม  สร้างสรรค์ผลงานทางคอมพิวเตอร์ 
  งบประมาณ  จำนวน  ๓,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวชุติมา   จุ้ยบุตร 

      รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ / ฝึกซ้อมนักเรียน / นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
************************** 

กิจกรรม  สร้างสรรค์ผลงานทางคอมพิวเตอร์ 
  งบประมาณ  จำนวน  ๓,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวชุติมา   จุ้ยบุตร 

      รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ / ฝึกซ้อมนักเรียน / นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
************************** 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. น้ำหมึกสีดำและหมึกส ี ๑ ชุด - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
๒. แผ่น DVD ๑ กล่อง - ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
๓. กระดาษ ๒ รีม - ๕๐๐ - - ๕๐๐ 
๔. หูฟัง ๒ ชุด - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

รวม - - ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

๗. โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่

สนองมาตรฐานการศึกษา 
          มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
           มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                              ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 

           กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
                             เต็มศักยภาพ 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
           กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 



๑๒๑ 
 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
         กลุ่มบริหารวิชาการ            กลุ่มบริหารทั่วไป         
         กลุ่มบริหารงบประมาณ            กลุ่มบริหารงานบุคคล 
         กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖5 
งบประมาณ  ๑6,๐๐๐   บาท 

******************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึงความพยายามในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้   
มีคุณภาพตรงตามตัวชี้วัด  สมรรถนะ 5 ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8  ด้าน ตามหลักสูตร เพื่อพัฒนา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตรงตาม
หลักสูตรสถานศึกษา วางแผนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นส่งเสริมให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง และยกระดับผลสัมฤทธิ์บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ยังต่ำอยู่ให้สูงขึ้น ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ โดยศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำผล
วิเคราะห์มาวางแผนแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนทุกคนเต็มศักยภาพ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยี     
จัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการ  กระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดระบบการสอนแทน สอนเสริมให้ ผู้เรียน อย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา  
2. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
       ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนได้รับการแก้ไขผลการเรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม 

       หลักสูตรของสถานศึกษา  
 ๒.๓ เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้อยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ         
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนปรับพื้นฐานและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข    
 ๒.๕ เพ่ือจัดระบบให้ครูมีการสอนแทน สอนชดเชยและสอนเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีชั่วโมงเรียน 

 ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
3.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
     3.1  เชิงปริมาณ   

  ๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
  ๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์และ 

           การสื่อความตามมาตรฐานการศึกษา 

  ๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ที่มีปัญหาด้านการเรียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม 

           หลักสูตรของสถานศึกษาโดยไม่มีผลการเรียน เป็น 0 ,ร ,มผ  
  ๓.๑.๔ ครูและนักเรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้  

            ๓.๑.๕ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมให้เรียน 

                     ปรับพื้นฐาน 
            ๓.๑.๖ ครูทุกคนมีการสอนเสริม สอนแทน และสอนชดเชย ชั่วโมงเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 

                     ให้ได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 



๑๒๒ 
 

  3.2 เชิงคุณภาพ   
   ๓.๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
            และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาสูงขึ้น     
   ๓.๒.๒ นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์และการ 

            สื่อความ ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
   ๓.๒.๓ นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ที่มีปัญหาด้านการเรียนได้เรียนซ่อมเสริมและผ่านเกณฑ์การ 

            ประเมินตามหลักสูตรของสถานศึกษาโดยไม่มีผลการเรียน เป็น 0 ,ร  ,มผ  
   ๓.๒.๔ ครูและนักเรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่างเพียงพอและ 

               มีประสิทธิภาพ   
   ๓.๒.๕ นักเรียนชั้น ม.1 ปกีารศึกษา 2564  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้เรียนปรับพ้ืนฐานและ  
            เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข    
    ๓.๒.๖ นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เสริมนอกเหนือจากบทเรียนอย่างกว้างขวางและมีชั่วโมงเรียนครบ  
             ตามโครงสร้างของหลักสูตร 

4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที่ 
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า 
 ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมบุคคลที่เก่ียวข้อง
เพ่ือวางแผนดำเนินการ 

    เม.ย.๒๕๖5 กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

2. ขออนุมัติโครงการ     เม.ย.๒๕๖5 ครูธนาภรณ ์

๓. ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่
กำหนด ดังนี้ 

      

๓.๑ 
 

 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

- - ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 
 2๕๖5 

ครูธนาภรณ ์
 
 

๓.๒ 
 

 

ติดตามนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านการเรียน 
 

- ๓,๐๐
๐ 

- ๓,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา  
2๕๖5 

ครูธนาภรณ ์
 
 

๓.๓ 
 
 

พัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) 
 

  
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา  
2๕๖5 

ครูสบาย 
 
 

๓.๔ 
 

สอนปรับพื้นฐาน 
 

  
3,๐๐๐ 
 

3,๐๐๐ 
 

ภาคเรยีนที่ 
๑/๒๕๖5 

ครูศิริกานต ์
 

๓.๕ จัดระบบสอนแทน  
สอนชดเชย และสอนเสริม 

- - - - ตลอดปี
การศึกษา  
2๕๖5 

ครูพิชญาภรณ ์

 
 



๑๒๓ 
 

 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่า 

 ตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

4 ประเมินผลคุณภาพตาม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของ
กิจกรรม ภาพรวมของ
โรงเรียน  

   - ต.ค. ๒๕65 
และ  
มี.ค. ๒๕66 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

5 รวบรวมสรุปคุณภาพผู้เรียน
ตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ทุกกจิกรรมเป็นภาพรวม
ของโรงเรียน 

   - ม.ีค. ๒๕66 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

6 นำข้อมูลจากกิจกรรมมา
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
แล้วหาแนวทางเพ่ือการ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

    ม.ีค. ๒๕๖6 หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหาร
วิชาการ/กลุม่
สาระฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

 
5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตาม 
    หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    การคิดวิเคราะห์และการสื่อความตามมาตรฐานการศึกษา 

๓. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ที่มีปัญหาด้านการเรียนมีผลการเรียน 

    ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของสถานศึกษาโดยไม่มี 
    ผลการเรียน เป็น 0 ,ร ,มผ  
๔. ครูและนักเรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (DLIT) ใช้ 
๕. นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 

    ได้รับการส่งเสริมให้เรียนปรับพื้นฐาน 

๖. ครูทุกคนมีการสอนเสริม สอนแทน และสอนชดเชย ชั่วโมงเรียน 

    ของนักเรียนทุกระดับชั้นให้ได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตาม 
    หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 

    สถานศึกษาสูงขึ้น     
๒. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    การคิดวิเคราะห์และการสื่อความตามมาตรฐานการศึกษาในระดับ 

    ดีขึ้นไป 

๓. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ที่มีปัญหาด้านการเรียนได้เรียน 

    ซ่อมเสริมและผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของ 

    สถานศึกษาโดยไม่มีผลการเรียน เป็น 0 ,ร ,มผ 

๔. ครูและนักเรียนร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (DLIT) ใช้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ   
๕. นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
    ได้เรียนปรับพื้นฐานและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี 
    ความสุข    
๖. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เสริมนอกเหนือจากบทเรียนอย่าง 

    กว้างขวางและมีชั่วโมงเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

 

 
-ทดสอบ 
 
-ทดสอบ/สังเกต 
 

-ทดสอบ 
-สรุปผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียน 
-สังเกต /บันทึก 
 
-ตรวจสอบ 
 
-บันทึกการสอน 
 แทน/ชดเชย/ 
 สอนเสริม 
 
 
-สรุปผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียน 
 
- ทดสอบ 
 

 

-เรียนซ่อมเสริม 
 
   
-บันทึก/สังเกต 
 
-สอบถาม 
-ตรวจสอบ 
 
-บันทึกการสอน
แทน/ชดเชย/
สอนเสริม 

 
-แบบทดสอบ 
 
-แบบทดสอบ/สังเกต 
 

-แบบทดสอบ 
-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียน 
-แบบบันทึก 
 
-แบบบันทึก 
 ความพึงพอใจ 
-แบบบันทึกการ 
 สอนแทน/ชดเชย/ 
 สอนเสริม 
 
 
-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียน 
 
-แบบทดสอบ 
 
 

-แบบรายงานผลการ
เรียนซ่อมเสริม 
  
-แบบรายงาน/บันทึก 
 
-แบบสอบถาม 
 
 
-แบบบันทึกการสอน 
 แทน/ชดเชย/ 
 สอนเสริม 
 



๑๒๕ 
 

 
๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๖.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 
    ๖.๒ นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนได้รับการแก้ไขผลการเรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของ 

สถานศึกษา  

     ๖.๓ ครูและนักเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ใช้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ         
     ๖.๔ นักเรยีนได้เรียนปรับพื้นฐานและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข    
     ๖.๕ ครูมีการสอนแทน สอนชดเชยและสอนเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีชั่วโมงเรียนครบตามโครงสร้าง 
           ของหลักสูตร 
 
 
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ......................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
       (นางธนาภรณ์  กรรณิการ์)                                       (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
          ตำแหน่ง ครู  คศ.๓                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ          ลงชื่อ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                        (นายราชัน  สุทธิธรรม) 
    หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
   ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายอรรถพร  อักษรนำ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

งบประมาณ  จำนวน  .............8,000........... บาท   
ครูรับผิดชอบ นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 

รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม นำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 วัสดุอุปกรณ ์
จัดกิจกรรมกลุ่มสาระ 

8 กลุ่ม
สาระฯ 

8,000 - - - 8,000 

รวม 8 กลุ่ม
สาระฯ 

8,000 - - - 8,000 

                                                 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน 

งบประมาณ  จำนวน  ...............3,000............. บาท   
ครูรับผิดชอบ นางพิชญาภรณ์  กาญจนอุดม 

รายละเอียดกิจกรรม อาหารว่างสำหรับผู้ปกครองนักเรียนในการประชุม 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. ค่าอาหารว่าง ๔ ครั้ง 1,500 1,500 - 3,000 - 
รวม   ๔ ครั้ง 1,500 1,500 - 3,000 - 

                                                                                      

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 
งบประมาณ  จำนวน 2,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายสบาย  ทองสลัก 

รายละเอียดกิจกรรม ซื้อวัสดุ (แฟ้มบันทกึข้อมูล / วัสดุกราฟิก...) 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน 
(หน่วย) 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. แฟ้มบันทึกข้อมูล ๒ แฟ้ม ๒๕๐ ๒๕๐   ๕๐๐ 
๒. วัสดุกราฟฟิก ๒   ๒๕๐ ๒๕๐   ๕๐๐ 
๓. Sandisk  sdhc card 

8 gb 
๒  อัน ๕๐๐ ๕๐๐   ๑,๐๐๐ 

รวม  ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐   ๒,๐๐๐   



๑๒๗ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมสอนปรับพื้นฐาน 

  งบประมาณ  จำนวน 3,๐00 บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 

รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม นำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมกลุ่มสาระ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. 
วัสดุอุปกรณ์ 
จัดกิจกรรมกลุ่มสาระ 

8 กลุ่ม
สาระฯ 

3,000 - - - 3,000 

รวม 8 กลุ่ม
สาระฯ 

3,๐00    3,๐00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

๘. โครงการ พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ และการดำเนินการทดสอบระดับชาติ  
    ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
              มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
             มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   

 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 

                                 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
             นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
            นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  

      กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                               ในการแข่งขัน 
       กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
      กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
           กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
           กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง  
                              เต็มศักยภาพ 
           กลยุทธ์ที่ ๓ ปลกูฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”     
           กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ      
           กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 



๑๒๙ 
 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
          กลุ่มบริหารวิชาการ               กลุ่มบริหารทั่วไป         
          กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
          กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพนิดา  อินณรงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
งบประมาณ    ๒๙,๐๐๐  บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
          การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมาย 
สำคัญของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน 
ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติอีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในเป็นการยกระดับ คุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ซึ่งระบุไว้ใน 
กลยุทธ์ที ่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม หลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื ่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  โดยกำหนดตัวชี ้ว ัดความสำเร็จให้ สถานศึกษายกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ จากการทดสอบ
ระดับชาติ(O–NET) เพ่ิมข้ึน   
          โรงเรียนนบพิตำวิทยาจึงได้สนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ เพิ่มผลสอบระดับประเทศ (O–NET) ขึ้น ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ O–NET ในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ทั้ง ๔ กลุ่มสาระในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และ ๕ กลุ่มสาระในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อเพิ่มผลการสอบระดับประเทศ (O–NET) โดยมี เป้าหมายโครงการมี          
ผลการสอบ O–NET เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓   

๒.  วัตถุประสงค์   
     ๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET)      
     ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมและเข้าใจการทำข้อสอบ GAT 
๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
      ๓.๑  เชิงปริมาณ   
           ๓.๑.๑ นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ความเข้าใจตามตัวชี้วัดทั้ง ๕ กลุ่มสาระตามแนวข้อสอบระดับชาติ 
           ๓.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นม.๓ที่มีความประสงค์จะทดสอบระดับชาติ(O-NET) ทุกคนต้องได้รับการทดสอบ 
           ๓.๑.๓ นักเรียนระดับชั้นม.๖ ทุกคนต้องได้รับการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
           ๓.๑.๔ นักเรียนชั้นม.๑และม.๒ ทุกคนต้องได้รับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง สพม. 
                    นครศรีธรรมราช 
           ๓.๑.๕ นักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทุกคนได้รับการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบ 
                    ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
         ๓.๑. ๖ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการสอบ GAT ปีการศึกษา  
                   ๒๕๖๕ 
 
 



๑๓๐ 
 

     ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
         ๓.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) สูงจากปีการศึกษา ๒๕๖๕ อย่างน้อย ร้อยละ ๓  
                 ทั้ง ๕ กลุ่มสาระ ทั้งม.๓ และ ม.๖ 
        ๓.๒.๒ จัดดำเนินการจัดให้นักเรียนชั้นม.๓ที่มีความประสงค์จะทดสอบระดับชาติ(O-NET) ได้รับการ 
                 ทดสอบ ใหม้ีคุณภาพดีมาก 
        ๓.๒.๓ จัดดำเนินการประสานงานให้นักเรียนระดับชั้นม.๖ ทุกคนต้องได้รับการทดสอบระดับชาติ  
                 (O-NET) ให้มีคุณภาพดีมาก 
        ๓.๒.๔ จัดดำเนินการประสานงานนักเรียนชั้นม.๑และม.๒ ทุกคนต้องได้รับการทดสอบด้วยข้อสอบ 
                 มาตรฐานกลางสพม. นครศรีธรรมราช ให้มีคุณภาพดีมาก 
        ๓.๒.๕ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้รับการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลการ 
                 ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
        ๓.๒.๖ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีความพึงพอใจในการสอนเสริม 
                 เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในระดับดีมาก 
        ๓.๒.๗ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๗๐ มีความรู้พร้อมที่จะทดสอบ GAT   
                 ปีการศึกษา  ๒๕๖5 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. พัฒนา/ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.๓  
จำนวน ๔ กลุ่มสาระ  ม.
๖ จำนวน ๕ กลุ่มสาระ 

  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวพนิดา  
 

๓. กิจกรรมทดสอบ
ระดับชาติ (o-net ม. 
๓,๖) สอบมาตรฐานกลาง 
ม.๑และม.๒ 

 ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ ภาคเรียนที่ ๒ นางสาวพนิดา  
 

4. เทคนิคพิชิต GAT  ๘,๐๐๐  ๘,๐๐๐ สิงหาคม ๖5 นางอำนวย   
5. ติว O  - NET ม.๓ และ 

ม.๖  
๒๑,๐๐๐ ๙,๐๐๐  ๙,๐๐๐ ภาคเรียนที่ ๒ นางสาวศิริกานต์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ความเข้าใจตามตัวชี้วัดทั้ง 
    ๕ กลุ่มสาระตามแนวข้อสอบระดับชาติ 
 
 
๒. นักเรียนระดับชั้นม.๓ที่มีความประสงค์จะทดสอบระดับชาติ 
    (O-NET) ทุกคนต้องได้รับการทดสอบ 
๓. นักเรียนระดับชั้นม.๖ ทุกคนต้องได้รับการทดสอบ 
    ระดบัชาติ (O-NET)  
๔. นักเรียนชั้นม.๑และม.๒ ทุกคนต้องได้รับการทดสอบด้วย 
    ข้อสอบมาตรฐานกลางสพม.นครศรีธรรมราช 
๕. นักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทุกคนได้รับการ 
    สอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
   (O-NET) 
๖. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน มีความรู้ความ 
    เขา้ใจในการสอบ GAT ปีการศึกษา ๒๕๖5 
เชิงคุณภาพ  
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) สูงจากปี 
    การศึกษา ๒๕๖๔ อย่างน้อย ร้อยละ ๐.๓ ทั้ง ๕ กลุ่มสาระ  
    ทัง้ม.๓ และ ม.๖ 
๒. จัดดำเนินการจัดให้นักเรียนชั้นม.๓ที่มีความประสงค์จะ  
    ทดสอบระดับชาติ(O-NET) ได้รับการทดสอบ ให้มีคุณภาพ 
    ดีมาก 
๓. จัดดำเนินการประสานงานให้นักเรียนระดับชั้นม.๖ ทุกคน 
   ต้องได้รับการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้มีคุณภาพดีมาก 
๔. จัดดำเนินการประสานงานนักเรียนชั้นม.๑และม.๒ ทุกคน 
    ต้องได้รับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางสพม.  
    นครศรีธรรมราช ให้มีคุณภาพดีมาก 

 
- ทดสอบข้อสอบ 
   O – NET 
 
 
- ประเมินความ 
  พึงพอใจ 
 
 
- สอบถาม 
- ตรวจสอบ 
 
 
- สังเกตการมี 
  ส่วนร่วม 

 
แบบทดสอบ  
O – NET จาก 
ปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 
 
- แบบสอบถาม 
  ความพึงพอใจ 
- แบบตรวจสอบ 
  รายชื่อ 
- แบบรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
 
  ๕. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
      ได้รับการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้น 
      พ้ืนฐาน (O-NET) 
  ๖. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนชั้น ม.๓,ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
      มีความพึงพอใจในการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบ 
      ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)อยู่ในระดับดีมาก 
  ๗. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๗๐ มีความรู้ 
      พร้อมที่จะทดสอบ GAปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

  

 
6. เพิ่มผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๖.๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET) สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2564      
     ๒.๒. นักเรียนมีความพร้อมและเข้าใจในการทำข้อสอบ GAT ของปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวพนิดา  อินณรงค์)                                             
         ครูชำนาญการพิเศษ          
 
 
                             

 
 
 
ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ลงชื่อ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                                
   หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                                      

ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายราชัน  สุทธิธรรม) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 

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

                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
กิจกรรมพัฒนา/ยกระดับผลสมัฤทธ์ิ O-NET /pre o-net ม.๓  จำนวน ๔ กลุ่มสาระ  ม.๖ จำนวน ๕ กลุ่มสาระ 

  งบประมาณ  จำนวน    ๑๐,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวพนิดา  อินณรงค์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. ค่ากระดาษ ๖๑๐ ชุด ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐   ๕,๐๐๐ 
๒. ค่าอาหารกลางวัน  40 คน ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐  ๔,๐๐๐  
๓. ค่าอาหารว่าง ๑ มื้อ    ๕๐๐ ๕๐๐  ๑,๐๐๐  

รวม      ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
กิจกรรม ทดสอบระดับชาติ (o-net ม. ๓,๖) สอบมาตรฐานกลาง ม.๑ และม.๒ 

  งบประมาณ  จำนวน    ๒,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวพนิดา  อินณรงค ์

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

1. ค่าอาหารว่าง ๔๐ คน  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  
รวม     ๒,๐๐๐  

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  กิจกรรม เทคนิคพิชิต GAT 

  งบประมาณ  จำนวน    ๘,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นางอำนวย  รักเถาว์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑. ค่าพาหนะ ๑ คัน ๘,๐๐๐   ๘,๐๐๐   
       

รวม     ๘,๐๐๐  
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
กิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.๓,ม.๖   

งบประมาณ  จำนวน ๙,๐๐๐ บาท  
ครูรับผิดชอบ นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. จ้างเหมาค่าอาหารว่าง 
นักเรียน 
๑๘๐ คน 

   ๙,๐๐๐  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

๙ โครงการสานต่อศาสตร์พระราชสู่การพัฒนาอาชีพ 
    ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม่ 
    สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     
    สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
       กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

        กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                                ในการแข่งขัน 
        กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
       กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม    
       กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    
 สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 
   กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 
                                ทัว่ถึงเต็มศักยภาพ 
   กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
   กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
   กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 



๑๓๖ 
 

   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์ 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
   งบประมาณ     ๑๑๖,๐๐๐  บาท 

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

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์พระราชาที่สำคัญยิ่ง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะต้องอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ
ทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที ่เหมาะสม  ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งด้านวัตถุ   สังคม  
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

การพัฒนาทักษะอาชีพในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง มิใช่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวิชาการเพียง
เท่านั้น แต่ต้องพัฒนาให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดทักษะอาชีพ สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้จริง  
ซึ่งการน้อมนำศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาใช้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัย
ความอดออม ขยันหมั่นเพียร และใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นเครื่องนำทาง 
 โรงเรียนนบพิตำวิทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาชีพ จึงจัดโครงการสานต่อศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพขึ้น เพื่อให้นักเรียนนำศาสตร์พระราชามาใช้สู่การพัฒนาอาชีพ ให้นักเรียนเกิดทักษะ
อาชีพที่หลากหลาย  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพ่ึงพาตนเองดำรงอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. วัตถุประสงค์  
      ๒.๑. เพื่อสานต่อศาสตร์พระราชา 
      ๒.๒. เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
  ๒.๓. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะอาชีพ 
     ๒.๔. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลกร ร่วมกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๕. เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความพร้อมที่จะศึกษาได้ 
      ๒.๖. เพื่อให้นักเรียนวางแผนแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตรงตามความถนัด  
             ความสามารถ และความสนใจของตนเอง 
  ๒.๗. เพ่ือให้นักเรียนสามารถทำผ้าบาติก สอดคล้องกับชุมชน มุ่งสู่ความพอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๘. เพ่ือพัฒนาทักษะการปั้น 
      ๒.๙ เพ่ือรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา และเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการให้กับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๑๓๗ 
 

๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด   
     ๓.๑ เชิงปริมาณ   
  ๓.๑.๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
            ๓.๑.๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีความรู้และทักษะในการปลูกพืชผักสวนครัว 
            ๓.๑.๓. นักเรียนชั้น ม.๑-๖ จำนวน ๒๒ หอ้ง จำหน่ายสินค้าในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๓.๑.๔. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๙๐ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓.๑.๕. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศกึษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๙0 มีทักษะการเรียนรู้ 
                      ที ่เชื่อมโยงอาชีพสามารถวางแผนแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตรงตามความ 
                      ถนัด ความสนใจและความสามารถของตนเอง 
 ๓.๑.๖. เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของการทำผ้าบาติก (ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง) 
                     (นักเรียนที่เรียนวิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างทำผ้าบาติกและนักเรียนที่มีความสนใจ) อย่างมี 
                      ประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐ 
            ๓.๑.๗. นักเรียนสามารถร่วมอนุรักษ์การทำผ้าบาติกให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (นักเรียนที่เรียน 
                     วิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างทำผ้าบาติกและนักเรียนที่มีความสนใจ) อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๓.๑.๘. นักเรียน ม.1 และนักเรียนสระเพ่ิมวิชางนปั้น จำนวนร้อยละ 100 มีทักษะการปั้น 
           ๓.๑.๙. นักเรียนร้อยละ 90 ร่วมนิทรรศการแสดงผลผลิตทางวิชาการของครูและนักเรียน 8 กลุ่มสาระ 
                    การเรียนรู้ 1 กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 
 
๓.๒ เชิงคุณภาพ   

 ๓.๒.๑. นักเรียนได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
๓.๒.๒. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการปลูกพืชผักสวนครัว  

 ๓.๒.๓. นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ สามารถนำไปสร้างรายได้ในชีวิตประจำวันได้ 
            ๓.๒.๔. นักเรียน ครู และบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒.๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙0 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานวางแผนแนวทางการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
                    อย่างน้อย  ๑ อย่าง  

๓.๒.๕. นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของการทำผ้าบาติก (ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง) 
                    (นักเรียนที่เรียนวิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างทำผ้าบาติกและนักเรียนที่มีความสนใจ) 

 ๓.๒.๖. นักเรียนสามารถร่วมอนุรักษ์การทำผ้าบาติกให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                     (นักเรียนที่เรียนวิชาเพ่ิมเติมวิชาช่างทำผ้าบาติกและนักเรียนที่มีความสนใจ) 
            ๓.๒.๗. นักเรียน ม.๑ และนักเรียนสาระเพ่ิมวิชางานปั้นทุกคน มีทักษะการปั้น 
            ๓.๒.๘. ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลผลิตทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา 
             ๓.๒.๙. นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การทำงานเป็นหมู่คณะ โดยผ่านการ 
                       นำเสนอด้วยโครงงาน การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS) และผลงานจากการจัดกิจกิจกรรมการเรียนรู้ 
                       ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  
 

ที ่
กจิกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว - - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

ครูสุมาล ี

๒. กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

ครูสุมาล ี

๓. โลกกว้างทางการศึกษาและ
อาชีพ 

- ๘,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
-มกราคม ๒๕๖๕ 

 

ครูอำนวย 

๔. การทำผ้าบาติก (ตามรอย
พ่อสู่ความพอเพียง) 
 

- -  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

ครูสบาย 

๕. กิจกรรมทักษะการปั้น - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ พฤษภาคม - 
กันยายน ๒๕๖๕ 

ครูแสวง 

๖. กิจกรรมนบพติำวิทยาวิชาการ 
open house 

- - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐         ครูศรรีักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ  
 ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้นำหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 ๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีความรูแ้ละทักษะในการปลูกพืชผักสวนครัว 
 ๓. นักเรียนช้ัน ม.๑-๖ จำนวน ๒๒ ห้อง จำหน่ายสินคา้ในตลาดนัดเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
๔. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๙๐ ร่วมกจิกรรมตลาดนดัเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. นักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ร้อยละ ๙0 มีทักษะการ 
    เรียนรู้ที่เชื่อมโยงอาชีพ สามารถวางแผนแนวทางการศึกษาต่อหรอืประกอบ 
     อาชีพได้ตรงตามความถนดั ความสนใจและความสามารถของตนเอง 
๖. นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของการทำผ้าบาติก (ตามรอยพ่อ 
    สู่ความพอเพียง)(นักเรียนที่เรยีนวิชาเพิ่มเติมวิชาช่างทำผ้าบาติกและ 
    นักเรียนท่ีมีความสนใจ) อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๗. นักเรียนสามารถร่วมอนุรักษ์การทำผ้าบาติกให้สอดคล้องกับภูมิ 
     ปัญญาท้องถิ่น (นักเรียนที่เรียนวิชาเพิ่มเติมวิชาช่างทำผ้าบาติกและ 
     นักเรียนท่ีมีความสนใจ) อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
๘. นักเรียน ม.1 และนักเรียนสระเพิ่มวิชางานปั้น จำนวนร้อยละ 100 มีทักษะ 
    การปั้น 
๙. นักเรียนร้อยละ 90 ร่วมนิทรรศการแสดงผลผลิตทางวิชาการของครู 
   และนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ  

๑. นักเรียนได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
๒. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการปลูกพืชผักสวนครัว  
๓. นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ สามารถนำไปสร้างรายได้ในชีวิตประจำวันได ้
 ๔. นักเรียน ครู และบคุลากร ไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙0 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานวางแผนแนวทางการศึกษา 
   ต่อ และประกอบอาชีพ อย่างน้อย  ๑ อย่าง  
๕. นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของการทำผ้าบาติก (ตามรอยพ่อ 
    สู่ความพอเพียง) (นักเรียนท่ีเรยีนวิชาเพิ่มเติมวิชาช่างทำผ้าบาตกิและ 
    นักเรียนที่มคีวามสนใจ) 
๖. นักเรียนสามารถร่วมอนุรักษก์ารทำผ้าบาติกให้สอดคล้องกับภูมปิัญญา 
    ท้องถิ่น (นักเรียนท่ีเรียนวิชาเพิม่เติมวิชาช่างทำผ้าบาติกและนักเรียน 
    ที่มีความสนใจ) 
๗. นักเรียน ม.๑ และนักเรียนสาระเพิ่มวิชางานปั้นทุกคน มีทักษะการปั้น 
๘. ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลผลิตทางวิชาการในรอบปีท่ีผา่นมา 
๙. นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์การทำงานเป็นหมู่คณะ  
    โดยผ่านการนำเสนอด้วยโครงงาน การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (IS) และผลงานจากการ 
    จัดกิจกิจกรรมการเรยีนรูต้ามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ 

 
- สังเกต 
 
 
- บันทึกการทำ 
  กิจกรรม 
 
- การสังเกต 
 
 
-สอบถาม 
 
 
- สังเกต  
  พฤติกรรม 
  ในการ 
  ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
- สังเกต 
- เช็คเวลาเรยีน 
 
- ประเมินความ 
  พึงพอใจ 
- สังเกต/ 
  ทดสอบ 
 
 
 
 
 

 
- การสังเกต 
 
 
- แบบบันทึก 
  กิจกรรม 
 
- สังเกตการณ ์
  ร่วมกิจกรรม 
 
- แบบสอบถาม 
 
 
-แบบสังเกต
พฤติกรรมใน 
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
- สังเกตจำนวน 
  นักเรียน 
- จำนวน 
  นักเรียน 
  เข้าเรียน 
- แบบประเมิน 
  ความพึงพอใจ 
- แบบประเมิน 
  งาน 
- แบบทดสอบ 
 

 
 
 
 



๑๔๐ 
 

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
    ๖.๑. สานต่อศาสตร์พระราชา 
    ๖.๒. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการปลูกพืชผักสวนครัว 
    ๖.๓. นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะอาชีพ 
    ๖.๔. ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๖.๕. นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความพร้อมที่จะศึกษาได้ 
    ๖.๖. นักเรียนวางแผนแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตรงตามความถนัด ความสามารถ  
           และความสนใจของตนเองได้ 
     ๖.๗ นักเรียนสามารถทำผ้าบาติก ลวดลายที่เหมาะสมสอดคล้องกับชุมชน มุ่งสู่ความพอเพียง ได้อย่าง 
           มีประสิทธิภาพ 
     ๖.๘  นักเรียนมีทักษะการปั้น 
     ๖.๙  ไดร้ายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา และเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการให้กับชุมชน และหน่วยงาน 
            ที่เก่ียวข้อง 
       
 
 
 
 
ลงชื่อ.................................. ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวสุมาลี หวันนุรตัน์)                  (นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์) 
              ตำแหน่ง ครู                                            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาววส ุ เที่ยวแสวง)             (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
  หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการสานต่อศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพ 

 
กิจกรรม  ปลูกพืชผักสวนครัว 

  งบประมาณ  จำนวน  ๑๕,๐๐๐   บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวสุมาลี หวนันุรัตน์ 

รายละเอียดกิจกรรม .ทำสวนผกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. ดินถม  ๓ คัน ๖,๐๐๐ - - - ๖,๐๐๐ 
๒. ดินปลูก  ๒๐ ถุง ๖๐๐     - - - ๖๐๐ 
๓. กาบมะพร้าว      ๑๐ ถุง ๒๐๐ - - - ๒๐๐ 
๔. ปุ๋ยคอก ๑๐ กระสอบ ๕๐๐ - - - ๕๐๐ 
๕. ถาดเพาะกล้า       ๓๐ ใบ ๖๐๐ - - - ๖๐๐ 
๖. เมล็ดผัก       ๓๐ ถุง ๖๐๐ - - - ๖๐๐ 
๗. จอบขุดดิน       ๑๐ อัน ๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ 
๘. บัวรดน้ำ       ๑๐ อัน ๕๐๐ - - - ๕๐๐ 

 ๙. ซุ้มท่ีนั่งพักผ่อน        ๑ หลัง - ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 
รวม  ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - ๑,๕๐๐ 

 
 

กิจกรรม  ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
  งบประมาณ  จำนวน  ๕,๐๐๐ บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์ 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวนหน่วย 
งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวสัด ุ

๑. ผ้าปโูต๊ะ ๒๒ ผืน ๑,๑๐๐        --     - - ๑,๑๐๐ 
๒. ถุงดำ   ๑๐ แพค    ๖๐๐ - - - ๖๐๐ 
๓. ค่าใช้จ่ายแตล่ะห้อง   ๒๒ ห้อง  ๓,๓๐๐ - - ๓,๓๐๐ - 

รวม  ๕,๐๐๐ - - ๓,๓๐๐ ๑,๗๐๐ 
 
 

  
 
 



๑๔๒ 
 

 
กิจกรรม โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ 

  งบประมาณ  จำนวน    ๘,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นางอำนวย  รักเถาว์ 

รายละเอียดกิจกรรม       

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑. ค่าพาหนะ ๑ คัน ๘,๐๐๐ - - ๘,๐๐๐ - 
รวม    ๑ คัน ๘,๐๐๐ - - ๘,๐๐๐ - 

 
กิจกรรม การทำผ้าบาติก (ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง) 

งบประมาณ  จำนวน  ๕,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นายสบาย  ทองสลัก 
รายละเอียดกิจกรรม    ทำผ้าบาติก 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน 
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. ผ้าป่านมัสลิน ๑ ม้วน - ๑,๒๐๐ -       - ๑,๒๐๐ 
2. สีบาติก ๖ กล่อง ๕๐๐ ๗๐๐ -       - ๑,๒๐๐ 
3. จันติ้ง ๖ อัน ๓๐๐ ๓๐๐ -       - ๖๐๐ 
4. น้ำยาซิลิเกต ๒ ขวด ๑๐๐ ๑๐๐ -       - ๒๐๐ 

 ๕. กรอบไม้    ๒ อัน - ๒๐๐ -       - ๒๐๐ 
๖. เตาต้มเทียน ๒ เตา ๑,๖๐๐ - -       - ๑,๖๐๐ 

รวม ๕,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ - - ๕,๐๐๐ 
 
 

                                                              กิจกรรม  งานปั้น 
งบประมาณ  จำนวน  3,000 บาท 
ครูรับผิดชอบ นายแสวง เหลืองแก่ 

รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื้อดินเหนียว 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. ซื้อดินเหนียว ๖๐๐ กก. ๓,๐๐๐ - - - ๓,๐๐๐ 
รวม  ๓,๐๐๐ - - - ๓,๐๐๐ 

 
 



๑๔๓ 
 

กิจกรรม กิจกรรมนบพิตำวิชาการ open house 
งบประมาณ  จำนวน  ๘๐,๐๐๐ บาท 
ครูรับผิดชอบ นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 

รายละเอียดกิจกรรม  
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
จัดนิทรรศการ ๘ กลุ่ม
สาระ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๘ กลุ่ม
สาระ 

 ๒๔,๐๐๐  ๒๔,๐๐๐  

๒. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ๘ ชุด  ๑๘,๐๐๐  ๑๘,๐๐๐  
๓. ค่าจ้างทำป้าย  ๑ ป้าย  ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐  
๔. ค่าตกแต่งสถานที่ ๘ จุด  ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 
๕. ค่าเช่าเต้นท์  ๒๐ หลัง  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  
๖. รางวัล เกียรติบัตร ๒๐๐ คน  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐   
        
        

รวม   ๘๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

๑๐. โครงการ  โครงการคณุธรรมนำชีวิตเสริมสร้างวินัยในตนเอง 

ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
           มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   
          สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                              ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                               ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบรกิารทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 



๑๔๕ 
 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนฤมล  นิลกรรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2565 
งบประมาณ 85,000  บาท 
 

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

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)          
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้ คุณธรรม  มี
จ ิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ย ึดมั ่นในการปกครองตามระบอบประชาธ ิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู ้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาที่สำคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพื่อความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทาง        จริยศาสตร์ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
ผู้เรียน   ทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องสร้างองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตามหลักสูตร ได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
 ตามที่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนนบพิตำวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติ เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็ น
ทรัพยากรมนุษย์  ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง 
“คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุก
ช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ       มีหลักคิดที่ถูกต้อง  โรงเรียนนบพิตำวิทยาจึงได้จัดทำโครงการคุณธรรมนำชีวิตและ
เสริมสร้างวินัยในตนเอง  

 

 



๑๔๖ 
 

๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๒.๒  เพื่อส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขนักิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา 
๒.๓  เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนรู้จักการประหยัด อดออม  
๒.๔ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  

๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
    ๓.๑ เชิงปริมาณ   

      ๓.๑.๑  ห้องเรียนทุกห้องมีโครงงานคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยห้องเรียน ละ ๑ เรื่อง 

      ๓.๑.๒ โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางพระพุทธศาสนาที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นร้อยละ ๘๐  
๓.๑.๓ ครูบุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๙๐ มีเงินออมกับโรงเรียนธนาคารคนละ ๑ บัญชี 

          ๓.๑.๔ ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
     ๓.๒  เชิงคุณภาพ   

            ๓.๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
            ๓.๒.๒ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางพระพุทธศาสนาได้รับรางวัลในระดับต่างๆ  
            ๓.๒.๓ ครู บุคลากร และนักเรียน มีวินัยในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีเงินออม 
            ๓.๒.๔ ความพึงพอใจในของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีอยู่ในระดับมาก 
 
๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/

รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

- ๓,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 5,000 ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

ครูสุมาล ี

๒. ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาผ่าน
กิจกรรมการแข่งขัน
ต่างๆ 
 

๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ และ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๖ 

ครูนฤมล 

๓. หนึ่งคนหนึ่งบัญชีเงิน
ฝาก 

- - - - ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

ครูนิภา 

๔. ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม ม.๑, ม.๔ 

๑๖,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

ครูนฤมล 

๕. ทัศนศึกษาและค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

- 29,000 21,000 ๕๐,๐๐๐ 
 

กุมภาพันธ ์- 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

ครูพิมพิมล 

รวม ๒๖,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐ ๒๖,๕๐๐ ๘๕,๐๐๐ - 

 
 
 
 



๑๔๗ 
 

๕.  การประเมินผล 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปรมิาณ 
๑. ห้องเรียนทุกห้องมีโครงงานคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยห้องเรียน 
    ละ ๑ เรื่อง 
๒. โรงเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางพระพุทธศาสนา 
    ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นร้อยละ ๘๐  
๓. ครูบุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๙๐ มีเงินออมกับโรงเรียน 
    ธนาคารคนละ ๑ บัญชี 
๔. ผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม  
    ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางพระพุทธศาสนาได้รับรางวัล 
   ในระดับต่างๆ  
๓. ครู บุคลากร และนักเรียน มีวินัยในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่ายอย่าง 
    ประหยัดและมีเงินออม 
๔. ความพึงพอใจในของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม 

    ลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ใน ระดับ มาก 

 
- ทำโครงงานคุณธรรม 
   สพฐ.ห้องเรียนละ  
   ๑ เรื่อง 
- เช็คการเข้าร่วม 
   กิจกรรม 
- เช็คสมุดบัญชีเงินฝาก 
- บันทึกการร่วม 
   กิจกรรม 
- ประเมนิความ 
   พึงพอใจ 
- บันทึกรางวัลทีไ่ด้รับ 
- สังเกตพฤติกรรม 
-ประเมินความพงึพอใจ 

 
- ชิ้นงาน โครงงาน 
  คุณธรรม สพฐ. 
- แบบบันทึกการ 
  เข้าร่วมกิจกรรม 
- สมุดเงินฝาก 
 
- แบบบันทึกการ 
  ร่วมกิจกรรม 
 
- แบบประเมิน 
  ความพึงพอใจ 
- แบบบันทึกรางวัล 
- แบบสังเกต 
  พฤติกรรม 
-แบบประเมิน 
 ความพึงพอใจ 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๖.๑ ทุกห้องเรียนมีโครงงานคุณธรรมอย่างน้อย ๑ โครงงาน 
 ๖.๒ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางพระพุทธศาสนาที่หน่วยงานต่างๆ จัด 
 ๖.๓ ครู บุคลากรและนักเรียนมีเงินออมกับโรงเรียนธนาคาร 
    ๖.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
    ๒.๕ ผู้เรียนมีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิดทักษะการทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 

          อย่างมีความสุข  

ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางนฤมล  นิลกรรณ์)                                             (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
           ตำแหน่ง ครู                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ             ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                                 (นายราชัน   สทุธิธรรม) 
      หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ                            รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 



๑๔๘ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ คุณธรรมนำชีวิตเสริมสร้างวินัยในตนเอง 

กิจกรรม โรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 
งบประมาณ  จำนวน  5,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูสุมาลี  หวันนุรัตน์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหารอบรมนักเรียน 
แกนนำ จำนวน ๗๐ คน 

- 
๓,๕๐๐ 

- - 
๓,๕๐๐ - 

2. ฟิวเจอร์บอร์ด  ๒๑ แผ่น ๘๔๐ - - - ๘๔๐ 
3. กระดาษสีแผ่นใหญ่ ๔๒ แผ่น ๔๒๐ - - - ๔๒๐ 
4. กาวลาเท็กซ์ ๒๔ ขวด ๒๔๐ - - - ๒๔๐ 

รวม ๕,๐๐๐ - - ๓,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ คุณธรรมนำชีวิตเสริมสร้างวินัยในตนเอง 

กิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ 
งบประมาณ  จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูนฤมล  นิลกรรณ ์

รายละเอียดกิจกรรม จัดอบรมสวดมนต์ให้แก่นักเรียน นำนักเรียนแข่งขันสวดมนต์ และแข่งขันต่างๆ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. ค่าพาหนะ ๕ คัน ๔,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๗,๐๐๐ - - 
๒. ค่าวิทยากร ๑ คน ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ - - 

รวม - ๕,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ คุณธรรมนำชีวิตเสริมสร้างวินัยในตนเอง 

กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.๑, ม.๔ 
  งบประมาณ  จำนวน  ....................๒๐,๐๐๐.......................... บาท   

ครูรับผิดชอบ ครูนฤมล  นิลกรรณ์ 
รายละเอียดกิจกรรม ซื้อวัสดุ/นิมนต์พระมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ม.๑ และ ม.๔ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. พานดอกไม้ธูปเทียน ๒ อัน ๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ 
๒. ค่าวิทยากร   ๑ คน ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ - - 
๓. ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ๑ คน ๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ - - 
๔. ค่าจ้างทำไวนิล ๑ แผ่น ๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ 
๕. กระดาษA4   ๖ รมี 600 - - - ๖00 
๖. กระดาษขาว-เทา ๒๐ แผ่น ๒๐ - - - ๔๐๐ 
๗. สีเมจิ ๒๐ กล่อง ๒๐ - - - ๔๐๐ 
๘. กรรไกร ๒๐ อัน ๒๐ - - - ๔๐๐ 
๙ เชือกขาวแดง ๒ ม้วน ๑๐๐ - - - ๒๐๐ 

๑๐. กาว ๑๐ ขวด ๒๐ - - - ๒๐๐ 
รวม - ๒๐,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ คุณธรรมนำชีวิตเสริมสร้างวินัยในตนเอง 

กิจกรรม ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
งบประมาณ  จำนวน  ๕๐,๐๐๐ บาท   

ครูรับผิดชอบ นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
รายละเอียดกิจกรรม กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ และ กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตร

นารี ม.๒-๓ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
จ้างเหมาอาหารว่าง
ของนักเรียน 

350 คน  14,000  14,000  

๒. จ้างเหมาอาหารว่าง
และอาหารกลางวน
คร ู

40 คน  11,000  11,000  

๓. เช่าและติดตั้งเครื่อง
เสียง 

1 รายการ  2,000  2,000  

๔. เช่าเต็นท์ 1 รายการ  2,000  2,000  
5. ป้ายไวนิล 1 รายการ  2,000   2,000 
6. เชือกใยยักษ์ ขนาด 

30 มม. 
100 ม.  12,000   12,000 

7. เชือกใยยักษ์ ขนาด 
6 มม. 

1 ม้วน  1,500   1,500 

8. ไม้ไผ่ 5 มัด  1,000   1,000 
9. กลองทอมบ้า 1 ชุด  4,500   4,500 

รวม 50,000  29,000 21,000 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

๑๑. โครงการ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง     ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตรส์ร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

 

สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
   กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

    กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                             ในการแข่งขัน 
    กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
         กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 

                  ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

 
 
 



๑๕๒ 
 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
        กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
        กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
        กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสบาย  ทองสลัก 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
งบประมาณ  39,๕๐๐   บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ภูมิปัญญาไทยเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่ช่วยให้วิถีชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะ
แวดล้อมได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้ทำให้ชุมชนดำรงความเป็นไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ผู้คนสมัยก่อนพึ่งพา
ธรรมชาติแทบทุกด้าน ตั้งแต่อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค เพราะเทคโนโลยียังไม่พัฒนา
ก้าวหน้าเหมือนทุกวันนี้ 
 การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ไทยลูกกรุง ไทยสากล การร่ายรำ ประเพณีสารทเดือนสิบ แห่เทียนพรรษา     
ไหว้ครู วันขึ้นปีใหม่ แห่ผ้าขึ้นธาตุ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ถือเป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณ ี       ที่
งดงามอันแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมของไทย มีการละเล่นแสดงถึงความสามัคคี 
เอกลักษณ์ของไทยที่ดี ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป วัฒนธรรมเป็น
สิ่งสะท้อนให้เห็นคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ดำเนินชีวิต โดยการแสดงออกในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำนึกแลกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่น
เกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามสี่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย การขยายตัว         ของ
ประชากร ในปัจจุบันทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปอย่างมาก ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ธรรมชาติก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจเทคโนโลยีแฟชั่นต่างๆจากสงัคมเมือง โดยขาด
การเอาใจใส่ จนทำให้เยาวชนไม่เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตัวเอง ซึ่งเป็นป่าต้น
น้ำและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมและการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์       
เป ็นกิจกรรมที ่ทำกันมาอย่างต ่อเน ื ่อง  เพ่ือส ่งเสร ิมให ้เยาวชนในท้องถิ ่นห ันมาดูแลส ิ ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเกิดต่อไปอย่างยั่งยืน 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมครูและนักเรียน อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวันสำคัญทางศาสนา 
    ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน อนุรักษ์และรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 
    ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมนักเรียน ให้มีความสามารถในการขับร้อง ดนตรีและนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ เชิงปริมาณ   
๓.๑.๑  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
๓.๑.๒  นักเรียนร้อยละ 80  ร่วมกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบแห่หมฺรับ 
๓.๑.๓  นักเรียนร้อยละ 80  ร่วมกิจกรรม  แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
๓.๑.๔  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ 
๓.๑.๕  นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทยที่ดี 12 ประการและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
๓.๑.๖  นักเรียนร่วมร่วมสำรวจภูมิปัญญาทอ้งถิน่นบพิตำให้ได้มากท่ีสุด 



๑๕๓ 
 

๓.๑.๗  นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคน ร่วมทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 

๓.๑.๘  นักเรียน จำนวน  ๖๐๐  คน มีการจัดการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
  ๓.๑.๙ นักเรียนโรงเรียนชั้น ม.1-ชั้น ม.6 ทุกคนเรียนรู้ถึงผลกระทบการกระทำของมนุษย์หรือ   
           ปรากฏการณ์ธรรมราชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
           ของชุมชนมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

๓.๑.๑๐ นักเรียนรักษาวัฒนธรรมผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ไทยลูกกรุง/ไทยสากล ร้อยละ ๗๐ 
๓.๑.๑๑ ครูและนักเรียนถ่ายภาพและวิดีทัศน์ของโรงเรียนและชุมชน  อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒  เชิงคุณภาพ   
 ๓.๒.๑ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีแห่เทียนพรรษา  

๓.๒.๒ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีบุญสารทเดือนสิบแห่หมฺรับและประเพณี 
         ที่ดีงามทางพระพุทธศาสนา          
๓.๒.๓ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุและประเพณีท่ีดีงามทาง 
         พระพุทธศาสนา           

          ๓.๒.๔ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ 
                   ความ  เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
 ๓.๒.๕ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อกัน  

 ๓.๒.๖ นักเรียนร้อยละ ๙๕  ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนบพิตำ 
 ๓.๒.๗ นักเรียน ครูและบุคลากร  มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานหลังจากท่ีได้ทำบุญ 

๓.๒.๘ นักเรียนมีการพัฒนาและได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
๓.๒.๙ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ 
         ต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีนิสัยที่ดีในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๒.๑๐ นักเรียนได้มีพัฒนาการในการร้องเพลงอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
  ๓.๒.๑๑ ครูและนักเรียนถ่ายภาพและวิดีทัศน์ของโรงเรียนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ  ๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ    

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๔.๑ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา    - - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ก.ค ๖๕ ครูนฤมล 
๔.๒ กิจกรรมวันไหว้ครู     - - 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ มิ.ย ๖๕ ครูวีณา 
๔.๓ กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ - 3,๐๐๐      - 3,๐๐๐      ก.พ ๖๖ ครูสุจินดา 
๔.๔ กิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ  

แห่หมรับ 

- - ๕๐๐ ๕๐๐ ก.ย ๖๕ ครูสุจินดา 

๔.๕ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อน 
รับปีใหม่ 

- - ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๒๕ ธ.ค ๖๕ ครูอาบีบซา 

๔.๖ กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน 

- ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ พ.ค-มิ.ย ๖๕ ครูแสวง 

๔.๗ กิจกรรมนาฏศิลป์สู่ชุมชน - ๘,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ พ.ค ๖๕ - มี.ค 
๖๖ 

ครูสุ
พรพรรณ 

๔.๘ กิจกรรมอนุรักษ์ท้องถิ่นไทย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

- ๒,๐๐๐ 2,๐๐๐ 4,๐๐๐ พ.ค-ต.ค ๖๕ ครูวส ุ

๔.๙ กิจกรรมรักษาวัฒนธรรม
ไทย ผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/
ไทยลูกกรุง/ไทยสากล 

- - ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ พ.ค ๖๕ - มี.ค 
๖๖ 

ครูอภินันท ์

๔.๑๐ กิจกรรมสำรวจภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนบพิตำ 

- - - - พ.ค ๖๕-มี.ค 
๖๖ 

ครูสบาย 
 
 

๔.๑๑ กิจกรรมถ่ายภาพและวิดิ
ทัศน์ของโรงเรียนและชุมชน 

- - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ พ.ค ๖๕-มี.ค 
๖๖ 

ครูสบาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๕.๑ เชิงปริมาณ 

๕.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ รว่มกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
 
๕.๑.๒ นักเรียนร้อยละ 80  ร่วมกิจกรรมบุญสารท 
         เดือนสิบ แห่หมฺรับ 
๕.๑.๓ นักเรียนร้อยละ 80  ร่วมกิจกรรม  แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
 
๕.๑.๔ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
         ร้อยละ  90 เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ 
๕.๑.๕ นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทยที่ดี 12 
         ประการและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
 
๕.๑.๖ นักเรียนร่วมร่วมสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นนบพิตำ 
         ให้ได้มากที่สุด 
๕.๑.๗ นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคน ร่วมทำบุญ  

         อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 

๕.๑.๘ นักเรียน จำนวน  ๔๘๗  คน มีการจัดการแสดง 
         นาฏศิลป์สู่ชุมชน 
๕.๑.๙ นักเรียนโรงเรียนชั้น ม.1-ชั้น ม.6 ทุกคนเรียนรู้ 
         ถึงผลกระทบการกระทำของมนุษย์หรือ 
         ปรากฏการณ์ธรรมราชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
         อย่างเป็นระบบร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
         ของชุมชนมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อ 
         สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

  ๕.๑.๑๐ นักเรียนรักษาวัฒนธรรมผ่านเพลงไทยลูกทุ่ง/ 
      ไทยลูกกรุง/ไทยสากล ร้อยละ ๗๐ 

 ๕.๑.๑๑ ครูและนักเรียนถ่ายภาพและวิดีทัศน์ของ 
            โรงเรียนและชุมชน  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
-บันทึกการร่วมกิจกรรม 
-ประเมินความพึงพอใจ 
-บันทึกการร่วมกิจกรรม 
 
-บันทึกการร่วมกิจกรรม 
 
-แบบประเมิน 
 
-สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 
- บันทึกการร่วมกิจกรรม 
- สอบถาม 
 
 
-การจัดการแสดง 
 
 
-การร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของนักเรียน 
 
 
 
 
-สังเกต พฤติกรรม  
ในการปฏิบัติงาน 
 
- สังเกต  
- การบันทึก 
 
 
 
 
 

 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
- แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 
- แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 
-ภาพถ่ายการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
-แบบสอบถาม 
 
 
- แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 
-แบบสอบถาม 
 
 
 
 
-แบบรายงาน 
การดำเนิน
กิจกรรม 
 
 
 
- แบบประเมิน 
  ผลงาน 
 
-แบบประเมิน 
 ผลงาน 



๑๕๖ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๕.๒ เชิงคุณภาพ   

๕.๒.๑ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณี 

         แห่เทียนพรรษา  

๕.๒.๒ นักเรยีนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณี 
         บุญสารทเดือนสิบแห่หมฺรับและประเพณีท่ีดีงามทาง 
         พระพุทธศาสนา          
 ๕.๒.๓ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีแห่ผ้า 
          ขึ้นธาตุและประเพณีที่ดีงามทาง พระพุทธศาสนา           
 ๕.๒.๔ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร้อยละ 90 
          มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ  เป็น 
          ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น  
          ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
 ๕.๒.๕ นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

          อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อกัน  

 ๕.๒.๖ นักเรียนร้อยละ ๙๕  ตระหนักถึงความสำคัญของภูม ิ
          ปัญญาท้องถิ่นนบพิตำ 
 ๕.๒.๗ นักเรียน ครูและบุคลากร  มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน 
          หลังจากท่ีได้ทำบุญ 
 ๕.๒.๘ นักเรียนมีการพัฒนาและได้รับประสบการณ์ตรงจาก

การจัดการแสดงนาฏศิลป์สู่ชุมชน 
 
 
๕.๒.๙ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
         ของชุมชนมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ต่อสังคม  
         และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีนิสัยที่ดี 
         ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

  ๕.๒.๑๐ นักเรียนได้มีพัฒนาการในการร้องเพลงอย่าง 
            ต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
  ๕.๒.๑๑ ครูและนักเรียนถ่ายภาพและวิดีทัศน์ของโรงเรียน 
            และชุมชน  อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ  ๙๕ 

 
- สอบถามความพึงพอใจ 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมิน 
 
 
 
-สอบถาม 
- สัมภาษณ์  - สังเกต 
 
- สอบถามความพึงพอใจ 
- สอบถาม 
 
การจัดการแสดง
นาฏศิลป์สู่ชุมชน 
การร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของนักเรียน 
 
 
 
 
 
สังเกต/ุทดสอบ 
 
  - สังเกต  
- การบันทึก 

 
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-  แบบประเมิน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
-แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมิน 
-แบบทดสอบ 
-แบบรายงาน
กิจกรรม 
 

 
๖.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     ๖.๑ ครูและนักเรียน อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยและวันสำคัญทางศาสนา 
     ๖.๒ นักเรียน อนุรักษ์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
     ๖.๓ นักเรียน ให้มีความสามารถในการขับร้อง ดนตรีและนาฏศิลป์สู่ชุมชน 



๑๕๗ 
 

 
 
 
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายสบาย  ทองสลัก)                                               (นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์) 
   ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ......................... ...............ผู้เห็นชอบโครงการ         
       (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                             (นายราชัน  สุทธิธรม) 
   หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
 
 
                                         ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายอรรถพร  อักษรนำ) 
                                 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการอนุรักษ์ท้องถิ่นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 
กิจกรรม แห่เทียนพรรษา 

  งบประมาณ  จำนวน  ....................๓,๐๐๐.......................... บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูนฤมล  นิลกรรณ์ 

รายละเอียดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุ/น.ร. ครู ร่วมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาท่ีวัด 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. เทียนพรรษา ๓ เล่ม ๒๔๐๐ - - - ๒๔๐๐ 
๒. อุปกรณ์ตกแต่งเทียน

พรรษา 
  ๓ ชุด ๖๐๐ - 

- - 
๖๐๐ 

รวม - ๓,๐๐๐ - - - ๓,๐๐๐ 
 
 

กิจกรรม วันไหว้ครู 
  งบประมาณ  จำนวน  ..................... 5,๐๐๐......................... บาท   

ครรูับผิดชอบ นางวีณา  อินณรงค์ 
รายละเอียดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุในการจัดสถานที่วันไหว้ครู/ซื้อของรางวัล/จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
เอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัด
สถานที่ไหว้ครู 

๑ ชุด ๒,๐๐๐ - - - ๒,๐๐๐ 

๒. ของรางวัลการแข่งขัน   ๕๐ ชุด 3,๐๐๐ - - - 3,๐๐๐ 
        

รวม  5,๐๐๐ - - - 5,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

กิจกรรม  แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
  งบประมาณ  จำนวน   3,๐๐๐    บาท   

ครูรับผิดชอบ  นางสุจินดา  จันชุม 
  รายละเอียดกิจกรรม  จ่ายค่าจ้างพาหนะในกรนำนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑. 
ค่าจ้างพาหนะในการนำ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

๒ คัน - 3,๐๐๐ - 3,๐๐๐ - 

๒. ค่าจ้างเหมาอาหาร 
นักเรียน  ๒๕  คน 

      

รวม - - 3,๐๐๐ - 3,๐๐๐ - 
 
 
 

                       กิจกรรม  บุญสารทเดือนสิบ  แห่หมรับ 
งบประมาณ  จำนวน   ๕๐๐    บาท 
ครูรับผิดชอบ  นางสุจินดา  จันชุม 

รายละเอียดกิจกรรม  นำนักเรียน ครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบและแห่หมรับ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. กะละมัง ๓ ใบ ๕๐๐ - - - ๕๐๐ 
        

- ๓  ๕๐๐ - - - ๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรม กิจกรรมวันปีใหม่ 

  งบประมาณ  จำนวน ๔,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นายอาบีบซา เซดามิซา 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. 
 

วัสดุ อุปกรณ์ จัดสถานที่ให้ทาน
ไฟและ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 

๑ ชุด - 2.000 - - 2.000 

2. ของที่ระลึก ๒๐ ชุด - 2.000 - - 2.000 
รวม  4,000 - - 4,000 

 
 

กิจกรรม  ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
  งบประมาณ  จำนวน  ๒,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายแสวง  เหลืองแก่ 

รายละเอียดกิจกรรม   นิมนต์พระมาทำพิธี ให้พรแก่นักเรียน ครู บุคลากร ถวายเครื่องสังฆทาน  
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. เครื่องถวายสังฆทาน ๑๐ ชุด ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - 
        

        
รวม  ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ - 

 
งบประมาณ  จำนวน  8,๐00 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสุพรพรรณ  รักจันทร์ 
รายละเอียดกิจกรรม เช่าชุดการแสดงและจัดซื้อชุดการแสดง 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

1. เช่าชุดการแสดง ๔ ชุด 4,๐00 4,๐00  8,๐00  

        
 รวม  4,๐00 4,๐00  8,๐๐0  

 
 



๑๖๑ 
 

กิจกรรม…………ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม……….. 
  งบประมาณ  จำนวน  .............4,๐๐๐..................... บาท   

ครูรับผิดชอบ .......นางสาววส ุ  เที่ยวแสวง.................................. 
รายละเอียดกิจกรรม จ่ายค่าจ้างพาหนะนำนักเรียนร่วมกิจกรรม/นำนักเรียนร่วมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
ค่าจ้างพาหนะในการ 
นำนักเรียนร่วม
กิจกรรม 

๒  คัน - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐  

๒ วัสดุในการดำเนิน
กิจกรรม 

 2,๐๐๐    2,๐๐๐ 

รวม  2,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 2,๐๐๐ 
 

กิจกรรม รักวัฒนธรรมไทยผ่านดนตรีลูกทุ่ง/ไทยลูกกรุง/ไทยสากล  
  งบประมาณ  จำนวน  ๘,000  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายอภินันท์  เหลื่อมแก้ว  

รายละเอียดกิจกรรม  รักวัฒนธรรมไทยผ่านดนตรีลูกทุ่ง/ไทยลูกกรุง/ไทยสากล 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
นำนักเรียนเข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันร้องเพลง
นอกสถานศึกษา 

1 รายการ ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐  

๒. ประกวดร้องเพลง 
พระราชนิพนธ์  
ไทยลูกทุ่ง/ลูกกรุง/
ภายในโรงเรียน 

1 รายการ ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐   

๓. ประกวดร้องเพลง
ประเภทเพลงสมัยนิยม 

1 รายการ  ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐   

๔. ประกวดแข่งขันวงดนตรี
โฟล์คซอง 

1 รายการ  ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐   

 รวม  ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 6,๐๐๐ ๒,๐๐๐  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐  บาทถ้วน 

 
 
 



๑๖๒ 
 

กิจกรรม  สำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  งบประมาณ  จำนวน    -    บาท   
ครูรับผิดชอบ  นายสบาย  ทองสลัก 

รายละเอียดกิจกรรม  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอนบพิตำ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

- - - - - - - - 
        

รวม       
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม ถ่ายภาพและวิดดีทัศน์เพื่อโรงเรียนและชุมชน 

งบประมาณ  จำนวน ๒,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายสบาย  ทองสลัก 

รายละเอียดการถ่ายภาพและวิดีทัศน์เพื่อโรงเรียนและชุมชน 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน 
(หน่วย) 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. กระดาษโฟโต้     ๒ รีม ๕๐๐ -   ๕๐๐ 
2. แฟ้มสะสมงาน   ๒ แฟ้ม ๕๐๐ -   ๕๐๐ 
3. ฉากภาพ   ๒ ฉาก ๕๐๐ -   ๕๐๐ 
๔. อุปกรณ์กราฟฟิค   ๒ ชุด ๕๐๐ -   ๕๐๐ 

        
รวม  ๒,๐๐๐    ๒,๐๐๐ 
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๑๒ โครงการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพ 
     ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง     ใหม ่
     สนองมาตรฐานการศึกษา 

       มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     
     สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
     กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                        ในการแข่งขัน 
    กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

               กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

          กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 
               กลยุทธ์ที่  ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ                 
                                   อย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
          กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝงัมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

         กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
         กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอาบีบซา เซามิซา 
ระยะเวลาดำเนินการ 13 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 
งบประมาณ  167,000    บาท 
1.หลักการและเหตุผล  
             สุขภาพเป็นภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี สุขภาพ
เป็นเสมือนหนึ่งวิถีทางหรือหนทาง อันจะนำบุคคลไปสู่ความสุขและความสำเร็จต่างๆ สุขภาพแบ่ง ออกเป็น                
2 ความหมาย คือ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีสุขภาพกายดีและสุขภาพจิตดี ซึ่ง
หมายถึงให้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย สุขภาพจิต
ดี มีความสุข  มีสุนทรียภาพคือมีความซาบซึ้งในคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงาม ไพเราะ น่ารื่นรมย์  พัฒนา
ฝึกฝนและซึมซับจนเป็นลักษณะนิสัยและรสนิยม จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการโดยผ่านกิจกรรม
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง  
 จากผลการประเมินภายนอกรอบสี่โดย สมศ. ผู้ เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ
ระดับดีมาก และเสนอแนะให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  จึง
จัดให้มีโครงการพฒันาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์   
  2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
     2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา 
     2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์ 
  2.5 เพ่ือให้นักเรียนป้องกันตัวเองจากการแพร่กระจายของเชื้อเอดส์ได้ 
  2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ห่างไกลจากโรคภัย 
      2.7 เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา  
            และมีความสามัคคีในหมู่คณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
      ๒.8 เพ่ือให้นักเรียนได้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด   
      ๒.9 เพ่ือพัฒนาศักยภาพวงดุริยางค์ของโรงเรียนให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น    
      2.10 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโทษของบุหรี่ 
 2.11 เพ่ือให้นักเรียนป้องกันตนเองให้พ้นจากบุหรี่และยาเสพติด 
      2.12 เพ่ือให้นักกีฬามวยปล้ำเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ   
 2.13 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านกีฬามวยปล้ำให้กับนักกีฬามวยปล้ำเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
      ๒.14 เพ่ือส่งเสริมการสัมพันธ์ชุมชน มีการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและสัมพันธ์ชุมชนในโอกาสต่างๆ 
      ๒.15 เพื่อรวบรวมข้อมูลการสัมพันธ์ชุมชน 
 2.16 เพ่ือให้นักกีฬาฮอกก้ีเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ   
      2.17 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านกีฬาฮอกกี้ให้กับนักกีฬาฮอกกี้เรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 2.18 เพ่ือให้นักกีฬาฟุตซอลเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ   
 2.19 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอลให้กับนักกีฬาฟุตซอลเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
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3. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
    3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.๑. นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
          3.1.2. นักเรียนได้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด  
                    ร้อยละ 78  
 3.1.3. ได้พัฒนาศักยภาพวงดุริยางค์ของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นถึง ร้อยละ ๗0 

3.1.4. ได้พัฒนาทางด้านอารมณ์และความสุนทรียะภาพแก่นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา  
          ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

          3.1.5. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรมกับชุมชน และสัมพันธ์ชุมชนในโอกาสต่างๆ  
   3.2 เชิงคุณภาพ 
          3.2.1. นักเรียนร้อยละ 90 ออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์   
 3.2.2. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพจิตที่ดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
          3.2.3. นักเรียนร้อยละ 90 นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา 
          3.2.4. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์ 
 5. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถป้องกันตัวเองจากการแพร่กระจายของเชื้อเอดส์ได้ 
 3.2.6. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพจิตที่ดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ห่างไกลจากโรคภัย 
          3.2.7. นักเรียนร้อยละ 90 ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา  
                    และมีความสามัคคีในหมู่คณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

3.2.8. เพื่อให้มีเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์เพียงพอต่อการใช้งาน 
 3.2. 9. เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพไปแล้ว 

3.2.10. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง และชุมชนในเขตบริการ  
            โรงเรียน         

          3.2.11. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโทษของบุหรี่ 
 3.2.12. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถป้องกันตนเองให้พ้นจากบุหรี่และยาเสพติด 
       3.2.๑3. มีการรวบรวมข้อมูลการร่วมกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ 
          3.2.14. นักกีฬามวยปล้ำเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาร้อยละ 90 เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ   
          3.2.15. นักกีฬามวยปล้ำเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาร้อยละ 90 มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬามวยปล้ำ 
 3.2.16 นักกีฬาฮอกก้ีเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาร้อยละ 90  เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ   
          3.2.17 นักกีฬาฮอกกี้โรงเรียนนบพิตำวิทยาร้อยละ 90 มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฮอกก้ี 
          3.2.18 นักกีฬาฟุตซอลเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาร้อยละ 90 เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ   
 3.2.19 นักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนนบพิตำวิทยาร้อยละ 90 มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
รวม

ทั้งสิ้น 

1. กิจกรรมวงดรุิยางค์โรงเรียน  6,500 1,500 8,000 
พ.ค. 65-
มี.ค. 66 

ครูอภินันท ์

2. กีฬาภายใน (กีฬา อบต.)  6,000 6,000 12,000 ก.ค.65 ครูอาบีบชา 

3. กีฬาอำเภอ  60,000 20,000 80,000 
ก.ค. 65-
ส.ค. 66 

ครูอาบีบชา 

4. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศมวยปล้ำ  20,000  20,000 
พ.ค.65-
มี.ค. 66 

ครูธนกร 

5. วันงดสูบบุหรีโ่ลก   1,000 1,000 
พ.ค.65-
มี.ค. 66 

ครูพิชญา
ภรณ ์

6. กีฬาต่อต้านยาเสพตดิ   3,000 3,000 ธ.ค. 65 ครูอาบีบชา 
7. วันเอดส์โลก   1,000 1,000 ธ.ค. 65 ครูอาบีบชา 

8. สัปดาหล์ะหนคนกับสุขภาพ     
พ.ค.65 – 
มี.ค.66 

ครูอาบีบชา 

9. กิจกรรมสร้างสรรค์สมัพันธ์สู่ชุมชน   2,000 2,000 
พ.ค.65 – 
มี.ค.66 

ครูสุมาล ี

10. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศฟุตซอล  7,500 7,500 15,000 
พ.ค.65 – 
มี.ค.66 

ครูอาบีบชา 

11. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศฮอกกี้  25,000  25,000 
พ.ค.65 – 
มี.ค.66 

ครูอาบีบชา 

 
 
 

5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม 
    รอ้ยละ 90 
2.นักเรียนได้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ใช้เวลาว่างให้ 
   เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ร้อยละ 78  
3. ได้พัฒนาศักยภาพวงดุริยางค์ของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
    สูงขึ้นถึง ร้อยละ ๗0 
4. ได้พัฒนาทางด้านอารมณ์และความสุนทรียะภาพแก่ 
    นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
5. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรม 
    กับชุมชน และสัมพันธ์ชุมชนในโอกาสต่างๆ  

 
- สังเกต 
 
 
- ประเมินความ 
  พึงพอใจ 
 
 

 
- แบบสังเกต 
 
 
- แบบประเมินความ 
  พึงพอใจโครงการ 
  สร้างเสริมพัฒน 
  สุขภาพและ 
  สุนทรียภาพ  
  ประจำปีการศึกษา  
  2565 

 



๑๖๗ 
 

เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนร้อยละ 90 ออกกำลังกายและมีสุขภาพ 
       รา่งกายที่แข็งแรงสมบูรณ์   
  2. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพจิตที่ดี เสริมสร้าง 
      ภูมิคุ้มกันโดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 3. นักเรียนร้อยละ 90 นักเรียนได้มีโอกาสแสดง 
     ความสามารถทางด้านทักษะกีฬา 
 4. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์ 
 5. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถป้องกันตัวเองจากการ 
     แพร่กระจายของเชื้อเอดส์ได้ 
 6. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพจิตที่ดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  
     ห่างไกลจากโรคภัย 
 7. นักเรียนร้อยละ 90 มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้าน 
     ทักษะกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
     สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
  8. เพื่อให้มีเครื่องดนตรีของวงดุริยางคเ์พียงพอต่อ 
      การใช้งาน 
  9. เพื่อทดแทนอุปกรณ์ท่ีเสื่อมสภาพไปแล้ว 
  10. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการหน่วยงาน 
        ต้นสังกัด ผู้ปกครอง และชุมชนในเขตบริการ 
       โรงเรียน         
 11. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
        โทษของบุหรี่ 
 12. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถป้องกันตนเองให้พ้น 
       จากบุหรี่และยาเสพติด 
 ๑3. มีการรวบรวมข้อมูลการร่วมกิจกรรมกับชุมชนใน 
       โอกาสต่างๆ 
 14. นักกีฬามวยปล้ำเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาร้อยละ 90 
       เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ   
15. นักกีฬามวยปล้ำเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาร้อยละ 90 
      มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬามวยปล้ำ 
 16. นักกีฬาฮอกกี้เรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาร้อยละ 90   
       เข้าร่วมการแข่งขนัในระดับต่างๆ   
17. นักกีฬาฮอกกี้โรงเรียนนบพิตำวิทยาร้อยละ 90  
      มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฮอกกี้ 
 18. นักกีฬาฟุตซอลเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาร้อยละ 90 
       เขา้ร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ   
19. นักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนนบพิตำวิทยาร้อยละ 90  
      มีการพัฒนาทกัษะด้านกีฬาฟุตซอล 

 
- บันทึกภาพกิจกรรม 
 
 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
- ตรวจแฟ้มข้อมูล 
 

 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
โครงการสร้างเสริม
พัฒนาสุขภาพและ
สุนทรียภาพ 
ประจำปีการศึกษา 
2565 
 
- แฟ้มข้อมูล 



๑๖๘ 
 

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
    6.1  นักเรียนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์   
    6.2  นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
    6.3  นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา 
    6.4  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์ 
    6.5  นักเรียนสามารถป้องกันตัวเองจากการแพร่กระจายของเชื้อเอดส์ได้ 
    6.6  นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
           สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
    ๖.7 นักเรียนได้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด จากการ 
          เข้าร่วมในกิจกรรมวงดุริยางค์โรงเรียน 
    ๖.8. วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาจากเดิมให้มีความพร้อมในด้านต่างๆมากข้ึนและมีคุณภาพท่ีสูงขึ้น       
    6.9  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโทษของบุหรี่ 
    6.10  นักเรียนสามารถป้องกันตนเองให้พ้นจากบุหรี่และยาเสพติด 
    6.11  นักกีฬามวยปล้ำเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ   
    6.22  นักกีฬามวยปล้ำเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยามีทักษะด้านกีฬามวยปล้ำที่ดีขึ้น 
    6.13  เพื่อให้นักเรียนมสีุขภาพจิตที่ดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ห่างไกลจากโรคภัย 
    6.14 ครู บุคลากร และนักเรียน มีการสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกิจกรรมกับชุมชนและสัมพันธ์ชุมชนในโอกาสต่างๆ  
    6.15  มีข้อมูลการร่วมกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ 
    6.11  นักกีฬาฮอกก้ีเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ   
    6.22  นักกีฬาฮอกกี้เรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยามีทักษะด้านกีฬาฮอกกี้ท่ีดีขึ้น 
    6.11  นักกีฬาฟุตซอลเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ   
    6.22  นักกีฬาฟุตซอลเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยามีทักษะด้านกีฬาฟุตซอลที่ดีขึ้น 
 

ลงชื่อ….............................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ….........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายอาบีบซา เซดามิซา)                      (นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์) 
   ครู โรงเรียนนบพิตำวิทยา               หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ         
 
 
ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)             (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
   หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 

 



๑๖๙ 
 

กิจกรรม กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
  งบประมาณ  จำนวน 3,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นายอาบีบซา เซดามิซา 

รายละเอียดกิจกรรม  

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ผ้าสำหรับเขียนป้าย ๑ ผืน - 500 - - 500 
2. ป้ายกีฬาต้านยาเสพติด ๑ ป้าย - 1,000 - - 1,000 
3. อุปกรณ์กีฬา ๑ ชุด - 1,500 - - 1,500 

รวม  - 3,000 - - 3,000 
 

กิจกรรม กิจกรรมวันเอดส์โลก 
  งบประมาณ  จำนวน 1,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นายอาบีบซา เซดามิซา 

รายละเอียดกิจกรรม 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ผ้าสำหรับเขียนป้าย ๑ ผืน - 500 - - 500 

2. 
ป้ายกิจกรรมวันเอดส์โลก 
 

๑ ป้าย - 500 - 
- 

500 

รวม  - 1,000 - - 1,000 
 

กิจกรรม กีฬาภายใน (กีฬา อบต.) 
  งบประมาณ  จำนวน 12,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นายอาบีบซา เซดามิซา 

รายละเอียดกิจกรรม  

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 
อุปกรณ์กีฬาและวัสดุ
ทำสนามกีฬา 

 
6,000 - - - 6,000 

2. สนับสนุนคณะสีฟ้า  2,000 - - 2,000 - 
3. สนับสนุนคณะสีเขียว  2,000 - - 2,000 - 
4. สนับสนุนคณะสีส้ม  2,000 - - 2,000 - 

รวม  12,000 - - 6,000 6,000 
 



๑๗๐ 
 

กิจกรรม กีฬาอำเภอ 
  งบประมาณ  จำนวน 80,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นายอาบีบซา เซดามิซา 

รายละเอียดกิจกรรม  
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 
ภาค 
2 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. สนับสนุนขบวนพาเหรด  20,000 - - 20,000 - 
2. สนับสนุนกองเชียร์  20,000 - - 20,000 - 
3. สนับสนุนกีฬา  20,000 - - 20,000 - 

4. 
อุปกรณ์การทำสนาม
และอุปกรณ์กีฬา 

 20,000 - - - 20,000 

รวม  80,000 - - 60,000 20,000 
 

กิจกรรม กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
  งบประมาณ  จำนวน 1,000 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดม 
รายละเอียดกิจกรรม  

 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ผ้าสำหรับเขียนป้าย ๑ ผืน - 500 - - 5000 

2. 
ป้ายกิจกรรมวันงดสูบ
บุหรี่โลก 

๑ ป้าย - 500 - 
- 

500 

รวม  - 1,000 - - 1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 



๑๗๑ 
 

กิจกรรม  ดุริยางค์โรงเรียน   
  งบประมาณ  จำนวน  ๘,000  บาท      
ครรูับผิดชอบ นายอภินันท์  เหลื่อมแก้ว   

รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื้อวัสอุปกรณ์ดนตรีวงดุริยางค์โรงเรียน  
 

ที ่ 
รายการ/กิจกรรม  
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
ค่าอาหารกลางวัน 
ในการฝึกซ้อมนักเรียน  
( คนละ ๓ มื้อ) 

๔๐ คน 
 

๓,๕๐๐   ๓,๕๐๐  

๒. สติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีกลองควินท
อม 

๑ แผ่น ๕๐๐    ๕๐๐ 

  ๓. ซ่อมแซมชุดวงโยธวาทิตปรับ
ขนาดให้เหมาะกับนักเรียน 

 ๑๕ ชิ้น  ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐  

๔. สแตนตั้งโน้ต ๓ อัน  ๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐ 
 รวม  ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  6500 1,500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๘,๐๐๐ บาทถ้วน 
 

กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศมวยปล้ำ 
  งบประมาณ  จำนวน 20,000 บาท   

ครูรับผิดชอบ นายธนกร ตุดเอียด 
รายละเอียดกิจกรรม  

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าพาหนะ ๓ รายการ 10,000 10,000  20,000  
รวม  10,000 10,000  20,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

 
กิจกรรม  สร้างสรรค์สัมพันธ์สู่ชุมชน 

  งบประมาณ  จำนวน    ๒,๐๐๐   บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์ 

รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื้อแฟ้มเอกสาร ของที่ระลึก ร่วมกิจกรรมชุมชน  
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑.  แฟ้มเอกสาร ๓ แฟ้ม ๓๐๐        - - -   ๓๐๐ 
๒. ของที่ระลึก ๑ ชุด   ๗๐๐ - - - ๗๐๐ 
๓. ของที่ระลึก  ๑ ชุด     - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

รวม  ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 
 

กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศฮอกกี้ 
  งบประมาณ  จำนวน 25,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นายอาบีบซา เซดามิซา 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าพาหนะ ๓ รายการ 10,000 10,000  20,000  
2. ชุดสำหรับการแข่งขัน  2,500 2,500  5,000  

รวม  10,000 10,000  25,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 ถ้วน 

 
กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศฟุตซอล 
  งบประมาณ  จำนวน 15,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นายอาบีบซา เซดามิซา 

รายละเอียดกิจกรรม  

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าพาหนะ ๒ รายการ 5,000 5,000  10,000  
2. ชุดสำหรับการแข่งขัน  2,500 2,500  5,000  

รวม  7,250 7,250  15,000  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 ถ้วน 

 
 



๑๗๓ 
 

๑๓. โครงการ บริหารจัดการกระบวนการทำงานสู่ระบบคุณภาพ 
      ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   

 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
         นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
         นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
         นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                             ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
         นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
          กลยุทธ์ที่ ๑ การจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
          กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

                   ในการแข่งขัน 
          กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
          กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
          กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง  
                           ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
        กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝงัมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”     
        กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ      
        กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 



๑๗๔ 
 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
งบประมาณ ๒๗๕,๔๘๐   บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เกิดจากความจำเป็นที่สังคม
ต้องการแก้ไขความอ่อนด้อยในผลการจัดการศึกษาในช่วงที ่ผ่านมา โดยมีจุดหมายไปที่การพัฒนาคนให้มี
คุณลักษณะที่พึงปรารถนาอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้คนไปพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ ของโลก กลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้บังเกิดผลความสำเร็จตามจุดหมายนี้ คือการมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้มีการดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับกรมและระดับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจริงจัง 
 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ตาม วัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่๙ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕๙) ข้อ ๑ ระบุไว้ว่าจะต้อง พัฒนาคนอย่างรอบ
ด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา ซึ่งมีแนวนโยบาย เพื่อการ  ดำเนินการ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมี เป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งที่พัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดีและมีความสุข ตลอดจน ส่งเสริมให้ครูทุกคน ได้ร ับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดำรงชีวิต 
และประกอบอาชีพได้อย่างมี ความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนได้ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๑ 
บท ทั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา ๖ ที่ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ ระบุไว้ว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และพัฒนา  ตนเองได้และถือว่าผู ้เร ียนมี
ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๙. หน้า ๑๒-๑๓) แนวความคิดของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งใช้เป็นตัวกำหนดความ เป็นโรงเรียนคุณภาพมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
เป็นสากล กล่าวคือสถาบันนานาชาติเพื่อการ วางแผนการศึกษาขององค์การยูเนสโก (Aletta Grisay and Lars 
Mahlek ๑๙๙๑:๔) ได้กำหนดแนวการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยมิติที่สัมพันธ์กัน ๓ มิติ คือ คุณภาพ
ของทรัพยากรที่ใช้ในการ เรียนการสอนและคุณภาพของครูและบุคคลากรทางการศึกษา ( Input) คุณภาพของ
กระบวนการเรียน การสอน (Teaching Process) และคุณภาพของผลผลิต (Output) ในทำนองเดียวกัน คูมส์ 
(Coombs ๑๙๖๙ อ้างถึงใน UNESGO ๑๙๙๑ : ๓) ได้อธิบายความหมายของคุณภาพการศึกษาว่าอาจหมาย
รวมถึง เนื้อหา วิธีการสอนการจัดกระบวนการทางการศึกษา ความพยายามต่างๆ ที่จะปรับการศึกษาให้ เหมาะสม
กับความต้องการที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่นวัตกรรมในขณะที่ไมลาเรท (Mialaret ๑๙๘๕ อ้างถึง ใน UNESGO 



๑๗๕ 
 

๑๙๙๑ : ๓) ได้กล่าวถึงคุณภาพการศึกษาว่าขึ้นอยู่กับความคาดหวังของชุมชน (Context) ที่ แสดงให้เห็นได้จาก
วัตถุประสงค์ของการศึกษากับคุณลักษณะที่แท้จริงของกระบวนการทางการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
สังเกตได้จากผู้เรียน สตีเฟ่นส์ (Stephens ๑๙๙๐ อ้างถึงใน Robson and Matthews ๑๙๙๕ : ๕) ได้ระบุถึง
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อตอบสนองความ ต้องการของบุคคลและชุมชน ทั้งที่เป็น
ความต้องการในปัจจุบันและอนาคต วางรากฐานการเรียนรู้ใน ๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับผลงานดีเด่นที่
ประสบผลสำเร็จที่ประจักษ์ ของโรงเรียนบ้านดอยคำ ชีวิต ให้ประสบการณ์เชิงลึกสำหรับพัฒนาปัญญา สำหรับ
หลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุ เป้าหมายของ คุณภาพการศึกษา ได้แก่ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทั้ง
ในแง่กายภาพและการพัฒนา เชิงศีลธรรม การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนบุคคล และการใช้
ทรัพยากรที ่มีอยู ่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ นโยบายการจัดการศึกษา สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรอบภารกิจที่ สถานศึกษา
จะต้องนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกรองเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ แปลงนโยบายเป็นกลยุทธ์  เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานแบบมี
ส่วนร่วม การสร้างองค์กรเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง การพัฒนาบุคลากรสู่มือ อาชีพ สื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทันสมัย ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนจาก ชุมชนและท้องถิ่น ล้วนเป็นแรงผลักดันให้เกิด
การพัฒนา นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาการศึกษา สู่คุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองความ
ต้องการและอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนและ ท้องถิ ่นอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันต่อโลกของการ เปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการของสาธารณชน 
เช่น การประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการ สมัยใหม่ ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) และการ
ประเมินผลงานเชิงสมดุล (Balance Scorecard) เพื ่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ตามเกณฑ์รางวัล
พระราชทาน ด้านคุณภาพ นักเรียน ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
บุคลากร และการ บริหารงานบุคคล และด้านความดีเด่นของสถานศึกษา ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ ซึ่งด้าน
นี้ถือว่า เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร การยกระดับคุณภาพขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์รางวัลโรงเรียนพระราชทาน จะต้องทำงานอย่าง
เป็นระบบ สามารถตรวจสอบ ได้ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ
อย่างยั่งยืน 
๒.  วัตถุประสงค์   

๒.๑ เพ่ือให้โรงเรียนดำเนินการรายงานผลประจำปี SAR ต่อต้นสังกัด ปีละ ๑ ครั้ง 
๒.๒ เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไดต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับการดำเนินการจัดการศึกษาของ 
      โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
๒.๓ เพ่ือให้โรงเรียนจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
๒.๔ เพ่ือดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด  
๒.๕ เพ่ือจัดระบบการรับนักเรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้เข้าเรียนทุกคน 
๒.๖ เพ่ือให้โรงเรียนนบพิตำวิทยามีจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนเป็นไปตามแผนการจัดชั้นเรียนรายปี 
๒.๗ เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center DMCและ 

      สามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๘ เพ่ือให้มีครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน จำนวน ๒ อัตรา 
๒.๙ เพ่ือให้นักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษา 



๑๗๖ 
 

๒.๑๐ เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนเห็น 
        ความสำคัญของการศึกษา 
๒.๑๑ เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการชื่นชมความสำเร็จของนักเรียน 
๑.๑๒ เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการชื่นชมความสำเร็จของนักเรียน 

๒.๑๓ เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการเรียนของตนเอง 

๒.๑๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่บริการทุกคนมีโอกาสทดสอบความ 
        พร้อมทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๒.๑๕ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่บริการได้พัฒนา 
        ทางด้านการศึกษามากขึ้น 
๒.๑๖ เพื่อจัดทำสารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ เล่ม 
๒.๑๗ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับทราบผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนตามหลักสูตร 
        ของสถานศึกษา 
๒.๑๘ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนเห็นความสำคัญของการประเมินผลการเรียน 
๒.๑๙ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ของงานสวัสดิการใช้บริการแก่ครูและบุคลากรทุกคนอย่างเพียงพอ 

๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
๓.๑  เชิงปริมาณ    

 ๓.๑.๑ โรงเรียนดำเนินการรายงานผลประจำปี SAR ต่อต้นสังกัด ปีละ ๑ ครั้ง 
 ๓.๑.๒ ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวน ร้อยละ ๖๐ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการ 
          ศึกษาของโรงเรียนนบพิตำ 
 ๓.๑.๓ โรงเรียนจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
 ๓.๑.๔ ดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด 
 ๓.๑.๕ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนนบพิตำวิทยาที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนต่อใน 
          โรงเรียนนบพิตำวิทยาได้เข้าเรียนต่อทุกคน 
 ๓.๑.๖ โรงเรียนนบพิตำวิทยามีจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนเป็นไปตามแผนการจัดการ 
          ชั้นเรียนรายป ี
 ๓.๑.๗ โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center DMC  

                      ปีการศึกษาละ ๒ รอบ 
 ๓.๑.๘ มีครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน จำนวน ๒ อัตรา 
 ๓.๑.๙ นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
 ๓.๑.๑๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได้มีส่วนร่วม 
            กิจกรรมแนะแนวปีละ ๑ ครั้ง 
 ๓.๑.๑๑ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนมีส่วนร่วมในการ 
            ชื่นชมความสำเร็จของนักเรียนในปกครอง 
 ๓.๑.๑๒ ชุมชนทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการชื่นชมความสำเร็จของ 
            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๓.๑.๑๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในความ 
            สำเร็จทางการเรียนของตนเอง 



๑๗๗ 
 

 ๓.๑.๑๔ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ในเขตและนอกเขตพ้ืนที่บริการเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ 
 ๓.๑.๑๕ ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่ง 

            นบพิตำวิทยาวิชาการ ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๑.๑๖ สารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ เล่ม 
 ๓.๑.๑๗ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับทราบผลการเรียน 

 ๓.๑.๑๘ นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ เห็นความสำคัญของการประชุมผู้ปกครองรับทราบผล 

            การเรียน  
 ๓.๑.๑๙ โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านสวัสดิการให้บริการแก่ครูและบุคลากรร้อยละร้อย 

๓.๒  เชิงคุณภาพ    
๓.๒.๑ โรงเรียนได้จัดทำรายงานประจำปี SAR 
๓.๒.๑ ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
         นบพิตำวิทยา 
๓.๒.๓ โรงเรียนจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา 
๓.๒.๔ ดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด 
๓.๒.๕ โรงเรียนนบพิตำวิทยารับนักเรียนที่มาสมัครและรายงานตัวได้  ๑๐๐ % 
๓.๒.๖ โรงเรียนนบพิตำวิทยารับนักเรียนได้อย่างน้อย  ๘๐  %  ของแผนการจัดชั้นเรียนรายปี 
๓.๒.๗ โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center  
         ในระดับดีเลิศ 
๓.๒.๘ มีครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน 
๓.๒.๙ ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการมีโอกาสเข้าศึกษาต่อ  ร้อยละ ๑๐๐  
๓.๒.๑๐ ร้อยละ ๖๐ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีส่วนร่วม 
           ในการชื่นชมความสำเร็จของนักเรียนในปกครอง 
๓.๒.๑๑ ร้อยละ ๕๐ ของชุมชนทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการชื่นชม 
           ความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๓.๒.๑๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในความ 

                      สำเร็จทางการเรียนของตนเอง 
๓.๒.๑๓ นักเรียนที่เข้าร่วมสอบทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการได้รับทราบผลการสอบทุกคน 
๓.๒.๑๔ ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยามีความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูล 
            สารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ในระดับดีเลิศ 
๓.๒.๑๕ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบผลการเรียน 
๓.๒.๑๖ นักเรียนและผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนใน  
           ระดับดี ร้อยละ ๘๐ 
๓.๒.๑๗ โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านสวัสดิการให้บริการแก่ครูและบุคลากรอย่างเพียงพอ 

 
 
 
 



๑๗๘ 
 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดช
อบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมจดัทำรายงานประจำปี 
SAR 

- ๕๐๐ - ๕๐๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ 

ครูศรรีักษ์  

๒. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ - - - - กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ 

ครุวิจิตรา 
 

๓. กิจกรรมจดัทำสารสนเทศ
มาตรฐานการศึกษา 

- ๕๐๐  ๕๐๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

ครูศรรีักษ์  

๔. กิจกรรมรองรับการดำเนินการ
ตามนโยบาย 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

ครูศรรีักษ์  

๕. กิจกรรมรับนักเรียนตาม
นโยบาย 

- ๗,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ มีนาคม 
๒๕๖๖ 

ครูมณฑา  

๖. กิจกรรมบริหารจัดการข้อมูล
นักเรียนสารสนเทศระบบ DMC 

- - - - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูชุติมา       

๗. กิจกรรมจดัจ้างครูขาดแคลน ๒๒๒,๔๘
๐ 

- - ๒๒๒,๔๘๐ ตลอดปี
การศึกษา 

ครูศรรีักษ์  

๘. กิจกรรมแนะแนวสญัจร - ๒๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ 

ครูอำนวย    
 

๙ กิจกรรมพิธีรบัประกาศนียบัตร 
ปพ.๑ ครั้งท่ี ๖  

- ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ มีนาคม 
๒๕๖๖ 

ครุธนา
ภรณ์  

๑๐. กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่ง - - - - มกราคม 
๒๕๖๖ 

ครูมณฑา    
 

๑๑. กิจกรรมสารสนเทศนักเรียน
รวม 

- - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

ครุพิศรส  

๑๒. กิจกรรมประชุมรับทราบผลการ
เรียนและประชุมผู้ปกครองภาค
เรียนที่ ๒ 

- ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ มีนาคม 
๒๕๖๖ 

ครูมณฑา  
 

๑๓. กิจกรรมพัฒนางานสวัสดิการ - - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

ครูนิภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
๑. โรงเรียนดำเนินการรายงานผลประจำปี SAR ต่อต้นสังกดั ปีละ 

๑ ครั้ง 
๒. ผู้ปกครองหรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสียจำนวน ร้อยละ ๖๐ ตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับการจดัการศึกษาของโรงเรียนนบพิตำ 
๓. โรงเรียนจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
๔. ดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด 
๕. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนนบพิตำวิทยาที่มีความ

ประสงค์จะเข้าเรียนต่อในโรงเรยีนนบพิตำวิทยาไดเ้ข้าเรียนต่อ
ทุกคน 

๖. โรงเรียนนบพิตำวิทยามจีำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน
เป็นไปตามแผนการจัดการช้ันเรยีนรายปี 

๗. โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data 
Management Center DMC ปีการศึกษาละ ๒ รอบ 

๘. มีครูผูส้อนในรายวิชาที่ขาดแคลน จำนวน ๒ อัตรา 
๙. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ัวถึง

และเท่าเทียมกัน 
๑๐. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในเขต

พื้นที่บริการทุกคนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมแนะแนวปลีะ ๑ ครั้ง 
๑๑. ผู้ปกครองนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

๖ ทุกคนมสี่วนร่วมในการช่ืนชมความสำเร็จของนักเรียนใน
ปกครอง 

๑๒. ชุมชนทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การชื่นชมความสำเร็จของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ทุกคน
เกิดความภาคภมูิใจในความสำเร็จทางการเรียนของตนเอง 

๑๔. นักเรียนช่วงช้ันท่ี ๒ ในเขตและนอกเขตพื้นท่ีบริการเข้าร่วม
กิจกรรม เพิม่ขึ้นร้อยละ ๕ 

๑๕. ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
แขง่ขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ในระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ ๘๐ 

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

ประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน 

สอบถามความคดิเห็น - แบบสอบถาม 

 



๑๘๐ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

๑๙. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านสวัสดิการให้บริการแก่ครูและ

บุคลากรร้อยละร้อย 

-สอบถามความคดิเห็น - แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ   

๑. โรงเรียนไดจ้ัดทำรายงานประจำป ีSAR 
๒. ผู้ปกครองหรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาของโรงเรยีนนบพิตำวิทยา 
๓. โรงเรียนจัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา 
๔. ดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด 
๕. โรงเรียนนบพิตำวิทยารบันักเรียนที่มาสมัครและรายงานตัวได้  

๑๐๐ % 
๖. โรงเรียนนบพิตำวิทยารบันักเรียนได้อย่างน้อย  ๘๐  %  ของ

แผนการจดัชั้นเรียนรายป ี
๗. โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data 

Management Center ในระดับ ดีเลิศ 

๘. มีครูผูส้อนในรายวิชาที่ขาดแคลน 

๙. ผู้เรยีนในเขตพื้นท่ีบริการมีโอกาสเข้าศึกษาต่อ  ร้อยละ ๑๐๐  

๑๐. ร้อยละ ๖๐ ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มสี่วนร่วมในการช่ืนชมความสำเร็จของ
นักเรียนในปกครอง 

๑๑. ร้อยละ ๕๐ ของชุมชนทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีบริการของ
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการช่ืนชมความสำเร็จของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี ๖ 

๑๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ทุก
คนเกิดความภาคภมูิใจในความสำเร็จทางการเรียนของตนเอง 

๑๓. นักเรียนท่ีเข้าร่วมสอบทักษะคนเกง่นบพิตำวิทยาวิชาการไดร้ับ
ทราบผลการสอบทุกคน 

๑๔. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยามีความพึง
พอใจในการรับทราบข้อมลูสารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง ในระดับดีเลศิ 

๑๕. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมได้รบัทราบผลการเรียน 

๑๖. นักเรียนและผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการประชุม
ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนใน ระดับดี ร้อยละ ๘๐ 

๑๗. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านสวัสดิการให้บริการแก่ครูและ
บุคลากรอยา่งเพียงพอ 

-สอบถามความคดิเห็น - แบบสอบถาม 

 
 
 



๑๘๑ 
 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๖.๑ โรงเรียนได้ดำเนินการรายงานผลประจำปี SAR ต่อต้นสังกัด ปีละ ๑ ครั้ง 
๖.๒ ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน

นบพิตำวิทยา 
๖.๓ โรงเรียนได้จัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
๖.๔ ได้ดำเนินการรองรับการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด  
๖.๕ ได้จัดระบบการรับนักเรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้เข้าเรียนทุกคน 
๖.๖ โรงเรียนนบพิตำวิทยามีจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนเป็นไปตามแผนการจัดชั้นเรียนรายปี 
๖.๗ โรงเรียนมีระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center DMCและสามารถ

นำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.๘ มีครูผู้สอนในรายวิชาที่ขาดแคลน จำนวน ๒ อัตรา 
๖.๙ นักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษา 
๖.๑๐ ผู้ปกครองและนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษา 
๖.๑๑ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการชื่นชมความสำเร็จของนักเรียน 
๖.๑๒ ชุมชนมีสว่นร่วมในการชื่นชมความสำเร็จของนักเรียน 

๖.๑๓ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการเรียนของตนเอง 

๖.๑๔ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่บริการทุกคนมีโอกาสทดสอบความพร้อมทาง 
         การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๖.๑๕ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่บริการได้พัฒนาทางด้านการศึกษา 
        มากขึ้น 
๖.๑๖ ได้จัดทำสารสนเทศนักเรียนเรียนรวม ภาคเรียนละ ๑ เล่ม 
๖.๑๗ นักเรียนทุกคนได้รับทราบผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
๖.๑๘ นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนเห็นความสำคัญของการประเมินผลการเรียน 
๖.๑๙ มีวัสดุอุปกรณ์ของงานสวัสดิการใช้บริการแก่ครูและบุคลากรทุกคนอย่างเพียงพอ 
 

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

                (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์)                   (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
           ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)             (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
            หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 



๑๘๒ 
 

กิจกรรม  จัดทำรายงานประจำปี SAR 
  งบประมาณ  จำนวน   ๕๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 

 รายละเอียดกิจกรรม  จัดทำเอกสาร SAR/เข้าเล่มเอกสาร /รายงานต่อต้นสังกัดและเก็บไว้ที่โรงเรียน 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑. ทำเอกสาร SAR เข้าเล่ม ๕ เล่ม  ๕๐๐  ๕๐๐  
รวม   ๕๐๐  ๕๐๐  

 
กิจกรรม  จัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา 

  งบประมาณ  จำนวน   ๕๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 

 รายละเอียดกิจกรรม  จัดทำสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑. 
ทำเอกสาร สารสนเทศ
มาตรฐานการศึกษา 

๕ เล่ม ๕๐๐   ๕๐๐  

รวม  ๕๐๐   ๕๐๐  
 

กิจกรรม  รองรับการดำเนินการตามนโยบาย 
  งบประมาณ  จำนวน   ๑๐,๐๐๐  บาท   

ครูรับผิดชอบ นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
 รายละเอียดกิจกรรม  จัดทำไวนิลประกาศรับนักเรียนตามนโยบาย/จัดรับนักเรียนตามประกาศ  
                                      สพฐ./สรุปผลการรับนักเรียน 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
เตรียมรองรับการ
ดำเนินงานตาม
นโยบาย 

 ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

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



๑๘๓ 
 

กิจกรรม  รับนักเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 

  งบประมาณ  จำนวน  ๗,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ  

รายละเอียดกิจกรรม จัดทำไวนิลประกาศรับนักเรียนตามนโยบาย/จัดรับนักเรียนตามประกาศ 
                           สพฐ./สรุปผลการรับนักเรียน 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสด ุ

๑. ไวนิลรับนักเรียน ๒ แผ่น  ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 
๒. วัสดุอุปกรณ์   ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 

รวม  - ๗,๐๐๐ -  ๗,๐๐๐ 
 

กิจกรรม  จัดจ้างครูขาดแคลน 
  งบประมาณ  จำนวน   ๒๒๒,๔๘๐  บาท   

ครูรับผิดชอบ นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
 รายละเอียดกิจกรรม  จัดจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้
งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
จัดจ้างครูอัตราจ้าง 
จำนวน ๒ อัตรา 

๑ คน ๑๑๑,๒๔๐ ๑๑๑,๒๔๐ ๒๒๒,๔๘๐     

รวม  ๑๑๑,๒๔๐ ๑๑๑,๒๔๐ ๒๒๒,๔๘๐     
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ    กิจกรรม  แนะแนวสัญจร  
  งบประมาณ  จำนวน    ๒๕,๐๐๐  บาท   

ครูรับผิดชอบ นางอำนวย  รักเถาว์ 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดทำเอกสารปะชาสัมพันธ์/ค่าพาหนะในการไปแนะแนว/จัดแนะแนวสัญจรโรงเรียน 
                            ในเขตพ้ืนที่บริการ/จัดหาของที่ระลึก 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค 
๑ 

ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. ค่าเหมาจ่ายพาหนะ 1 คัน  ๑๒,๐๐๐  ๑๒,๐๐๐  
๒. ของที่ระลึก   1 ชิ้น  ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐  
๓. วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร    ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 
๔. ค่าอาหารนักเรียนและครู   40 คน  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  
 ของรางวัล   ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐  

รวม   ๒๕,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 



๑๘๔ 
 

กิจกรรม  พิธีรับประกาศนียบัตรและ ปพ.๑  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ 
  งบประมาณ  จำนวน  ๒,๐๐๐ บาท   

ครูรับผิดชอบ นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 
รายละเอียดกจิกรรม ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและ ปพ.๑ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. ค่าจัดสถานที่   ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  
        

รวม   ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  
 
 

กิจกรรม สารสนเทศนักเรียนรวม   
  งบประมาณ  จำนวน  2,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวพิศรส จงนอก 

รายละเอียดกิจกรรม ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินกิจกรรมสารสนเทศนักเรียนรวม 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. กระดาษรายงาน (-ขนาดA4) 4 รีม 300    300 
๒. หมึกพิมพ์ (brother) 4 สี 4 ชุด 800    800 
๓. ซองอเนกประสงค์ A4 1 ซอง 100    100 
๔. เครื่องเย็บแม็กซ์ HD-50 1 อัน 300    300 
5. กรรไกร 8 นิ้ว 2 อัน 200    200 
6. สันรูด A4 4  โหล 300    300 

รวม 16 2,000    2,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 
 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

  งบประมาณ  จำนวน  ๔,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ  

รายละเอียดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑,๒ /ติดตามนักเรียนที่มีปัญหา 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

๑. จ้างเหมาอาหารว่าง ๔๐๐ คน - ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ - 
รวม ๔๐๐ คน - ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ - 

 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ บริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ 

กิจกรรม  พัฒนางานบริการ 
  งบประมาณ  จำนวน  2,000 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางนิภา  ใหม่ชุม 
รายละเอียดกิจกรรม พัฒนางานบริการ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. หม้อสแตนเลส 2 ใบ 1,000     
๒. กะละมังสแตนเลส    2 ใบ 1000     

รวม  2,000     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

๑๔. โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
      ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
          มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตรส์ร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                              ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 

           กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
                              เต็มศักยภาพ 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
           กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 



๑๘๗ 
 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
           กลุ่มบริหารวิชาการ                กลุ่มบริหารทั่วไป         
           กลุม่บริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕  

งบประมาณ ๑,๐๐๐  บาท 
******************************************************** 

1.  หลกัการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้
ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์สำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และ
โลกอย่างมีความสุข ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดทำสาระ ให้สอดคล้องกับ
สภาพ      ความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน จากการนำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้วจำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ต้อง
อาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่องและต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคม
มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ 
และพร้อมที ่จะนำประสบการณ์และความรู ้ที ่เกิดขึ ้นมานั ้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ ่งขึ้น 
สถานศกึษาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพ่ือดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ  

2.  วัตถุประสงค์  
  ๒.๑ เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

                ผู้เรียนอย่างรอบด้านนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

   ๒.๒ เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 

               ได้วิเคราะห์หลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
3.1  เชิงปริมาณ 

     ๓.๑.1 ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำ 
                       หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

 ๓.๑.๒ ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรม 
          ทีส่่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถและสนใจของผู้เรียน 
 



๑๘๘ 
 

3.2  เชิงคุณภาพ 
    ๓.๒.๑ ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ 
             จัดทำลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและ 
             สอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             
    ๓.๒.๒ ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี 
             ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
             ความสามารถและสนใจของผู้เรียน 

4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1. ประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
วางแผนดำเนินการ 

    เม.ย.๒๕๖๕ กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

2. ขออนุมัติโครงการ     เม.ย.๒๕๖๔ ครูธนาภรณ ์
๓. ดำเนินโครงการ       ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

4. ประเมินติดตามการใช้หลักสตูร 
 -จัดทำแบบประเมินหลักสูตร 

   - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูธนาภรณ/์หน.
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

5. รวบรวมสรุปกระบวนการตาม
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ของกิจกรรมเป็นภาพรวมของ
โรงเรียน 

     ๑,๐๐๐ มี.ค. ๒๕6๖ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

๖. นำข้อมูลจากกิจกรรมมา
เปรียบเทยีบกับเป้าหมายแล้วหา
แนวทางเพื่อการพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

      มี.ค. ๒๕๖๖ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 
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5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถใน 
    การพัฒนาหลักสูตรและจัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    สอดคล้องกับท้องถิน่และเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
๒. ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนโดยจัดทำแผน 
    การจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
    ความสามารถและสนใจของผู้เรียน 
 

เชิงคุณภาพ 

๑. ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถใน 
    การพัฒนาหลักสูตรและจัดทำหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบ 
    ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
    และเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             
๒. ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนโดยจัดทำแผน 
    การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
    จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
    และสนใจของผู้เรียน 
 

 
ประเมินการใช้
หลักสูตรฯ  
 
ตรวจแผนการสอน 
สังเกตการสอน 

 
แบบประเมิน 
การใช้หลักสูตรฯ  
 
แผนการสอน 
กิจกรรมการสอน 

 
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๖.๑  สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 

           รอบด้านนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

    ๖.๒ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรได้วิเคราะห์ 
           หลักสูตรและนำหลกัสูตรไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางธนาภรณ์  กรรณิการ์)                                       (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
          ตำแหน่ง ครู  คศ.๓                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                         (นายราชัน  สุทธิธรรม) 
   หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                           รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
   ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายอรรถพร  อักษรนำ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
งบประมาณ  จำนวน  ๑,๐๐๐ บาท   

ครูรับผิดชอบ นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 
        รายละเอียดกิจกรรม หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย และวัสดุ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. จ้างเหมาอาหารว่าง 40 คน - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐  
      -  -  

รวม   ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐  
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๑๕. โครงการ พัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
      ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง     ใหม ่
      สนองมาตรฐานการศึกษา 
                 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

  สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 

      ๒ ด้านโอกาส 
      ๓ ด้านคุณภาพ 
      ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

  สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
       กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                                    ในการแข่งขัน 
       กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

      กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
      กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
      กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 
                          ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
      กลยุทธ์ที่ ๓  ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
      กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
      กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
งบประมาณ ๒05,๐๐๐   บาท 
******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม         
การดำเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อกาสาระตามหลักสูตร ควบคู่ไป     
กับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สาระวิชา มี
ความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา    
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะนำ และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละ
คนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมี 
ตัวบ่งชี้สำคัญที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้น พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)    
เป็นสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และตัว บ่งชี้สำคัญจากบริบท
และความต้องการของสังคมยุคดิจิตัลในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทั้งความรู้ ทักษะวิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ในห้องเรียนมาบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ ซึ ่งกลยุทธ์ 
(Strategies)  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพ และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ 
เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมาย
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” การพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัน 
ทางออกของเด็กในยุคปัจจุบันที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ ต้องเริ่มด้วยการสร้างแรงจูง ใจให้เด็กเหล่านี้
พร้อมแสวงหาโอกาสในการทำงานงานในอนาคต โดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานและกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะให้เกิดซึ่งความฉลาดเฉลียว และเสริมสร้างความคิดริเริ่มใหม่ ๆ นักเรียน   
ที่มีทักษะอันชาญฉลาดเหล่านี้ จะสามารถนำทักษะที่มี ผสมผสานคู่ไปกับ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์   
การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในวิชาสะเต็มศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ ซึ่งถือเป็น
ขั้นตอนที่เตรียมพร้อมเด็ก สำหรับโอกาสในการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนจึงต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นเลิศ ตามความชอบและความถนัด และสามารถเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการท้ังในและนอกสถานที่ในระดับต่างๆ 
๒. วัตถุประสงค์   
     ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนนบพิตำวิทยาทุกคนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ  

๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 
      มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  

     ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบActive Learning พัฒนาทักษะให้ 
           มีความรู้สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการต่อไปได้ 



๑๙๓ 
 

๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวช้ีวัด 
     ๓.๑  เชิงปริมาณ    
             ๓.๑.๑ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านทักษะต่างๆ  ให้ได้รับการพัฒนา 

                      ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ 

             ๓.๑.๒ เพ่ือส่งเสริมนักเรียน ม.๑  ที่สนใจอบรมด้านเครื่องบินพลังยาง จำนวน  ๕๐ คน เข้ารับการ 

                      อบรมฝึกทักษะอบรมด้านเครื่องบินพลังยาง  
             ๓.๑.๓ นักเรียนทุกคนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์  และมีความสามารถพิเศษ สนใจเข้ารับรับการพัฒนา 

                      ทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
      ๓.๒  เชิงคุณภาพ     
              ๓.๒.๑ นักเรียนมีความสามารถพิเศษ ด้านทักษะต่างๆ  ที่เข้ารับการการพัฒนาศักยภาพสู่ความ 

                       เป็นเลิศทางด้านวิชาการ และเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ร้อยละ ๗๐ มีความพึงพอใจ 

                       ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะอยู่ใน ระดับดี 
             ๓.๒. ๒ นักเรียน ม.๑ ที่ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านเครื่องบิน ร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับ 
                       กระบวนการออกแบบและปรับปรุงเครื่องบินพลังยาง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ในระดับดี 
             ๓.๒.๓  นักเรียนทุกคนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์  และมีความสามารถพิเศษ ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ  
                       สู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80   

รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. 
 

กิจกรรมแขง่ขันทักษะ
วิชาการระดับเขตพ้ืนที่ 

8๐,000 - 20,000 100,000 
พ.ค. ๖5 – 
มี.ค. ๖6 ครูศิริกานต ์

๒. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับภาค/ชาต ิ

 
6๕,๐๐๐ 
 

 
 
๒๕,๐๐๐ 
 

90,000 
พ.ค. ๖5 – 
มี.ค. ๖6 ครูศิริกานต ์

๓. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ 
วิชาการระดับหน่วยงาน 

- ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ 
พ.ค. ๖5 – 
มี.ค. ๖6 ครูอุทุมพร 

๔. กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

- - 
๔,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 

พ.ค. ๖5 – 
มี.ค. ๖6 

ครูสบาย 

๕. 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศดา้นเครื่องบิน 
พลังยาง 

  
๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

พ.ค. ๖5 – 
มี.ค. ๖6 ครูวส ุ

  ๑4๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 54,๐๐๐ ๒05,๐๐๐   
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 
 

๕.  การประเมนิผล 
     

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ    

๑. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษ ด้าน 

    ทักษะต่างๆ  ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

    ทางด้านวิชาการ และเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับ 

     ต่างๆ 

๒. เพือ่ส่งเสริมนักเรียน ม.๑  ที่สนใจอบรมด้านเครื่องบิน 

    พลังยาง จำนวน  ๕๐ คน เข้ารับการอบรมฝึกทักษะ 

    ด้านเครื่องบินพลังยาง  
๓. นักเรียนทุกคนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์  และมีความสามารถ 

    พิเศษ สนใจเข้ารับรับการพัฒนาทางด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
เชิงคุณภาพ     

๑. นักเรียนมีความสามารถพิเศษ ด้านทักษะต่างๆ  ที่เข้ารับ 

    การการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  
    และเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ร้อยละ ๗๐ มีความ 

    พึงพอใจในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะอยู่ใน ระดับดี 
๒. นักเรียน ม.๑ ที่ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านเครื่องบิน  
    ร้อยละ 80  มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและ 
    ปรับปรุงเครื่องบินพลังยาง  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
     ในระดับด ี
๓. นักเรียนทุกคนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์  และมีความสามารถ 

    พิเศษ ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทาง 

    ด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม 

    กิจกรรม ร้อยละ 80   
 

- สอบถาม 
- ตรวจสอบ 

- แบบสอบถาม 
  ความพึงพอใจ 
- แบบรายงานผล 
 

 
 

6.  เพิ่มผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๖.๑ โรงเรียนส่งเสริมให้นกัเรียนนบพิตำวิทยาทุกคนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ  

๖.๒ โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม  
      ได้อย่างมีความสุขมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ 

     ๖.๓ โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบActive Learning พัฒนาทักษะให้ 
           มีความรู้สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการต่อไปได้ 
 
 
      
 



๑๙๕ 
 

 
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวศิริกานต์  บรมสุข)                                       (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)             (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
  หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๖ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

งบประมาณ  จำนวน ๒05,๐๐๐บาท 
ครูรับผิดชอบโครงการ นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศระดับจังหวัด/เขตพื้นที่ 
งบประมาณ  จำนวน ๑00,๐๐๐ บาท 

ครูรับผิดชอบ นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 
รายละเอียดกิจกรรม จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่าเช่าเหมารถในการนำนักเรียนแข่งขัน ค่าอาหาร 
เบี้ยเลี้ยงนักเรียน ทุนการศึกษาเพื่อขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับภาค/ชาติ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
 
 
 
 
 

การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับจังหวัด/
เขตพ้ืนที่ 
- วัสดุ-อุปกรณ ์
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 
-ค่าพาหนะ 

  
 
 
20,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
20,๐๐๐ 
 

รวม  ๑00,๐๐๐    ๘๐,๐๐๐  20,๐๐๐ 
 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศระดับวิชาการระดับภาค/ชาติ 
งบประมาณ  จำนวน 9๐,๐๐๐ บาท 

ครูรับผิดชอบ นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 
      รายละเอียดกิจกรรม จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่าเช่าเหมารถในการนำนักเรียนแข่งขัน 
       ค่าอาหาร เบี้ยเลี้ยงนักเรียน ทุนการศึกษาเพ่ือขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับภาค/ชาติ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน   ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
 
 
 

การแข่งขนัทักษะวิชาการ
ระดับภาค/ชาติ 
-วัสดุ-อุปกรณ์ 
-ขวัญกำลังใจ 
-ค่าเบีย้เลี้ยง 
-พาหนะ/ค่าที่พัก 

  
 
 

 
 
 
๒0,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๓0,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
5,๐๐๐ 
25,000 
30,000 
 

 
 
 
๒0,๐๐๐ 

รวม   80,๐๐๐  60,000 ๒0,๐๐๐ 
 
 



๑๙๗ 
 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน 
งบประมาณ  จำนวน ๖,๐๐๐ บาท 

ครูรับผิดชอบ นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์ 
        รายละเอียดกิจกรรม   ค่าเช่าเหมารถในการนำนักเรียนแข่งขัน ระดับหน่วยงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. ค่าจ้างเหมารถ ๑ คัน ๖,๐๐๐ - - ๖,๐๐๐ - 
 รวม  ๖,๐๐๐   ๖,๐๐๐  

 
 

              กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
งบประมาณ  จำนวน  ๔,๐๐๐ บาท 
ครูรับผิดชอบ นายสบาย  ทองสลัก 

รายละเอียดกิจกรรม จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับต่างๆ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน 
(หน่วย) 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

๑. กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ 
แบบ เอ ๒ 

    ๕๐ แผ่น ๕๐๐ ๕๐๐   ๑,๐๐๐ 

๒. สีน้ำ ๕ กล่อง ๕๐๐ ๕๐๐   ๑,๐๐๐ 
๓. สีโปสเตอร์ ๖ กล่อง ๓๐๐ ๓๐๐   ๖๐๐ 
๔. พู่กัน ๓๐ อัน ๓๐๐ ๓๐๐  

 
 ๖๐๐ 

๕. สีชอล์ค ๔ กล่อง ๔๐๐ ๔๐๐   ๘๐๐ 
        

รวม  ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   ๔,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเครื่องบินพลังยาง 
งบประมาณ  จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท 

ครูรับผิดชอบ นางสาววสุ    เที่ยวแสวง 
รายละเอียดกิจกรรม  จัดการอบรมการทำเครื่องบินพลังยาง จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักเรียน 
                           ที่เข้ารบั การอบรม/ฝึกทักษะ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค 
๑ 

ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. ไม้  Worn Wood ๐.๕ mm  ๕ ชิ้น     ๔๐๐ 
 ไม้  Worn Wood ๐.๓ mm  ๕ ชิ้น     ๔๐๐ 
 ไม้  Worn Wood ๐.๒ mm ๑๐ ชิ้น     ๗๐๐ 
๒. ใบพัดญี่ปุ่น   ๔  อัน     ๖๐๐ 
๓. ยางวงใหญ่สำหรับเครื่องบิน

พลังยาง 
๒ ถุง     ๑๖๐ 

๔. กาวสเปรย์ ๒  กระป๋อง     ๗๐๐ 
๕. ท่อพลาสติก ก้านไม้ไผ่ ๒  ถุง     ๘๐ 
๖. แร็บ ๕  ห่อ     ๒๔๐ 
๗. ใบคัตเตอร์ใหญ่ ๑  โหล     ๔๘๐ 
๘ ใบคัตเตอร์เล็ก ๑  โหล     ๒๔๐ 
๙. ที่หมุนยาง ๑:๕  รอบ ๑  อัน     ๔๕๐ 
๑๐ โฟมอัด  ๓  mm ๑๐  แผ่น     ๔๘๐ 
๑๑ กาว EPS ๕  หลอด     ๑๕๐ 
รวม      ๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

๑๖. โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
      ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง     ใหม ่
      สนองมาตรฐานการศึกษา 
                 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

  สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 

      ๒ ด้านโอกาส 
      ๓ ด้านคุณภาพ 
      ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

  สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
       กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                                    ในการแข่งขัน 
       กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

      กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
      กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
      กลยุทธ์ที ่๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 
                          ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
      กลยุทธ์ที่ ๓  ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
      กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
      กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุม่บริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖  
งบประมาณ   ๕๙,๐๐๐  บาท 
 

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

 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 
๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ ๒๕๔๕  ระบุว่า “ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์และอำนวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ดังนั้นครูต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูต้องนำความรู้
และทักษะการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับนโยบายปฏริูป
การศึกษาที่ต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ   สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.   
  ดังนั้นหาก ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี(คะแนนตัวบ่งชี้ ๘.๐๐) และ โรงเรียนจึงดำเนินการโครงการนี้เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศด้วยเหตุดังกล่าวในฐานะครูผู้สอนเชื่อว่าด้วยศักยภาพที่นักเรียนมี  นักเรียนจะสามารถทำได้ดี  โดยนักเรียน
สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตั้งใจ  และสามารถสร้างสมาธิให้เกิดแก่ผู้เรียน 

๒.  วัตถุประสงค์  
     ๒.๑ เชิงปริมาณ 

      ๒.๑.๑. เพ่ือพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนทุกระดับชั้น 
     ๒.๒ เชิงคุณภาพ 

      ๒.2.๑. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน 
      ๒.2.๒. เพ่ือให้มีสื่อเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวช้ีวัด 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 
           ๓.๑.1 มีสื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
   ๓.๑.2 ปรับปรุงห้องศิลปะให้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน 
            ๓.๑.3 พัฒนาสื่อและระบบเทคโนโลยีห้องโสตทัศนศึกษา 
            ๓.๑.4 พัฒนาห้องสมุดให้มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอกับความ 
                     ต้องการ 



๒๐๑ 
 

  ๓.๑.5 พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาให้พร้อมให้บริการ 
  ๓.๑.6 พัฒนาห้องนาฎศิลป์ให้มีความพร้อมในการฝึกทักษะด้านนาฎศิลป์ 

     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑. ห้องสมุด มีสื่อ อุปกรณ์ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัยและ เพียงพอต่อนักเรียนทุกคน 
  ๓.๒.๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ระดับ ดีเลิศ) สามารถใช้แหล่งเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ 
            ในการเรียนการสอนนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
  ๓.๒.๓. ห้องโสตทัศนศึกษาได้รับการพัฒนา ปรับปรุง มีสื่ออุปกรณ์พร้อมต่อการให้บริการนักเรียน 
 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

๑. พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐  ครูพิมพิมล 

๒. พัฒนาสำนักงานวชิาการ   ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  ครูพรปวีณ์ 
๓. พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา   ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  ครูสบาย 
๔. ปรับปรุงห้องศิลปะ   ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  ครูแสวง 
๕. จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์และตำรา

ห้องสมุด 
  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ครูสุณี 

๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ครูอาบีบซา 

๗. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย   ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  ครูอรพรรณ 
๘. พัฒนาห้องนาฎศิลป ์   ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  ครูสุพรพรรณ 

รวม    ๕๙,๐๐๐   
 
๕.  การประเมนิผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. มีสื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ

จัดการเรียนการสอน 
2. ปรับปรุงห้องศิลปะให้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของ

นักเรียน 
3. พัฒนาสื่อและระบบเทคโนโลยีห้องโสตทัศนศึกษา 
4. พัฒนาห้องสมุดให้มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้นักเรียน

ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอกับความต้องการ 
5. พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษาให้พร้อมให้บริการ 
6. พัฒนาห้องนาฎศิลป์ให้เหมาะแก่การเรียนรู้และฝึกทักษะ

ด้านนาฎศิลป์ 

  



๒๐๒ 
 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ 

1. มีสื่อ อุปกรณ์ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าที่   
ทันสมัยและ เพียงพอต่อนักเรียนทุกคน 

๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ระดับ ดีเลิศ) 
สามารถใช้แหล่งเรียนรุ้และนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการ
สอนนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

๓. ห้องโสตทัศนศึกษาได้รับการพัฒนา ปรับปรุง มีสื่อ
อุปกรณ์พร้อมต่อการให้บริการนักเรียน 
 

  

 
 
 
 
 
ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวสุณี  บายนุ่น)                                            (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
    ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                                     หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)             (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
   หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

 
 

กิจกรรม พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  งบประมาณ  จำนวน 25,000 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
รายละเอียดกิจกรรม: ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน ในห้องปฏิบัติการ  

      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ม.1-3 ,ฟิสิกส์ ,เคมี ,ชีววิทยา,โลก   
      ดาราศาสตร์และอวกาศ และเทคโนโลยีการออกแบบและวิทยาการคำนวณ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. สื่อการเรียนการสอนวิชา
ชีววิทยา 
- หมึกพิมพ์ Cannon 
- ปลั๊กไฟ  

 
 

4 ขวด 
4 ชุด 

 
 
- 
- 

 
 

1,600 
1,400 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

1,600 
1,400 

2. สารเคมีสำหรับปฏิบัติการ 
- กลูโคส 450 กรัม 
- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
12% 450 cc 
- โซเดียมคลอไรด์  
- แอมโมเนียมคลอไรด ์
- โซเดียมแอซเิตต 
- เมทิลเรด 
- เมทิลออเรนจ ์
- โบรโมไทมอลบล ู
- คอปเปอร์ซัลเฟต 
- ซิงค์ซัลเฟต 
- โพแทสเซียมไนเตรท  

 
2 ขวด 
2 ขวด 
2 ขวด 

 
2 ขวด 
1 ขวด 
1 ขวด 
1 ขวด 
2 ขวด 
2 ขวด 
2 ขวด 
2 ขวด 
2 ขวด 

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

 
180 
170 
100 

 
120 
70 
40 
50 

150 
260 
200 
900 
200 

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

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

 
180 
170 
100 

 
120 
70 
40 
50 

150 
260 
200 
900 
200 

3. อุปกรณ์การทดลองทาง
ฟิสิกส ์
- ชุดทดลองสำเรจ็รูปเรื่อง
แสง 
- ชุดแสง (ฟิสิกส์) 
- กระดาษการด์สี A4 180 
แกรม 
- สติ๊กเกอร์ใส A๔  

 
 

1 ชุด 
 

1 ชุด 
2 แพ็ค 
 
2 แพ็ค 

 
 

1,500 
 

700 
600 

 
400 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

1,500 
 

700 
600 

 
400 

4. สื่อ โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ 
- ไมโครโฟนไรส้าย 
- ชุดสายสญัญาณ 

 
 

1 ชุด 
1 ชุด 

 
 

3,000 
500 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

3,000 
500 



๒๐๔ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

 
 

5. สื่อการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น   
- นาฬิกาจับเวลา  
- กรดเบนโซอิก 
- แนฟทาลีน 
- แผ่นทองแดง 
- แผ่นสังกะสี 
- แผ่นอลูมิเนียม  
- จุกยาง เบอร์ 4  
- ซาฟรานิน 
- ถุงมือยาง 
- เสื้อกาวน์แขนสั้น 
-วัสดุ(วิชาของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น) 

 
 
 

4 ชิ้น 
1 ขวด 
3 ขวด 
2 ชุด 
2 ชุด 
2 ชุด 
4 ชุด 
2 ขวด 
2 กล่อง 
4 ตัว 

 
 
 

2,600 
230 
300 
180 
190 
200 
120 
140 
500 

2,000 
1,000 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

2,600 
230 
200 
180 
190 
200 
120 
140 
500 

2,000 
1,000 

6. ชุดอุปกรณ์สร้างสื่อวิชา
เทคโนโลยีการออกแบบ
และวิทยาการคำนวณ 
- เครื่องสำรองไฟ 
- น้ำยาทำความสะอาด 
ICON 3 in 1 

 
 
 

2 เครื่อง 
5 ชุด 

 
 
 

5,000 
500 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 

 
 
 

5,000 
500 

รวม  19,560 5,440 - - 25,000 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



๒๐๕ 
 

 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย 

 งบประมาณ  จำนวน  ๔,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูอรพรรณ 
********************* 

      รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื้อบอร์ดระแนง / นำบอร์ดระแนงนำเสนอผลงานนักเรียน / สรุปรายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. บอร์ดระแนงและ
อุปกรณ์ตกแต่ง 

๑ ชุด ๔,๐๐๐ - - - ๔,๐๐๐ 

รวม  ๔,๐๐๐ - - - ๔,๐๐๐ 
 
 

กิจกรรม พัฒนาสำนักงานวิชาการ 

 งบประมาณ  จำนวน  ๔,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูพรปวีณ์ จันทรชิต 

********************* 
      รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. จัดซื้อหมึกพิมพ์
คอมพิวเตอร ์

๔ ชุด ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 

รวม  ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



๒๐๖ 
 

กิจกรรม พัฒนาห้องศิลปะ 
งบประมาณ  จำนวน  ๓,๐๐๐ บาท 
ครูรับผิดชอบ  นายแสวง  เหลืองแก่ 

********************************** 
รายละเอียดกิจกรรม  ซื้อไม้อัดทำโต๊ะวาดรูป / พัฒนาห้องศิลปะให้มีความพร้อม 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. อุปกรณ์ตกแต่งห้อง ๑ ชุด ๓,๐๐๐ - - - ๓,๐๐๐ 
รวม ๑  ๓,๐๐๐ - - - ๓,๐๐๐ 

 
 
 

กิจกรรมจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพแ์ละตำราห้องสมุด 
  งบประมาณ  จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท   

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

     รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ / ให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ / สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. วารสาร ๒๐ เล่ม ๙๐๐ ๙๐๐ - - ๑,๘๐๐ 
๒. หนังสือพิมพ์ ๑๖๐ ฉบับ ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ - - ๓,๒๐๐ 
๓. หนังสือห้องสมุด  ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 

รวม - ๗,๕๐๐ ๒,๕๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา 
งบประมาณ  จำนวน ๔,๐๐๐  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายสบาย  ทองสลัก 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน 
(หน่วย) 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. ถ่าน AA 
(Panasonic alkaline) 
 

  ๔ แพค ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 

2. แฟ้มเก็บเอกสาร ๒ แฟ้ม ๕๐๐ ๕๐๐   ๑,๐๐๐ 
3. ปลั๊กไฟสามตา ๒ อัน ๒00 ๒๐๐   ๔๐๐ 
๔. อุปกรณ์กราฟฟิค ๒ ชุด ๓๐๐ ๓๐๐   ๖๐๐ 

รวม  ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   ๔,๐๐๐ 
 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม พัฒนาห้องนาฎศิลป์ 

 งบประมาณ  จำนวน  ๔,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ ครูสุพรพรรณ รักจันทร์ 

********************* 
      รายละเอียดกิจกรรม  ติดตั้งกระจก/ สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. ตู้เก็บอุปกรณนาฎศิลป์ ๑ ใบ ๔,๐๐๐ - - - ๔,๐๐๐ 
รวม  ๔,๐๐๐ - - - ๔,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

๑๗. โครงการ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
      ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
                 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

  สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 

      ๒ ด้านโอกาส 
      ๓ ด้านคุณภาพ 
      ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

  สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
       กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                                    ในการแข่งขัน 
       กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

      กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
      กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคณุภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
      กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 
                          ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
      กลยุทธ์ที่ ๓  ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
      กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  

                กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 



๒๐๙ 
 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
งบประมาณ  ๑๘,๐๐๐  บาท 

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

ครูมืออาชีพ ตามความหมายของกรมวิชาการ ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือครูที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่
จะเป็นครู คือ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการให้การศึกษาอบรมศิษย์ในทุก ๆ ด้าน มีความประพฤติดี 
วางตัวดี เอาใจใส่ดูแลศิษย์ดี มีวิญญาณของความเป็นครู และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ ซึ่งจากความหมายนี้ 
เราจะเห็นได้ว่า ระดับของครูมืออาชีพนั้น แตกต่างจากระดับคนที่ประกอบอาชีพครูอยู่พอสมควร ครูทุกคนถึงแม้
จะมีความรู้ทางวิชาชีพทัดเทียมกัน เพราะส่วนใหญ่ต่างจบจากสถาบันผลิตครูเหมือนๆกัน หรือจะแตกต่างกันบ้างก็
ตรงชื่อของมหาวิทยาลัยที่เรียนจบ แต่เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้ามาบรรจุครูในสถานศึกษาของรัฐหรือได้ทำงานใน
สถานศึกษาของเอกชน ครูทุกคนก็มีจุดเริ่มต้นในการทำงานที่แทบจะไม่ต่างกัน แต่อะไรเล่า? ที่เป็นตัววัดว่า ใคร
คือผู้ประกอบอาชีพครูธรรมดาๆ และใครควรจะถูกเรียกว่าเป็นครูมืออาชีพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สำคัญสำคัญที่สุด  เป็นการกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้ เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผู้ เรียนสามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิต
จริงได้ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

แผนการจัดการเรียนรู้ มีความสำคัญหลายประการเพื่อเป็นแนวทางให้ กับผู้สอนสอนด้วย ความมั่นใจ    
ในการจัดการเรียนรู้นั้นจำเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการ เรียนรู้มาใช้ในการจัดการ
ชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ที่  เหมาะสมกับวัย คำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้ตามแผนการ จัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้สอนจัดกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สร้างแนวทางการสอนที่เป็นขั้นตอนและตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและเป็นภารกิจสำคัญของครูผู้สอน ทำให้ผู้สอนทราบล่วงหน้าว่าจะสอนอะไร เพ่ือจุดประสงค์ใด สอน
อย่างใด ใช้สื่ออะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใดเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอน การที่ผู้สอนได้วางแผนการ
สอนอย่างถูกต้องตามหลักการย่อมช่วยให้เกิดความมั่นใจในการสอน ทำให้สอนได้ครอบคลุมเนื้อหา สอนอย่างมี
แนวทางและมีเป้าหมาย และเป็นการสอนที่ให้คุณค่าแก่ผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ ขั้นตอนการจัดทำและหลักการวางแผนการสอน ตลอดจนลักษณะของ
แผนการสอนที่ดี เพ่ือส่งผลให้การเรียนการสอนดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ การวิจัยที่ทำโดยครูผู้สอนในชั้นเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียนและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ดียิ่งขึ้น เป็น
การวิจัยที่ต้องทำอย่างรวดเร็วนำผลไปใช้ทันทีและมีการสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ต่างๆกับกลุ่มเพ่ือน
ร่วมงานในโรงเรียนวิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่ เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งครูและผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถทำได้ในลักษณะ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

โรงเรียนนบพิตำวิทยาเล็งเห็นความสำคัญของภารกิจหน้าที่ของครูผู้สอนทุกท่าน เพื่อพัฒนาครูให้เป็นครู
มืออาชีพ ซึ่งต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตัวนักเรียน จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 



๒๑๐ 
 

๒.  วัตถุประสงค์   
             ๒.๑ เพ่ือให้ครูได้มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้อย่างมี 
                    ประสิทธิภาพ 
    ๒.๒  เพื่อให้ครูได้มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง  
             ๒.๓  เพื่อสามารถพัฒนาวิธีการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 

๒.๔  เพื่อให้ครูผู้สอนได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามการวัดผลประเมินผล และ 
       นำผลไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศกึษา 

             ๒.๕ เพ่ือให้ครูทุกคนได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ    
                 ๓.๑.๑ ร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ 
        ๓.๑.๒ ครูร้อยละ ๘๐ มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง 

            ๓.๑.๓  ครูผู้สอนทุกคนได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 
                      การจัดการเรียนการสอน 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ    
       ๓.๒.๑ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้อย่างมี 
                ประสิทธิภาพ 

        ๓.๒.๒ ครูมีวิจัยในชั้นเรยีนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
       ๓.๒.๓ ครูสามารถพัฒนาวิธีการสอนของครูในศตวรรษท่ี 21  
       ๓.๒.๔ ครูผู้สอนได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามการวัดผลประเมินผล และ 
                นำผลไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 

                 ๓.๒.5 ครูผู้สอนจัดระบบการวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภาพ ระดับดี มีแผนการวัดและประเมินผล 
                          การเรียนชัดเจน 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 

  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมหนึ่งครูหนึ่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ 

- - - - ตลอดปี
การศึกษา 

ครูศรีรักษ์  
เรืองรัตน์ 

๒. กิจกรรมหนึ่งครูหนึ่งวิจัย
เพ่ือพัฒนา 

- - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

อรพรรณ 
พรหมแก้ว 

๓. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนวัดผล 

- ๗๐๐ ๑๕,๓๐๐ ๑๖,๐๐๐ ตลอดปี
การศึกษา 

ครูธนาภรณ์ 
กรรณิการ์ 
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๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
๑. ร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ  
    ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง
๓. ครูผู้สอนทุกคนได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
    นำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
เชิงคุณภาพ   
๑. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผน 
    การจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง เพ่ือพัฒนา 
    ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๓. ครูผู้สอนได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
    ตามการวัดผลประเมินผล และนำผลไปใช้ปรับปรุง 
    คุณภาพการจัดการศึกษา 
๔. ครูผู้สอนจัดระบบการวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
    ระดับด ีมีแผนการวัดและประเมินผลการเรียนชัดเจน 

 

 
- ตรวจแผนการ

จัดการเรียนรู้ 
- ตรวจวิจัยในชั้น

เรียน 
 

 
- แบบบันทึกการ

ตรวจแผนการ
จัดกาเรียน
เรียนรู้ 

- แบบบันทึกการ
ตรวจวิจัยในชั้น
เรียน 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๖.๑  ครูได้มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้อย่างมี 
           ประสิทธิภาพ 
     ๖.๒  ครูได้มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง  
     ๖.๓  สามารถพัฒนาวิธีการสอนของครูในศตวรรษท่ี 21 
     ๖.๔  ครูผู้สอนได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามการวัดผลประเมินผล และนำผลไปใช้ 
            ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 
      ๖.๕ ครูทุกคนได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 
 

ลงชื่อ.................................. ผูเ้สนอโครงการ        ลงชื่อ......... ................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์)                     (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
           ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                            หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                  (นายราชัน   สุทธธิรรม) 
            หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ               รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

กิจกรรม  หนึ่งครูหนึ่งวิจัยเพื่อพัฒนา 
  งบประมาณ  จำนวน  ๒,๐๐๐ บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาว 
รายละเอียดกิจกรรม จัดจ้าง 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. 
จัดทำสื่อเผยแพร่การสอน
ของครูในศตวรรษที่ ๒๑ 
(กลุ่มสาระละ ๑ เรื่อง) 

๘ เรื่อง 
๒,๐00 - - - 

๒,๐00 

รวม ๒,๐๐๐    ๒,๐๐๐ 
 

กิจกรรม  พัฒนาระบบงานทะเบียน/วัดผลประเมินผล 
  งบประมาณ  จำนวน  ๑๖,๐๐๐ บาท   
ครูรับผิดชอบ นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 

รายละเอียดกิจกรรม ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสารปพ.๑ ใช้สำหรับงานทะเบียนและการวัดผลการเรียน
นักเรียนทุกระดับชั้น 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. หมึกพิมพ์ HP 7๘A ๒ หลอด 2,๘๙๐ 2,๘๙๐   ๕,๗๘๐ 
๒. กระดาษคำตอบ ๙๐ ห่อ ๑,๑00 960   ๒,06๐ 
๓. ซองข้อสอบ ๑๐๐ ซอง ๙๐๐    9๐๐ 
๔. ถุงพลาสติกใส A4 ๒๐ ห่อ ๑,๐๐๐    ๑,๐๐๐ 
๕. แฟ้มพลาสติก ๑๐ โหล 660     660 
๗. ค่าถ่ายเอกสาร ปพ.๑ ๓๕๐ แผ่น  ๗๐๐  ๗๐๐       - 
๘. หมึกพิมพ์Canon G2

๐๑๐ 
๒ ชุด ๑,4๕๐ ๑,4๕๐   2,900 

9. ค่าปพ.๒ ๑,๐๐๐ แผ่น  ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 
         
        

รวม  8,๐๐๐ 8,๐๐๐ - 7๐๐ 15,300 
 
 
 
 



๒๑๔ 
 

๑๘. โครงการ ทัศนศึกษาวิชาการ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง        ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 
                 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

  สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 

      ๒ ด้านโอกาส 
      ๓ ด้านคุณภาพ 
      ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

  สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
       กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                                    ในการแข่งขนั 
       กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

      กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
      กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
      กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 
                          ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
      กลยุทธ์ที่ ๓  ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
      กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  

          กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
       กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖  
งบประมาณ   ๑๐๔,๐๐๐  บาท 
 

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

การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ดังใน มาตรา ๒๕ กล่าวว่า  รัฐต้องส่งเสริมการ
ดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ 
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

 สถานศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ได้ภายในโรงเรียนเพื่อมุ่งให้
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทัศนศึกษาเป็น
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง เนื่องจากผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงซึ่งตรงตามจิตวิทยา การเรียนรู้นอกสถานศึกษายังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยังเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ โรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาวิชาการ  ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 
ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่
เรียน สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เม่ือนักเรียนได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษายัง
สถานที่สำคัญ ๆ จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งสถานที่บางแห่งมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวไทยทุกคนควรรู้จักทำให้เกิดความรัก 
หวงแหนและภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของประเทศชาติ 

๒.  วัตถุประสงค์  
     ๒.๑ เชิงปริมาณ 
            ๒.๑.๑ เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลาย ทุกคนได้เรียนรู้ และสรุปองค์ความรู้จากการศึกษา 
                      แหล่งเรียนรู้ 
   ๒.๑.๒ จำนวนนักเรียนมีพื้นฐานในการใช้ทักษะชีวิตเพ่ิมสูงขึ้น 
     ๒.๒ เชิงคุณภาพ 
            ๒.๒.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ม. ต้นและ ม.ปลาย มีทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือ 
                     พัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            ๒.๒.2 ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ม. ต้นและ ม.ปลายที่ได้ใช้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ จากการ 
                     จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
 
 
 
 



๒๑๖ 
 

 ๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวช้ีวัด 
            ๓.๑ เชิงปริมาณ 
         ๓.๑.๑ นักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย ทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                            มาบูรณาการด้านการเรียนรู้ 
         ๓.๑.๒ นักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย มีพื้นฐานทางด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
          ๓.๒.๑ นักเรียน ม.ต้นและม.ปลาย  ร้อยละ ๘๐ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
                             และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ๓.๒.๒ นักเรียน ม.ต้นและม.ปลาย  ร้อยละ ๘๐ ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการ 
                             เรียนรู้ของตนเอง 
 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาการ ม.ต้น    ๖๕,๐๐๐  ครูสณุ ี
๒. กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาการ ม.ปลาย    ๓๙,๐๐๐  ครูสณุ ี

รวม    ๑๐๔,๐๐๐   
 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย ทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วย 
      ตนเอง และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการด้าน 
      การเรียนรู้    
  ๒. นักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย มีพื้นฐานทางด้านการ 
      จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียน ม.ต้นและม.ปลาย  ร้อยละ ๘๐ สามารถเรยีนรู้ 
     ด้วยตนเองโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒. นักเรียน ม.ต้นและม.ปลาย  ร้อยละ ๘๐ ได้ใช้แหล่ง 
      เรียนรู้ที่มีในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
 

 
แบบบันทึกกิจกรรม 
แบบสังเกต 
 
 
 
แบบสอบถาม 

 
แบบบันทึก 
แบบสังเกต 
 
 
 
แบบบันทึกกิจกรรม 
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ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ......................................ผู้เ ห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวสุณี  บายนุ่น)                                            (นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์) 
    ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                                     หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)             (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
  หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

กิจกรรม  ทัศนศึกษาวิชาการ 
  งบประมาณ  จำนวน  ๑๐๔,๐๐๐ บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 
รายละเอียดกิจกรรม จัดจ้าง 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑. ค่าพาหนะ ๙  คัน ๖๕,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๑๐๔,๐๐๐ -  
รวม  
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๑๙ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
      Science Mathematics and Technology Program (SMTP) 
 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 

   มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  1 ด้านความปลอดภัย 
  2 ด้านโอกาส 
  3 ด้านคุณภาพ 
  4 ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                              ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
     กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                              ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศกึษา 
     กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
   ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566 
   งบประมาณ  112,750 บาท 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  มาตรา 4 “การศึกษา”หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ 
จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ละวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

มาตรา 10 วรรค 4 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น และมาตรา 23 การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
แต่ละระดับการศึกษา (2) ความรู้ด้านทักษะและเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการ
จัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (4) 
ความรู้และทักษะดา้นวิทยาศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
         โรงเรียนนบพิตำวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอนบพิตำจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงประโยชน์ในการ
การพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับสมรรถนะ
พื้นฐาน 5 ประการ (COMPETENCY) คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  จึงส่งเสริมให้นักเรียน 
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้วยเหตุนี้จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology Program (SMTP) ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
    2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศในทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

ภาษาอังกฤษ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
 2.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในแต่ละสาขาบูรณาการให้เกิดการ   
      สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเองและสังคม 

3. วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ระดับสากล 



๒๒๑ 
 

4. พันธกิจ 
 4.1 พัฒนา ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ 

4.2 ส่งเสริมจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น  
      เตม็ความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียน 

 4.3 พัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 4.4 ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุนทรียภาพตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

4.5 พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
       อย่างมีความสุข 

5. เป้าหมาย 
 5.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5.2 นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

5.3 นักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมต้นศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย เน้นแนวการเรียนวิทยาศาสตร์ 
      คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

 5.4 นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
5.5 นักเรียนเห็นคุณค่าในการศึกษาของตนเอง มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ 
      อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.1 นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความสามัคคี ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามหลักศาสนา 
 6.2 นักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ของบังคับของโรงเรียน 

6.3 นักเรียนเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ มีความพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ 
      จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

 6.4 นักเรียนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

7. ยุทธศาสตร์ 
 7.1 การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.2 การส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศในทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
            เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 7.3 การปลูกฝังให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 7.4 การให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในแต่ละสาขาบูรณาการให้เกิดความสร้างสรรค์ 
            สิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเองและสังคม 
 7.5 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 7.6 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษาของโครงการสู่มืออาชีพ 
 7.7 การพัฒนาระบการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารโรงเรียนนบพิตำวิทยาสู่ความเป็นเลิศด้วย NPT  
             SMART MODEL และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
 
 
 
 



๒๒๒ 
 

8. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด   
    8.1 เชิงปริมาณ   

8.1.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนมีการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศในทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
         เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
8.2 เชิงคุณภาพ 

 8.1.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
8.1.2 นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในแต่ละสาขาบูรณาการให้เกิดการ 
         สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเองและสังคม 

 
9. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย 

วัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1. พัฒนาสื่อเทคโนโลย ี - - 20,000 20,000 พ.ค. 2565 นางพิมพิมล  พรหมลักษณ ์

2. ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

26,000 12,000 - 38,000 พ.ค.2565 - 
มี.ค. 2566 

นางอำนวย    รักเถาว์ 

3.                                                                                                                                                                                                      ศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอก
ห้องเรียน 

- 15,000 2,000 17,000 ก.ย. 2565 นางพิมพิมล พรหมลกัษณ์ 

4. ค่ายคณติศาสตร์  6,900 - 1,500 8,400 ส.ค. 2565 นางสาวมณฑา แก้วประวัต ิ

5. ค่ายบูรณาการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

6,900 - 5,000 11,900 พ.ย. 2565 นางสาววจิิตรา มวีาสนา 

6. ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียน 

 6,200 6,250 12,450 ธ.ค. 2565 นางสาววส ุ เท่ียวแสวง 

7. พัฒนาศักยภาพเพื่อยก
กระดับผลสัมฤทธ์ิ PISA 

  3,000 3,000 ม.ค.- ก.พ. 
2566 

นางสาวพนิดา อินณรงค์ 

8. จิตอาสา - - - - ก.ค. 2565 นายอาบีบซา  เซดามิซา 

9. ประชาสมัพันธ์หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ SMTP  

- - 2,000 2,000 ม.ค.-มี.ค. 
2566 

นางสาวชุติมา  จุย้บุตร 

 รวม 39,800 33,200 39,750 112,750   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 
 

10. ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

เดือน สัปดาห์ที่ วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา 2565 

พฤษภาคม 
2565 

  กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียนชั้น ม.1 

นางนฤมล นิลกรรณ์ 

พฤษภาคม 256   กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี นางพิมพิมล พรหมลักษณ์ 
กรกฎาคม 
2565 

  กิจกรรมจิตอาสา นายอาบีบซา  เซดามิซา 

สิงหาคม 2565   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  นางสาวมณฑา แก้วประวัติ 
กันยายน 2565   กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

ห้องเรียน 
นางพิมพิมล พรหมลักษณ์ 

พฤศจิกายน 
2565 

  กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

นางสาววิจิตรา มีวาสนา 

ธันวาคม 2565   ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียน 

นางสาววสุ เที่ยวแสวง 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 
2566 

  พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ, PISA 

นางสาวพนิดา อินณรงค์ 

 
11. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปรมิาณ   
      นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับการพัฒนาเพ่ือ
ความเป็นเลิศในทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ภาษาอังกฤษ คุณธรรม และจริยธรรม 
เชิงคุณภาพ 
       1. นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
       2. นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จาก
การเรียนรู้ในแต่ละสาขาบูรณาการให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่
ดีงามให้แก่ตนเองและสังคม 

 
ตรวจสอบ/ประเมิน 
 
 
 
ตรวจสอบ/สังเกต/
ประเมิน 
ตรวจสอบ/สังเกต/
ประเมิน 
 

 

 
แบบตรวจสอบ/
ประเมินกิจกรรม 
 
 
แบบตรวจสอบ/
แบบสังเกต/
ประเมินกิจกรรม 
แบบตรวจสอบ/
แบบสังเกต/
ประเมินกิจกรรม 
 

 
 
 
 



๒๒๔ 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      12.1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมมีการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศในทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
              ภาษาอังกฤษ คุณธรรม และจริยธรรม 
 12.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 12.3 นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในแต่ละสาขาบูรณาการให้เกิดการ 
               สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเองและสังคม 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางพิมพิมล พรหมลักษณ์)                             (นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์) 
           ตำแหน่ง ครู                                        หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ.................. ...................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                               (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
 หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๕ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรม  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
  งบประมาณ  จำนวน  135,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นางพิมพิมล พรหมลักษณ์ 

รายละเอียดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์เทคโนโลยี 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1 เครื่องเครื่องฉายภาพทึบแสง 1 เคร่ือง  20,000   20,000 
รวม   20,000   20,000 

 
กิจกรรม  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMTP  

  งบประมาณ  จำนวน  2,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวนหน่วย 
งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1. แผ่นพับ 200 แผ่น  1,000   1,000 
2. ป้ายไวนลิ  1 แผ่น  1,000   1,000 

รวม   2,000   2,000 
 
 

กิจกรรม  ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
  งบประมาณ  จำนวน  38,000 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางอำนวย รักเถาว์ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวนหน่วย 
งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ค่าตอบแทนวทิยากร 1 รายการ - 26,000 26,000   
2. ค่าเดินทาง  6,000 6,000  12,000  

รวม    26,000 12,000  
 

 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 

กิจกรรม  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
  งบประมาณ  จำนวน 17,000 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางพิมพิมล พรหมลักษณ์ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวนหน่วย 
งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1. จ้างเหมารถ 1 รายการ - 15,000 - 15,000  
2. ของที่ระลึก 1 รายการ  2,000   2,000 

รวม   17,000  15,000 2,000 
 

กิจกรรม  ค่ายคณิตศาสตร์ 
  งบประมาณ  จำนวน 8,400 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาวมณฑา แก้วประวัติ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวนหน่วย 
งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1. วิทยากร 1 รายการ 4,200 - - 4,200  
2. วัสดุ-อุปกรณ์  1,500 -   1,500 
3. อาหารว่างและอาหาร

กลางวัน 
1 รายการ 2,700   2,700  

4.        
รวม  8,400   6,900 1,500 

 

กิจกรรม  ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  งบประมาณ  จำนวน  11,900 บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาววิจิตรา มีวาสนา  

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1. วิทยากร 1 รายการ 4,200 - - 4,200  
2. วัสดุ-อุปกรณ์  5,000 -   5,000 
3. อาหารว่างและอาหาร

กลางวัน 
1 รายการ 2,700   2,700  

รวม  11,900   6,900 5,000 
 

 
 
 

 



๒๒๗ 
 

กิจกรรม  ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
  งบประมาณ  จำนวน  12,450 บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาววสุ  เที่ยวแสวง  

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1. วิทยากร 1 ท่าน  4,200 - 4,200  
2. วัสดุ-อุปกรณ์  เอกสาร

ประกอบการอบรม 
  6,250   6,250 

3. จ้างหมารถ 2 คัน  2,000  2,000  
4.        

รวม   12,450  6,200 6,250 
 

กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ, PISA 
  งบประมาณ  จำนวน  3,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวพนิดา อินณรงค์  

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวนหน่วย 
งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1. วัสดุ-อุปกรณ์   3,000   3,000 
        

รวม   3,000   3,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



228 
 

แผนผังแสดงการบริหารงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
 

    
 
 

                                       
              
 
 
 
 

                                                                                                                  
 
                                                                                                                  
                                                                                                                  
  

นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดม 
หน.งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

 

งานวัดผลและประเมนิผลและเทียบโอน 

นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆ 
หน.งานวจิัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา 

นายอรรถพร  อักษรนำ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 

นายราชัน สุทธิธรรม 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 

นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์ 
งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 

นางอำนวย  รักเถาว์ 
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 

นางธนาภรณ์ กรรณิการ์ 
งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 

 
 
 

งานกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
นางนริัตน์ หอมทิพย ์หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ผู้ชว่ย  
นางสาวพนดิา อนิณรงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
นางสาววจิิตรา มีวาสนา หัวหน้ากลุม่สาระวิทยาศาสตร์ฯ  
นางนฤมล นิลกรรณ ์หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
นายอาบีบซา เซดามิซา หัวหน้ากลุม่สาระสขุศึกษาฯ  
นายสบาย ทองสลกั หัวหน้ากลุม่สาระศิลปะ  
นางสาวชุตมิา จุย้บุตร หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ  
นางพรปวีณ ์จันทรชิต หัวหนา้กลุม่สาระภาษาต่างประเทศ  

 

 งานกลุม่สาระการเรียนรูแ้ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
นางอำนวย รกัเถาว์ หน.กจิกรรมแนะแนว 
นางพิมพิมล พรหมลกัษณ์ หน.กจิกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดม หน. กิจกรรมชุมนุม 
 
 

นางสาวมณฑา แก้วประวัต ิ
หน.งานสำมะโนผู้เรียนและรับนกัเรียน 
 
นางอำนวย รกัเถาว ์
หน.งานแนะแนวการศึกษา  

นางสาวชุตมิา จุย้บุตร 
หน.งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  

นางธนาภรณ์ กรรณกิาร ์
หน. งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 

นางสาวพนดิา อนิณรงค ์
หน.งานเทยีบโอนผลการเรยีนและSGS 

นางสาวมณฑา แก้วประวัต ิ
หน.งานทะเบียนนักเรยีนและ GPA 

นางสาวศิรกิานต์ บรมสุข 
หน.งานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน นางสาวสุมาล ีหวันนุรัตน ์
หน.งานพัฒนาวิชาการด้วยศาสตร์พระราชา 

นายศรีรกัษ์ เรืองรัตน ์
หน.งานนิเทศการศึกษา 

นางพรปวีณ ์จันทรชิต 
หน.งานแผนงานกลุม่บริหารวิชาการ 

นายศรีรักษ์ เรืองรัตน ์
งานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการบรหิารงานกลุม่บรหิารวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) 
นางพิมพิมล พรหมลกัษณ์ หัวหน้าโครงการ 
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