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บันทึกการใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

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

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปากสวยพิทยาคม  จังหวัดหนองคาย ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  ทีม่ีความ
สอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ปีพ.ศ. 2561  จ านวน  3  มาตรฐาน และกลยุทธ์  
ของโรงเรียน  ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้  พื้นฐาน  ครั้งที่  2   / 2562    
เมื่อวันที่         กันยายน  2562  ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ    
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปากสวยพิทยาคม   

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอขอบคุณคณะท างาน และมคีวามเห็นชอบ ให้ใช้

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  เป็นกรอบแนวทางและเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2563  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ต่อไป  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
                                                               (นายชวน    ฉันมติร ) 
                                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                            โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ค าน า 

  
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม จงัหวัดหนองคาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  

ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปีกับนโยบาย ของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกลยุทธ์ของโรงเรียน ซึ่งการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ต้องได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรทกุกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  
เล่มนี้ จะเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของบุคลากรทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่
สัมฤทธิผลตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ให้ตรงตามเป้าหมาย และเกดิประโยชน์ต่อโรงเรียนสูงสุด อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป             
                 ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะคร ูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในครั้งนี ้มา ณ. โอกาสนี้ 
 
 
  
 
 

โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
               จงัหวัดหนองคาย 
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สารบัญ 
                                                 หน้า 
 

ค าน า               
สารบัญ                  
ส่วนที่ 1  บทน า                                                                                           

 1.1 สภาพปัจจุบัน/ข้อมูลทั่วไป          
 1.2 ข้อมูลบุคลากร                   
 1.3 ข้อมูลอาคารสถานที ่         
 1.4 ข้อมูลนักเรียน                 
 1.5 ลักษณะชมุชน           

   1.6 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน        
ส่วนที่ 2  ทิศทางการจัดการศึกษา                     

  วิสัยทัศน ์               
  พันธกิจ               
  เป้าประสงค ์               
  กลยทุธ์โรงเรียน               
  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                                        
  ยุทธศาสตรใ์นการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์                                                    
  กลยทุธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                        
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน                               

ส่วนที่ 3  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563          
      ตารางที่ 1 รายการค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนรายหัว)                                
   ตารางที่ 2 รายการค่าจัดการเรียนการสอน(งบพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15ปี) 
            ตารางที่ 3 รายไดอ้ื่น ๆ            
            ตารางที่ 4  งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด         
     ตารางที่ 5  งบประมาณตามกลุ่มบริหารงานโรงเรียน 

  ตารางที่ 6  งบประมาณกลุ่มงานบริหารวิชาการและกลุม่สาระการเรียนรู้ 
  ตารางที่ 7  งบประมาณกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
  ตารางที่ 8  งบประมาณกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
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  ตารางที่ 9  งบประมาณกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  ตารางที่ 10  งบพัฒนาผู้เรียนนามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (4 กิจกรรม) 
 

ส่วนที่ 4  รายละเอียดโครงการตามกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน  ประจ าปกีารศึกษา  2563 

 กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวิถีไทยตามหลักปรัชญา 

       ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในพัฒนาผู้เรียน 

       ให้มีคุณภาพศตวรรษที่ 21 

       กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน 

       ได้อย่างมีคุณภาพ 

       กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพ 

       ที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ภาคผนวก 

1. โครงการ แยกตามกลุ่มบริหารงานโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.1  โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
1.2  โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.3  โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
1.4  โครงการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
1.5  โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 

 
©  ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อโรงเรียน :   โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
    PAKSUAIPITAYAKHOM  SCHOOL 
 
ที่ตั้ง : 390 หมู่ 4 ต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  43120     
                                        สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
เนื้อที่ :       32 ไร ่บนพื้นที่ราบลุ่มริมหนองอุ่มคล้า 
คติพจน์โรงเรยีน :  ทนฺโต   เสฏฺโฐ   มนุสฺเสสุ  ( ผู้ฝึกตนดีแล้ว  เป็นผู้ประเสรฐิในหมูม่นุษย์ )          
สีประจ าโรงเรียน :      สี เทา - เขียว  
 
 
สัญลักษณ์ : 
 
 
 

                                 ดอกบัว พญานาค คลื่นน ้า และดวงอาทติย์ 
        ความหมาย 

-  ดอกบัว       หมายถึง            เชาวน์ปัญญา 
            -  ดวงอาทิตย์        หมายถึง            ความสว่าง 

                                 -  พญานาค     หมายถึง      ผู้เลื่อมใส ศรัทธา 
                     -  คลื่นน ้า             หมายถึง           ความเปลี่ยนแปลง 

 
อักษรย่อ :    ป.ส.พ. 
อัตลักษณ ์ :       คุณธรรมดี   มีวินัย   ใฝ่วิชาการ  
เอกลักษณ์  :     สามัคคี   มีน ้าใจ
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วันสถาปนาโรงเรียน :              29  มกราคม  2534 
โทรศัพท์ :        042 - 414735         
โทรสาร :        042 - 414735 
E – mail Address :          psp @ paksuaipit.com  www.paksuaipit.com 
สหวิทยาเขต :                  พิสัยสรเดช  
เขตพืน้ที่การศึกษา :           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 
                                     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     กระทรวงศึกษาธิการ 
 
©  ประวัติความเปน็มาของโรงเรียน 

 
        โรงเรียนปากสวยพิทยาคม เป็นโรงเรียนแบบสหศกึษา  ประจ าต าบลวัดหลวง   

อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนชุมพล- 
โพนพิสัย  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 โดยนายฉลาด  นิเทศ  
ผู้อ านวยการโรงเรียนในขณะนั้น ได้มาเปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่บ้านปากสวย โดยขอใช้หอประชุมโรงเรียนชุมชน
บ้านปากสวย  สังกัดส านักงานการประถมศกึษาจังหวัดหนองคาย  เป็นสถานที่ท าการเรียนการสอนชั่วคราว  
และได้แต่งตั้งให้นายนภดล  ผดุงศรี  อาจารย์ 2 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  เป็นผู้ดูแลรักษาการ 
ในต าแหน่งครใูหญ ่  
         ต่อมาสภาต าบลวัดหลวง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและผู้น าทอ้งถิ่นได้จัดหา
ที่ดินสาธารณะริมหนองอุ่มคล้า ในหมู่บ้านปากสวยและที่ดนิเอกชนส่วนหนึ่งบริจาค  รวมประมาณ   
32 ไร ่ สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  จ านวน  4  ห้องเรียนให้ท าการเรียนการสอน 

        เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2534  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ
ประจ าต าบลวัดหลวง โดยใช้ช่ือว่า “ โรงเรยีนปากสวยพิทยาคม   สังกัดกรมสามัญศกึษา   

        ป ีพ.ศ. 2535  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ ช.104  จ านวน 1 หลัง 
        ป ีพ.ศ. 2536  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบเบ็ดเสร็จ ก,ข และ ค  

อย่างละ 1 หลัง 
        ป ีพ.ศ. 2540  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 108 ล. จ านวน 1 หลัง และได้อนุมัติ

ให้เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  1 ห้อง 
        ป ีพ.ศ. 2544 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวกึ่งถาวร  จ านวน 1 หลัง 

และหอประชุม 100/27  จ านวน 1 หลัง 
          ปี พ.ศ. 2557 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 216 ล/55    จ านวน  1  หลัง  

 

http://www.paksuaipit.com/
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1.2  ข้อมูลบุคลากร 
   ©  ตาราง ๑: แสดงรายช่ือผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน และผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน จ าแนกตามต าแหน่ง / 
วิทยฐานะ / วฒุิการศึกษา 

   ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
ล่าสุด 

1 นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. 
(บริหาการศึกษา) 

2 นายมารุจน์   แก้วก่า   ผช.ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ  
3 นายเล็ก   กองทิพย์ ผช.ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ  
4 นายสมศักดิ์   ตานุชนม์ ผช.ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ  

 ©  ตาราง ๒ : แสดงท าเนยีมผู้บริหาร / ต าแหน่ง / ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

1 นายนภดล        ผดุงศร ี ครูใหญ/่ 
อาจารย์ใหญ่,ผู้อ านวยการ 

2534 – 2535 
2535 – 2540 

2 นายเดชา         พจนสุนทร ผู้อ านวยการ 2540 – 2544 
3 นายนิคม          พลบูรณ ์ ผู้อ านวยการ 2544 – 2545 
4 นายชัยยันต์      พิสัยพันธ์ ผู้อ านวยการ 2545 – 2551 
5 นายสุวัฒน์        กัติยบุตร ผู้อ านวยการ 2551 -  2556 
6 นายพิพัฒน์       ศรีสุขพันธ ์ ผู้อ านวยการ        2556 -  2558 
7 นายล าเพย        พิเคราะห์แนะ ผู้อ านวยการ        2558 – 2561 
8 นายวิสิทธิ์         ค าพูล ผู้อ านวยการ 2561- 2562 
9 นายวีระศักดิ์       มาตย์นอก ผู้อ านวยการ 2562 – ปัจจุบัน 

©  ตาราง ๓ : แสดงจ านวนบุคลากร/ข้าราชการครู  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา / วิทยฐานะ  
        ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน  2562) 

 
ประเภทบุคคล 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด วิทยฐานะ 
ชาย หญิง ต ่ากว่า 

ป.ตร ี
ป.ตร ี สูงกว่า 

ป.ตร ี
ไม่มี คศ.

1 
คศ.
2 

คศ.
3 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - - - 1 - - - 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน    - - - - - - - - - 
ครู คศ.3ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

3 - - - 3 - - - 3 

ครูประจ าการ 8 24 - 15 16 - 11 6 15 
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ครูผู้ช่วย - - - - - - - - - 
พนักงานราชการ 1 1 - 2 - 1 - - - 
ครูอัตราจ้าง - - - - - - - - - 
ครูธุรการ - 1 - 1 - 1 - - - 

รวม 14 25 - 18 20 2 11 6 19 
 
©  ตาราง ๔ : แสดงจ านวนลูกจ้าง   จ าแนกตาม ต าแหน่ง/เพศ/วุฒ ิ

 
ประเภทบุคคล 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด หมายเหต ุ
ชาย หญิง ต ่ากว่า

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า 
ปริญญาตร ี

 
 

ลูกจ้างช่ัวคราว(นักภารภารโรง) 2 - 2 - - 

ลูกจ้างช่ัวคราว (แม่บ้าน) - 1 1 - - 
รวม 2 1 3 - - 

 
©  ตาราง ๕ : แสดงอัตราก าลังจ านวนครูทั้งหมด  จ าแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ล าดับที ่

 
ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน 

จ านวนข้าราชการคร ู  
รวม ชาย หญิง 

1 กลุ่มอ านวยการบริหาร 4 - 4 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 3 4 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 5 6 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 3 3 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
1 4 5 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 5 6 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา - 1 1 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 2 1 3 
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4 2 6 
10 งานส่งเสริมการเรียน(ธุรการ) - 1 1 

     
     

รวม 14 25 39 



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 5 

 

© ตาราง ๖ : แสดงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประจ าปีการศึกษา  2563 

   ที่          ชื่อ – สกุล ที่มา ต าแหน่ง 
1. 
 

นายชวน         ฉันมิตร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธานกรรมการ 

2. 
 

นายธวัชชัย      ผงอ้วน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ รองประธานกรรมการ 

3. 
 

นางวลีวรรณ    อินทรักษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

4. 
 

นายเจริญทรัพย์    อุ่นศิร ิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

5. 
 

นายประดิษฐ์    วงษาเทพ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

6. 
 

นายริชาร์ด      ไชยตะมาตย ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

7. 
 

นายเถา         สวยสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

8. 
 

พระสมชัย     ปโมทิโต ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 

9.  
 

นายขันธ์        กิติอาษา ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 

10. 
 

นางเพ็ญศรี     อ านวยการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กรรมการ 

11. 
 

นายบัวลอย     ทินาทิน ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

12. 
 

นางนิตยา       ทีทองแดง ผู้แทนองค์กรชมุชน กรรมการ 

13. 
 

นายยอดชาย    ศรีจันทร ์ ผู้แทนศษิย์เก่า กรรมการ 

14. นางประภัสสร     ยอดคีร ี ผู้แทนคร ู กรรมการ 
 

15. นายวีระศักดิ์       มาตย์นอก ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
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1.3  ข้อมูลอาคารสถานที ่
ล าดับที ่ อาคารสถานที่ จ านวน หมายเหตุ 

1 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก ( อาคารอารดีรุณ)  1  
2 อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ข (กัลยาณมิตร) 1  
3 อาคารเรียนแบบ  108 ล / 30 (อาคารวนารักษ์) 1  
4 อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร (อาคารวจีสุนทร) 1  
5 อาคารเรียนแบบ  ช. 104 / 27 (โรงอาหาร)             1  
6 อาคารเรียน 216 ล/55 (อาคารฉลองราช) 1  
7 ห้องน ้า-ห้องส้วม แบบมาตรฐาน (6 ที่) 3  
 ห้องน ้า-ห้องส้วม แบบมาตรฐาน (12 ที)่ 1  
8 สนามบาสเก็ตบอล 1  
9 โรงอาหาร-หอประชุม แบบ 100 / 27  1  
10 สนามฟุตบอล 1  
11 ลานเอนกประสงค์ (สนามวอลเลย์บอล/สนาม

ตะกร้อ) 
2  

12 บ้านพักครูแบบ  205 / 26 1  
13 บ้านพักครูแบบ  205 / 27 1  
14 บ้านพักนักการภารโรง 1 (ใช้เป็นบ้านพักครู) 
15 บ้านพักนักเรียนแบบ 8 ที่  3 (ใช้เป็นบ้านพักครู) 
16 บ่อเลี้ยงปลา กรมประมง ขนาด 6 ไร ่ 1  
17 เรือนเพราะช า 1  
18 โรงเก็บรถยนต์ครู  3    
19 โรงเก็บรถจักรยานยนต์นักเรียน 1      
20 โรงผลิตน ้าดื่ม 1  
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1.4  ข้อมูลนักเรียน 
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ได้จัดการเรียนการสอนระดับ  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย    
แผนการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา 2563  
             -ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น         4 : 4 : 4  

                -ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      2 : 2 : 2      (รวมทั้งหมด  18  ห้อง) 
 
© ตาราง : แสดงจ านวนนกัเรียน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 จ าแนกตามระดับชั้น   
              ข้อมูล ณ. วันที่  6 กันยายน 2562  
 

ชั้นเรียน จ านวนห้องเรยีน จ านวนนักเรียน 
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 4 92 
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 4 111 
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 4 104 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12 307 
มัธยมศึกษาปีที่4 2 71 
มัธยมศึกษาปีที่5 2 64 
มัธยมศึกษาปีที่6 2 66 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 201 
รวมทั้งหมด  18 508 
© ตาราง : แสดงจ านวนนกัเรียน ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา  2562 จ าแนกตามระดับชั้น   
              ข้อมูล ณ. วันที่  10  พฤศจิกายน 2562  

ชั้นเรียน จ านวนห้องเรยีน จ านวนนักเรียน 
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 4 92 
มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 4 111 
มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 4 104 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 12 307 
มัธยมศึกษาปีที่4 2 70 
มัธยมศึกษาปีที่5 2 64 
มัธยมศึกษาปีที่6 2 66 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 201 
รวมทั้งหมด  18 507 
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1.5  ลักษณะชุมชน 
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

1.1  สภาพทางภูมิศาสตร ์
             โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  อ าเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคาย พื้นที่ 32 ไร่ บนที่ราบลุ่มริมหนองอุ่มคล้า 

                        ทิศเหนือ               ติดกับคลองน ้าสาธารณะ และที่ดินเอกชน 

                        ทิศใต้                   ติดกับคลองน ้าสาธารณะ และที่ดินเอกชน 

                        ทิศตะวันออก         ติดกับหนองน ้าสาธารณะ  

                        ทิศตะวันตก           ติดกับถนนสาธารณะ และที่ดินเอกชน 
 

 1.2 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนมีจ านวน 4 ต าบล คือ ต าบลวัดหลวง ต าบลสร้างนางขาว  

ต าบลทุ่งหลวง และต าบลบ้านเดื่อบางส่วน   
พื้นที่รอบ ๆโรงเรียนเป็นทุ่งนา และหนองน ้าสาธารณะ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท า

การเกษตรเป็นอาชีพหลัก เช่น ท านา ท าสวนข้าวโพด  สวนมะเขือเทศ  สวนพริก สวนยางพารา   
สวนผลไม้ พื้นที่ของชุมชนบางส่วนติดแม่น ้าโขง ผู้ปกครองนักเรียนจะมีอาชีพท าสวนผัก สวนยาสูบ และ
ประมง อาชีพเสริม ท าหัตถกรรมจักสานทั่วไปเช่น เข่งปลาทู เครื่องใช้ในครัวเรือน 
 

2) วิถีการด ารงชีวิต 
วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนเป็นสังคมชนบท  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ท านา ท าสวน ท าไร่ และเลี้ยงสัตว์  รับจ้างทั่วไปไม่มาก  ประชาชนมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย  ส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน มีรายได้น้อย ผูป้กครองนักเรียนบางส่วนไปท างานต่างจังหวัด  ต่างประเทศ  
ทิ้งภาระเลี้ยงดูบุตรหลานให้ตา ยาย เป็นผู้ดูแล 
 

3) ข้อมูลด้านอาชีพของชุมชน 
     อาชีพหลกั เช่น ท านา ท าสวนข้าวโพด  สวนมะเขือเทศ  สวนพริก สวนยางพารา  สวนยาสูบ   
     อาชีพเสริม ท าหัตถกรรมจักสาน เช่น สานเข่งปลาทู  สานเครื่องใช้ในครัวเรือน  ท าสวนผลไม้ 

สวนผัก  เลี้ยงสัตว์ และประมงน ้าโขง   
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แผนผังโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ส่วนที่ 2 
 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) เป็นแผนพัฒนาประเทศใน
ระยะ 5 ปี  ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ ได้
จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแมบ่ท หลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรยีมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น ประเทศที่
พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยมีกรอบ วิสัยทัศน์
และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปีเป็นกรอบ ที่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี 
ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บง่ช้ีถึง 
จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให ้การ
พัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการ
ต่อยอดให้เกิดผลสมัฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

ภายในปี 2564 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีมาตรฐานการศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
พันธกิจ (Misson) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาผู้เรยีนให้มีสมรรถนะและทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 พร้อมส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีเรียนรู้และวถิีชีวิต  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูม้ีส่วนได้เสีย หลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพ โดยการสนับสนุนของผู้มีส่วนร่วม  
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เป้าประสงค(์ GOAL ) 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์เหมาะสม 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 พร้อมส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4. ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีการเรียนรู้สู่วิถีชีวิต 
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการพัฒนาภายใต้การสนับสนุนของผู้มี 

ส่วนร่วม 
 
 

กลยุทธ์ 
1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพศตวรรษที่ 21 

          3. พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
          4. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทนัสมัยตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค ์
                                                                                                                                 

1.  ด้านปริมาณการจัดการศึกษา 
1.1 เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1-3  ให้แก่นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ   

ทุกคน ให้ได้เข้าเรียน 100 % 
1.2 เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4-6 สายสามัญให้กับนักเรียนให้ได้  80 % ขึ้น 

ไป    
3. เพื่อปรับปรุงความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี ให้มีความ 

เพียงพอกับนักเรียน 
4. เพื่อปรับปรุงความพร้อม ด้านสื่อนวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนให้เพียงพอทุกกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้  และสนับสนุนการเรียนการสอนให้หลากหลาย 
 

2.  ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

          2.1  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียน  ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์  วิธีการเรียน การสอนให้
ถูกต้อง 
เหมาะสมกับแนวการจัดการศึกษาสมัยใหม ่

2.2  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  ให้บุคลากรผลิตสื่อ นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.3  เพื่อน าวิทยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาได้เต็มที่ 
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2.4  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมคีวามกระตือรือร้นทางการศึกษา  รู้จักคิดคน้  แสวงหาความรู้จากแหล่ง 
ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

2.5  เพื่อให้นักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง 
ถูกต้องเหมาะสม 

2.6  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  
ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  วิชาการงานอาชีพพื้นฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

2.7  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เรียนเก่ง  เรียนดี  และมีความสุข 
2.8  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.9  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มคีวามสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้   
2.10  พัฒนาทกัษะการด ารงชีวิตของนักเรียนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.11 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ที่เหมาะสม    

          2.12 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

         นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

นโยบายดา้นที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 
กลยทุธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เสริมสร้าง 
ความมั่นคงของ
สถาบนัหลัก 
และการปกครอง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตรยิ์ 
ทรงเป็นประมุข 

1.1 นอ้มน าแนวพระราชด าร ิสืบสานพระราช
ปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศกึษาหรือ            
“ศาสตร์พระราชา”   มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบรูณาการ 
“ศาสตร์พระราชา”  มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย  
ความสามัคคสีมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทจุริต
คอรัปชั่น และยดึมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังและ
เสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท ์สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรปัชั่น 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร ์
และความเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจ ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ์  ผ่านหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตรแ์ละความเป็นพลเมือง 
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2. ปลูกฝังผู้เรียน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและคา่นิยม 
ที่พึงประสงค ์

2.1 ส่งเสรมิสนบัสนุนการจัดกจิกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรยีน ที่เอื้อต่อการพฒันาคณุธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ตาม
หลักสูตรและ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกับภัย
คุกคาม 
ในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรง 
ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคกุคามในรูปแบบใหม ่

3. พัฒนาการจดั
การศกึษาโรงเรยีน 
ในเขตพื้นที่พิเศษ 
ให้เหมาะสม 
ตามบริบท 
ของพื้นที ่

3.1 พฒันาการจัดการศกึษาโรงเรียนในเขตพื้นที่
พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เช่น เขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้เขต
ระเบียงเศรษฐกจิ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน  เขตพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ
แต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศกึษาตาม
บริบทของพื้นที ่

 
นโยบายดา้นที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน และส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการ    
แข่งขนั   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั   

 
กลยทุธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ในการพัฒนา 
ผู้เรียน 
อย่างมีคุณภาพ  
ด้วยการปรบั
หลักสูตร การวดั 
และประเมินผล 
ที่เหมาะสม 

1. ปรับหลักสูตรในระดับปฐมวยัและหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานและน าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธภิาพและจัดการ
เรียนรูใ้หส้อดคล้องกับหลักสูตรตามความจ าเป็น
และ ความต้องการของผู้เรยีน ชุมชน ท้องถิ่น 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสูตรใน
ระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติใหเ้กดิประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจ าเป็น และ
ความต้องการของผู้เรียน ชมุชน ทอ้งถิ่น และ
สังคม 

2. ส่งเสรมิการเรียนการสอนใหผู้้เรียน 
มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคูค่้า  และภาษาอาเซียน อย่างน้อย 1 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถดา้นการใช้ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจดัการเรยีนการ
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ภาษา สอนภาษาอาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา 
3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
ทุกระดับใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัด
และประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู ้

2.1 พฒันาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ใหม้ี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม 
และสติปญัญาให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนใน
ระดับที่สูงขึน้ 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนระดับก่อน
ประถมศกึษา  
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ 
สังคม สติปญัญาและพร้อมเข้าสู่การเรียนใน
ระดับที่สูงขึน้ 

2.2 ส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้้เรียนสามารถอ่านออก
เขียนได้ตามช่วงวัย 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การ
เขียนตามช่วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 อ่านออก เขียนได ้
- ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 - 6 อ่านคล่อง เขียน
คล่อง 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

 
กลยทุธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2. พัฒนา 
คุณภาพ 
กระบวนการ 
เรียนรู้ (ต่อ) 

2.4 ส่งเสรมิการจัดการเรียนรูท้ีใ่ห้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนการใหเ้กิดทักษะการคิด
วิเคราะห ์คิดแก้ปัญหา และ 
คิดสร้างสรรคใ์นทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ทั้งในและนอกห้องเรียน 

9. ผู้เรยีนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 มีผลการทดสอบ
คะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ(NT) ด้าน
ภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 
จ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
10.  ผู้เรียนชั้นประถมศกึษาปทีี ่6  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6   
มีคะแนนสอบ O -  NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป 
ในแต่ละกลุ่มสาระมีจ านวนเพิม่ขึ้น จากปี
การศกึษาที่ผ่านมา 
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรยีนมีทักษะการคิด
วิเคราะห ์คิดแก้ปัญหา และคดิสร้างสรรค ์ 
จากการเรยีนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
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 2.5 ส่งเสรมิผู้เรยีนมีทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษ 
ที่ 21 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 

 2.6 ปลูกฝังทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร ์ 
และจิตวิทยาศาสตร ์

13. ร้อยละ 100 ของสถานศกึษาปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร ์และจิตวิทยาศาสตร์
ให้กับนกัเรียน 

 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการ
สอนเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
หลากหลาย รวมทั้งการพฒันาหอ้งสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศกึษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อใหผู้้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศกึษา ผลิต จัดหา
และใชส้ื่อการเรยีนการสอนเทคโนโลย ีนวัตกรรม 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้

 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับ
วิชา สามัญ เช่น ทวิศึกษา(Dual Education) 
หลักสูตรระยะสั้น 

15. ร้อยละ 100 ของสถานศกึษามีหลักสูตร
ทักษะอาชีพ อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

 2.9 ส่งเสรมิ สนบัสนุนการพฒันาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
มีความสามารถพิเศษ) ใหเ้ต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรยีนทีม่ีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อการศกึษาตอ่และการประกอบอาชีพ 
อย่างเข้มแข็งตอ่เนื่องและเปน็รูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศกึษาจัดกิจกรรม 
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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นโยบายดา้นที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน และส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการ 
แข่งขนั   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั   

 
กลยทุธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3 สร้างขีด 
ความสามารถ 
ในการแข่งขนั 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA ( Programmer for International 
Student Assessment ) 
 

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA ( Programmer for 
International Student Assessment )  สูงขึน้ 

3.2 ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
สู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ     ในดา้น
ต่างๆ 
 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา ( Science 
Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM 
Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด  
และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่ม
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสรมิสนับสนุน
การวิจัยและน า 
ผลการวิจยัไปใช้
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศกึษา 
 

4.1 . ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพฒันาการบรหิาร 
จัดการศกึษา 

21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับ 
มีผลงานวิจยัและน าผลการวิจยัไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
 

4.2 ส่งเสรมิการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผลโดยเนน้
ให้มกีารวิจัยในชั้นเรียน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษามวีิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจยัไปใช้
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวัดและ
ประเมินผล 
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นโยบายดา้นที่ 3  ด้านการส่งเสริมพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา     
 

กลยทุธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษาใหส้ามารถ 
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย     

1.1 พัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน่ TEPE Online (Teachers 
and Educational Personles 
Enhancement Based on Mission and 
Functional Areas as Majors) ชมุชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) การเรยีนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) ฯลฯ    
 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

2. พัฒนาระบบการ 
บริหารงานบุคคลให้
มีประสิทธิภาพ 
โดยเชื่อมโยง 
กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

2.1 พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
ในการก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การ
บรรจแุต่งตั้ง การประเมิน และการพัฒนา การ
สร้างแรงจูงใจให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญก าลังใจ 
ในการท างาน 

3. ร้อยละ 100 ของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มีแผนอัตราก าลังในการสรรหา 
และบรรจแุต่งตั้งตรงตามความต้องการ 
ของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ระบบการประเมินและการพฒันาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 
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นโยบายดา้นที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียม การเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถงึทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ       

กลยทุธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เพิ่มโอกาส 
การเข้าถึง 
การศกึษา 
ที่มีคุณภาพ 

1.1 ส่งเสรมิประชากรวัยเรยีนทุกคนให้ได้รับโอกาส 
ในการเข้ารับบรกิารทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
มีคุณภาพและเสมอภาค 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวยัเรียน 
ภาคบังคับ ได้รบัโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศกึษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ได้รับโอกาสในการ 
เข้ารับบรกิารทางการศกึษาอยา่งทั่วถึง  
มีคุณภาพและเสมอภาค 
 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดแูลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบส่งเสรมิความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพในระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพในระบบคุ้มครองนกัเรยีน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพในการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม 
 

2. ลดความเหลื่อม
ล ้าทางการศกึษา 

 

2.1 ประสานหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งในการจัด
การศกึษาที่เหมาะสมส าหรับเดก็ด้อยโอกาสทีไ่ม่อยู่
ในทะเบียนราษฎร เช่น เดก็ไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น 
เด็กต่างด้าว เดก็ไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
เป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพ 

2.2 ส่งเสรมิสนบัสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัด
การศกึษาใหค้รอบคลุมทกุพื้นที่อย่างทั่วถึง เชน่  
การพัฒนาคุณภาพการศกึษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( Distance learning information 
technology : DLIT ) , การพฒันาคณุภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยกีารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
( Distance Learning Television : DLTV ) ฯลฯ 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยใีนการจัดการศกึษาอย่างทั่วถึง 
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นโยบายดา้นที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวติที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม       
 

กลยทุธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. จัดการศึกษา 
เพื่อสร้าง 
คุณภาพภาพชีวิต 

1.1 ส่งเสรมิ สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อม
น าแนวคดิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุระดับ 
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ สนับสนุนการสร้างจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอ้มน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศกึษาพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู ้แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุระดับ 
มีหลักสูตร กระบวนการเรียนรูก้ารสร้างเสรมิ
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  
ในการอนุรกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุระดับ 
มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  
ในการอนุรกัษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
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นโยบายดา้นที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       

 
กลยทุธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 

1.1 พฒันาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ การก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพื่อการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยดึ 
หลักธรรมาภิบาล 

1..ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.2 พฒันาระบบงบประมาณและการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดท าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.3 พฒันาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการศึกษา 
ที่มีมาตรฐานเชือ่มโยงและเข้าถงึได ้

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศกึษา 

1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของพื้นที ่เช่น โรงเรียนทีป่ระสบ
ปัญหาวิกฤตทางการศกึษา(ICU)  โรงเรียนประชารัฐ(ดี
ใกล้บ้าน) โรงเรยีนคุณธรรม  โรงเรียนห้องเรียนกฬีา 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ 
แต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศกึษา
ตามบริบทของพื้นที่ 

1.5  ส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักบรหิารการศึกษาพิเศษ สถานศกึษา  
และองคค์ณะบคุคลที่มีผลงานเชิงประจักษ ์

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุระดับมีการ
ยกย่องเชิดชูเกยีรติหน่วยงาน องค์คณะบุคคล
และบุคลากรทีม่ีผลงานเชิงประจักษ ์

2. สร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ในการบรหิาร 
จัดการแบบ 
มีส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสรมิการบริหารจัดการเขตพื้นทีก่ารศกึษาโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน ( Area – base Management ) รูปแบบ
การบรหิารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERS”ฯลฯ 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพืน้ที่การศึกษามีบรหิาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็ง 

2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านกังาน
ศึกษาธิการภาค 

2. ร้อยละ 100 ของเขตพืน้ที่การศึกษา 
มีแผนบรูณาการจัดการศึกษา 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุระดับ 
มีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศกึษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
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กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
2.4 ส่งเสรมิและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

4. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 

 
 

กลยทุธ ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. ส่งเสรมิการม ี
ส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

3.1 ส่งเสรมิ สนบัสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสาธารณชนให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนกั ในการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
การก ากับดแูล ตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม 
สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแลตลอดจนการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศกึษา 
ให้คัดเลือกผู้เรยีนเข้าศกึษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสาน
ข้อมูลกับสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาในการ
คัดเลือกผู้เรยีนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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 มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
พ.ศ. 2561   มีจ านวน  3  มาตรฐาน ดังนี้   

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
  2) มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน     

                           ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
  3) มคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  4) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
  6) มคีวามรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

      1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1) การมคีุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                  2.1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

        2.2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        2.3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาและ 

                         ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
        2.4. พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

                  2.5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารและการเรียนรู ้

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
        3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

                  3.2  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                  3.3  มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
                  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน 
                        มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 
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ส่วนที่ 3 
 

รายรับและรายจ่ายงบประมาณ ตามงบอดุหนุนรายหัวนักเรียนและงบพัฒนาผู้เรียนตามโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี     ประจ าปีงบประมาณ  2563 

1. รายการค่าจัดการเรียนการสอน (งบเงนิอดุหนุนรายหัว) 
ระดับชั้น ระยะเวลา จ านวนเงิน/ป ี จ านวน น.ร. รวม 

จ านวนเงิน  
มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1-2 3,500 307 1,074,500 

          
มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1-2 3,800 201 763,800 

     
                                            รวม    508  1,838,300  

 
2. งบพัฒนาผู้เรยีนตามโครงการเรยีนฟรี 15 ปี  

 

  
ระดับชั้น  

  
รายการ  

  
รวม  

  
รวม 

จ านวนเงิน  
มัธยมศึกษา 

ตอนต้น  
ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน  
ค่าอุปกรณ ์
การเรียน 

880X307 270,160 

มัธยมศึกษา  
ตอนปลาย   

ค่าหนังสือเรียน  ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  

ค่าอุปกรณ ์ 
การเรียน  

  

950X 201  190,950  

รวม   461,110  
 

3. รายได้อื่น ๆ 
ที ่ รายการ จ านวน/ป ี หมายเหต ุ

   1 ค่าเช่าสถานที่จ าหนา่ยอาหารกลางวันในโรงเรียน 
 

20,000  

 รวม 20,000  
   

*** รวมงบประมาณรายการที่ 1 + 3                    ได้ทั้งหมด         1,858,300      บาท  
*** รวมงบประมาณ ตามรายการที่ 1+2+3             ได้ทั้งหมด        2,319,410      บาท  
                                             ( สองล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) 
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      4. งบประมาณตามหมวดรายจ่ายทั้งหมด รวม  1,943,860   บาท 
 

รายการ งบประมาณปี 2563 หมายเหต ุ
1. งบด าเนินการ   

          1.1 ค่าจ้างลูกจ้างรวมประกันสังคม (3 คน)  250,872  
          1.2 ซ่อม-บ ารุงยานพาหนะ  50,000  
          1.3  ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า – น ้าประปา-  
โทรศัพท-์อินเตอร์เน็ต)  

300,000   

         1.4 งบส ารองจ่าย 10 %  102,298   
           รวม  703,170    

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
          2.1 กลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล  
                -โครงการทัศนศึกษาดูงานบุคลากร 

  50,000  
 150,000 

 

  

          2.2 กลุ่มบริหารวิชาการ  
              -หนี้ค้างช าระ   
              -โครงการพัฒนาบุคลากร         

474,414  
150,000 
200,000  

 

   
รวมยอด 824,414 

          2.3 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 100,000  
          2.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 116,276  

รวม          1,240,690  
รวมทั้งหมด         1,943,860  

     

      5. งบประมาณแบ่งตามกลุ่มบริหารงานโรงเรียน 
              งบพัฒนางานกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ แยกได้ ดงันี้ 

ล าดับ กลุ่มงาน งบประมาณจัดสรร หมายเหตุ 

1 กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
 

1,161,964  

2 กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 800,872  

3 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 138,000   
4 กลุ่มบริหารทั่วไป 116,276  
 รวม  2,217,112  
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 6.  โครงการ/งบประมาณ ของกลุ่มบริหารวิชาการ /งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้    
         จ านวน  1,161,964 บาท       
ล าดับ กลุ่มสาระ / โครงการ งบอุดหนุน งบพัฒนาผู้เรยีน รวม  

1 ภาษาไทย 15,000 -  
2 วิทยาศาสตร ์ 26,000 -  
3 คณิตศาสตร ์ 13,000 -  
4 สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
25,000 -  

5 สุขศึกษา -  พลานามัย 43,000 -  
6 ศิลปศึกษา – ดุริยางค์ 17,000 -  
7 ภาษาต่างประเทศ 22,000 -  
8 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 34,000 -  
9 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 50,000 100,000 150,000 
10 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 5,400 -  
11 งานปรับปรุงหลักสูตร 2,000 -  
12 โครงการสนับสนุนการสอน 

ทุกกลุ่มสาระ 
292,678 47,886 340,564 

13 งานพัฒนาทะเบียน 2,000 -   
14 งานวัดและประเมินผล 12,000 -   
15 งานห้องสมุด/ส่งเสริมรักการอ่าน 6,000 -   
16 งานประกันคุณภาพ 5,000 -   
17 โครงการพฤกษาศาสตร์โรงเรียน 3,000 -   
18 งานวิจัยและพัฒนา - -   
19 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯ/บ.พ/ยุวฯ -  35,000   
20 กิจกรรมทัศนศกึษานักเรียน  - 100,000   
21 กิจกรรม I C T  -   30,000   
22 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ้ -  15,000   
23 กิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก - 61,000   
24 โครงการพัฒนาบุคลากร 200,000 -   

 รวม  773,078 388,886  
 รวมทั้งหมด 1,161,964 
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     7. โครงการ/งบประมาณ ของกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล  จ านวน      800,872   บาท       
 

ล าดับ  กิจกรรม / โครงการ  งบอุดหนุน  งบพัฒนาผู้เรยีน  รวม   
1  โครงการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 250,872 -  250,872 

2  โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  

300,000  -  300,000  

3  โครงการบริหารงานธุรการและ E-
office  

10,000  -  10,000  

4  โครงการบริหารงานบุคล/การเงิน
และพัสด ุ 

18,700 -  18,700 

5 โครงการซ่อม-บ ารุงยานพาหนะ 50,000 - 50,000 
6  โครงการทัศนศึกษาดูงานของ

บุคลากร 
150,000 - 150,000 

7 โครงการพัฒนางานแผนงาน 6,300 - 6,300 
8 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 15,000 - 15,000 
 รวม 800,872 - 800,872 

     8.  โครงการ/งบประมาณ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  จ านวน   138,000  บาท 
ล าดับ กิจกรรม / โครงการ งบอุดหนุน งบพัฒนาผู้เรยีน รวม  

1 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ด้านวินัย คุณธรรม 

- 21,000 21,000 

2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

3,776 3,224 7,000 

3 โครงการส่งเสริมราชพิธ ี - 10,000 10,000 
4 โครงการปัจฉิมนิเทศและ 

วันเกียรติยศ 
- 20,000 20,000 

5 โครงการสถานศึกษาสีขาว 10,000 - 10,000 
6 งานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 37,000 - 37,000 
7 ส่งเสริมประชาธิปไตย 2,000 - 2,000 
8 งานรักษาความปลอดภัย 3,000 - 3,000 
9 การขับขี่ปลอดภัย 2,000 - 2,000 
10 ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล ์ 3,000 - 3,000 
11 โรงเรียนวิธีพุทธ - 10,000 10,000 
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12 โรงเรียนสุจริต 3,000 - 3,000 
13 โรงเรียนคุณธรรม - 8,000 8,000 
14 ประสานงานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
2,000 - 2,000 

 รวม   138,000   
  
 

     9.  โครงการ/งบประมาณ ของกลุ่มบริหารทั่วไป จ านวน  116,276 บาท       
 

ล าดับ กิจกรรม / โครงการ งบอุดหนุน งบพัฒนาผู้เรยีน รวม  
1 พัฒนางานอาคารสถานที่  43,276 - 43,276 
2 พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไปและ 

งานปฏิคม 
15,000 - 15,000 

3 โครงการสาธารณูปโภค 10,000 - 10,000 
4 งานอนามัย/พยาบาล 22,000 - 22,000 
5 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 8,000 - 8,000 
6 พัฒนางานโสตและประชาสัมพันธ์ 10,000 - 10,000 
7 โภชนาการและโรงอาหาร 3,000 - 3,000 
8 โครงการปลอดขยะ 3,000 - 3,000 
9 โครงการลดพลังงาน 2,000 - 2,000 
 รวม 116,276 - 116,276 

 

      10. งบพัฒนาผู้เรยีนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี แบ่งงบตามกิจกรรม 4 กิจกรรม 
กิจกรรม โครงการ งบประมาณ 

1. กิจกรรมวิชาการ 1. กีฬาภายใน /กีฬาสหวิทยาเขต 61,000 
 2.แข่งขันทักษะทางวิชาการ 100,000 
 3.ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 15,000 
 4.ปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศ 20,000 
 5.โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 47,886 
2. กิจกรรมด้านคุณธรรม/จรยิธรรม 1.ค่ายกิจกรรมลูกเสือ ยว. บ าเพ็ญฯ 35,000 
 2.โรงเรียนวิถีพุทธ 10,000 
 3.โรงเรียนคุณธรรม 8,000 
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 4.โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้าน
วินัย คุณธรรม 

21,000 

 5.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,224 
 6.กิจกรรมราชพิธี 10,000 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา - ทัศนศึกษานกัเรียน ชั้น ม. 1-6 100,000 
4. กิจกรรมด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (ICT) 

-โครงการพัฒนาระบบ ICT  30,000 

รวม  461,110 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการตามกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1 โรงเรียนวิธีพุทธ 10,000 
2 โรงเรียนสุจริต  3,000 
3 โรงเรียนคุณธรรม  8,000 
4 พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านวินัย คุณธรรม 21,000 
5 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  7,000 
6 ส่งเสริมราชพิธ ี 10,000 
7 ปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศ 20,000 
8 สถานศึกษาสีขาว 10,000 
9 งานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 37,000 
10 ส่งเสริมประชาธิปไตย  2,000 
11 งานรักษาความปลอดภัย  3,000 
12 การขับขี่ปลอดภัย  2,000 
13 ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล ์  3,000 
14 โครงการปลอดขยะ  3,000 
15 โครงการลดพลังงาน  2,000 
16 โครงการค่ายกิจกรรมลูกเสือ ยว. บ าเพ็ญฯ 35,000 
   
 รวม 176,000 
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กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณภาพศตวรรษที่ 21 

ที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 15,000 
2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 26,000 
3 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 13,000 
4 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
25,000 

5 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา -  พลานามัย 43,000 
6 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา – ดุริยางค์ 17,000 
7 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 22,000 
8 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
34,000 

9 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ        150,000 
10 โครงการลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ 15,000 
11 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 5,400 
12 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 2,000 
13 โครงการสนับสนุนการสอนทุกกลุ่มสาระ       340,564 
14 งานวัดและประเมินผล         12,000 
15 งานพัฒนาทะเบียน  2,000 
16 โครงการพัฒนางานด้าน ICT  30,000 

    17 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน   6,000 
18 โครงการวิจัยและพัฒนา - 
19 โครงการจัดกีฬาภายใน/กีฬาสหวิทยาเขต/กีฬาจังหวัด  61,000 
20 โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน 100,000 
   
 รวม 918,964 
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กลยุทธ์ท่ี 3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  

ที่  โครงการ  งบประมาณ (บาท) 
 1 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ  15,000  
2 โครงการพัฒนาบุคลากร 200,000 
3 โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร 150,000 
   
 รวม 365,000 

    
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภบิาล    

  
ที่  โครงการ  งบประมาณ (บาท)  
1  โครงการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  250,872  
2  โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   300,000   
3  โครงการบริหารงานธุรการและ E-office   10,000   
4  โครงการบริหารงานบุคล/การเงินและพัสดุ   18,700  
5  โครงการซ่อม-บ ารุงยานพาหนะ  50,000  
6 โครงการพัฒนาและบริหารงานแผนงาน 6,300 
7 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000 
8 โครงการพัฒนาพฤกษาศาสตร์โรงเรียน 3,000 
9 โครงการพัฒนาพัฒนางานอาคารสถานที่  43,276 
10 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไปและงานปฏิคม 15,000 
11 โครงการพัฒนางานอนามัย/พยาบาล 22,000 
12 โครงการพัฒนางานโสตและประชาสัมพันธ์ 10,000 
13 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 8,000 
14 โภชนาการและโรงอาหาร 3,000 
15 โครงการสาธารณูปโภค 10,000 
16 โครงการประสานงานคณะกรรมการสถานศกึษา 2,000 
   
 รวม 757,148 

รวมยอดรายการกลยุทธ์ 1-4 (งบกลุ่มบริหารงาน + งบพัฒนาผู้เรียน) 
176,000 + 918,964 + 365,000 + 757,148  =  2,217,112 บาท 



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 32 

 

ชื่องาน /โครงการ      โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ลักษณะโครงการ(Type of the project)     (     ) โครงการใหม่     ( ) โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ที ่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    ( )  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                       1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (    )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (    )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบัวไล  ขันทอง  2. นางสาวณิศรานันท์  ขันทอง    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 หน้า ฉ. ได้ก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner 
Aspirations) เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มคีุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
โดยมุ่งเน้นที่ทักษะด้านความร่วมมือ  การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and 
Leadership), ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy), ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and 
ICT Literacy) และมีความเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579, 2560) 
 โรงเรียนปากสวยพิทยาคมจึงได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อตอบสนองและค้นหา
ความสามารถของผู้เรียนทุกคน เพื่อจะได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ครูจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนควบคู่กันไปกับกิจกรรมการแข่งขันในระดับต่างๆ อีกทั้งยังส่งเสริมจัดการศึกษาของ
ครูและส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียน รู้ของนักเรียน ให้นักเรียนมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนด และเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา 
 

2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและ
ส่งเสริมแววอัจฉริยะ โดยอาศัยกิจกรรมตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดแข่งขันในทุกระดับ 
 2.3 เพื่อใหผู้้เรยีนเกิดการพัฒนาความรู้และสามารถน าความรู้ที่มีมาใช้ได ้
 2.4 เพื่อเป็นการวัดความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
          3.1.1 นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม  จ านวน 510 คน 
          3.1.2 คณะครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม  จ านวน 39 คน 
    3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
 3.2.1 นกัเรียนร้อยละ 80 ไดร้ับการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ โดยอาศัยกิจกรรมโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
 3.2.2 นกัเรียนร้อยละ 60 ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ   

3.2.3 นกัเรียนร้อยละ 80 มีความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการเรียน 
3.2.4 นกัเรียน ร้อยละ70 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

 

4. สถานที่ด าเนินการ (Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  .............................. 50,000............................. บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)............100,000..........................  บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     ........................................................................... บาท 
                รวม                                               .................150,000 .......................... บาท 
 

7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity) 
ล าดับที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (P) 
- ประชุมวางแผน 

พ.ย. 2562 
150,000 

 
ฝ่ายวิชาการ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   ฝ่ายวิชาการ 
- ขออนุมัติโครงการ 

 
 ครูบัวไล 

 
2 ขั้นด าเนินการ (D) 

- ส ารวจรายการแข่งขัน วัสดุอุปกรณ์ 
การเดินทางและที่พัก(ระดับภาค) 
- ส ารวจรายการแข่งขันและวัสดุ

 
 
 

 
 
 

ฝ่ายวิชาการ
และคณะครู
โรงเรียนปาก
สวยพิทยาคม 
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อุปกรณ์ (ระดบัเขตพ้ืนที่) 
3 ขั้นติดตามประเมินผล (C) 

- นิเทศและติดตามประเมินผล 
ม.ค.- ก.ย. 2563 

 
 

ฝ่ายวิชาการ 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- สรุปผลการด าเนินงานรายงาน 

ก.ย. 2563 
 
 

ครูบัวไล 
ครูณิศรานันท ์

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 
9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพ โดยอาศัยกิจกรรม
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   
2. นักเรียนร้อยละ 60 ได้เข้าร่วมประกวด
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
3. บุคลากรครู ร้อยละ 90  มีครูมีคุณวุฒิ /
ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ 
 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักเรียน ไดแ้ข่งขันทักษะทางวิชาการ
ตามศักยภาพ 
2. นักเรียน มีความตั้งใจ และกระตือรือร้น 
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 
 

 
1. บันทึกการประชุม 
2. รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.การสังเกต 
2.การสอบถาม 

 
1. สมุดบันทึกการประชุม 
2. แบบสรุปโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.แบบสรุปผลการแข่งขัน 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ โดยอาศัยกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะ   
    ทางวิชาการ 
2. นักเรียนร้อยละ 60 ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ   
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการเรียน 
4. นักเรียน ร้อยละ 70 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
5. บุคลากรคร ูร้อยละ 90  เป็นครูที่มีคุณวฒุิ /ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 

 
 

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

        (นางบัวไล    ขันทอง) 
 
 
     

                     ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                       (นางไพรรัตน์      ศรีจักร) 
 
 

 
 

               ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายเล็ก       กองทิพย)์  

                ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                          
 
 

                          ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ โครงการงานแนะแนวและทนุการศึกษา 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)     (     ) โครงการใหม่     (  /  )  โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ที่  2  พัฒนาผู้เรียนให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ  

     (     )  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
                                 1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

     (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
      (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.  นางกัลยา    ทุ่งลา     2.  นางสมฤดี    สิมงาม     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
 งานแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาเป็นงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันสิทธิ
โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งมีภาระงานเกี่ยวกับการบริการการศึกษา รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล การบริการสารสนเทศ การให้ค าปรึกษา การจัดวางตัวบุคคลและการติดตามประเมินผลตลอดจน
จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เป็นเด็กก าพร้าขาดผู้อุปการะบิดามารดาหย่าร้างต้องอาศัย
อยู่กับญาติที่มีฐานะยากจน บางส่วนเป็นเด็กถูกทอดทิ้งดังนั้นเพ่ือสนองนโยบาย  สพฐ. เพิ่มโอกาสให้นักเรียน
ได้รับการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ตลอดจนสานฝันเยาวชนไทยที่เรียนดี มีความประพฤติ
เรียบร้อยใฝ่ฝันที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กลายเป็นฝันที่เป็นจริง ดังนั้นงาน
แนะแนวและทนุการศึกษาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
      2.1  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมได้รับความสะดวกสบายในการ 
ใช้บริการห้องแนะแนว 
      2.2  เพื่อศึกษาข้อมูลนกัเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
      2.3  เพื่อจัดแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพ 
      2.4  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมที่มีปัญหาด้านสภาพความครัวและ 
             สภาพเศรษฐกิจให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
   3.1.1  บุคลากรและนักเรยีนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมได้รับความสะดวกสบายและได้รับข่าวสารด้าน
การศึกษาอย่างครบถ้วน 
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    3.1.2  ครุภณัฑ์แนะแนวได้รับการซ่อมแซม 
    3.1.3  มีห้องแนะแนวไว้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
              3.1.4  นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมที่มทีี่มีปัญหาด้านสภาพความครัวและสภาพเศรษฐกิจได้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
              3.1.5  นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมที่มีที่มีปัญหาด้านสภาพครอบครัวและ 
สภาพเศรษฐกิจได้รับความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาอย่างน้อย 80 % 
    3.2  ด้านคณุภาพ (Quality) 
 3.2.1  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมได้รับความสะดวกสบายและได้รบัข่าวสารด้าน
การศึกษาอย่างครบถ้วน 
    3.2.2  งานแนะแนวและทนุการศึกษาทราบข้อมูลนักเรียนภายในโรงเรียนเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข
และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปญัหาในด้านสภาพเศรษฐกิจและครอบครัวได้อย่างทั่วถึง 
    3.2.3 นักเรยีนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆได้ 
    3.2.4  มีห้องแนะแนวและครุภัณฑ์แนะแนวมีดีมีประสิทธิภาพ 
    3.2.5  นักเรยีนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมที่มีปัญหาด้านสภาพครอบครัวและสภาพเศรษฐกิจได้รับ
ความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น 
 
4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
      
6. งบประมาณ (Proposed Budget)ขอถัวจ่ายทุกรายการ (แจงรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณด้วย) 
     6.1   เงินอุดหนุน                                                                     5,400       บาท 
     6.2  เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)................................................ บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ                        ................................................................. บาท 
               รวมงบประมาณทีไ่ด้รับ                                                    5,400       บาท 
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7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity) 
 
ล าดับ

ที่ 
การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 พัฒนางานแนะแนว 
กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อและนวัตกรรมพัฒนา
งานแนะแนว 
กิจกรรมที่ 3 ป้ายนิเทศพัฒนาข่าวสารและ
สารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 4  แนะแนวการศกึษาต่อในเขต
พื้นที่บริการ 
กิจกรรมที่ 5  ส ารวจข้อมูลนกัเรียนจบ
หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 6  ระดมทุนการศกึษา 
กิจกรรมที่ 7 ทนุกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
1.  ขั้นเตรียมการ (P) 
   1.1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ขั้นด าเนินการ (D) 
2.1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.2.ประชุมคณะกรรมการ 
2.3.จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์และด าเนินงานตาม
โครงการ 
3. ขั้น ติดตามประเมนิผล (C) 
    3.1. สรุปและรายงานผล 
4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา  (A) 
   4.1 น าข้อมูลมาปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

5,400 นางกัลยา ทุ่งลา 
นางสมฤดี   สมิงาม 
 

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง  (Connected Agencies) 
                    1. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ     
                    2.  สถาบันอุดมศึกษา   
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9  การประเมินผลโครงการ (Evaluation) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ผลผลิต ( Outputs) 
1.  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียน
ปากสวยพิทยาคมได้ใช้บริการงาน
แนะแนวในด้านการศึกษาต่อและ
ทุนการศึกษา 
 
 
 
2.  ทราบข้อมูลนักเรียนโรงเรียน 
ปากสวยพิทยาคม 
 
 
 
 
3.  นักเรียนจบการศึกษาและ
สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
4.  นักเรียนโรงเรียนปากสวย 
พิทยาคมที่มีปญัหาด้านสภาพ
ครอบครัวและสภาพเศรษฐกิจได้รับ
ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
 
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. บุคลากรและนักเรียนโรงเรียน
ปากสวยพิทยาคมได้ใช้บริการงาน
แนะแนวในด้านการศึกษาต่อและ
ทุนการศึกษา 75 % 

 
1. ปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ์ 
และจัดท าป้ายนิเทศห้องแนะ
แนว 
2. จัดท าสถิติการใช ้
ห้องแนะแนว/ทุนการศึกษา 
3. ประเมินโครงการ 
 
1. ออกส ารวจข้อมูลนักเรียน 
2. การกรอกขอ้มูลนักเรียนใน 
แต่ละด้าน (ด้านการเรียน 
พฤติกรรม  เศรษฐกิจ และสภาพ
ครอบครัว) 
 
1.สอบถามข้อมูลการศึกษาตอ่ใน
ระดับ ม. 3 และ ม.6  
2.การจบหลักสูตรของนักเรียน
ชั้น ม. 3 และ ม.6 
 
1. ออกส ารวจข้อมูลนักเรียน 
2. การกรอกขอ้มูลนักเรียนใน 
แต่ละด้าน(ด้านการเรียน
พฤติกรรม  เศรษฐกิจ และสภาพ
ครอบครัว) 

 
1.วัสดุครุภัณฑ์และป้ายนิเทศ
ห้องแนะแนว 
2. สถิติข้อมูลการใช้บริการ 
งานแนะแนว/ทุนการศึกษา 
3.แบบประเมิน  
 
 
1.แบบส ารวจข้อมูลนักเรียน 
2.แบบส ารวจข้อมูลนักเรียน 
ทั้ง 4 ด้าน 
 
 
 
1. แบบสอบถามข้อมูล
การศึกษาต่อ 
2. ข้อมูลการจบหลักสูตรของ
นักเรียนช้ัน ม.3และ ม.6  
 
1.แบบส ารวจข้อมูลนักเรียน 
2.แบบส ารวจข้อมูลนักเรียน 
ทั้ง 4 ด้าน 
3. ท าเนียบทุนการศึกษา 
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2.  ทราบข้อมูลนักเรียนโรงเรียน 
ปากสวยพิทยาคม  75 % 
3.  นักเรียนจบการศึกษาและ
สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
75 % 
4.  นักเรียนโรงเรียนปากสวย 
พิทยาคมที่มีปญัหาด้านสภาพ
ครอบครัวและสภาพเศรษฐกิจได้รับ
ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
75 % 
 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 

10.1  ห้องแนะแนวได้รับการปรับปรุง 
 10.2  มีวัสดุครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนางานแนะแนวและทุนการศึกษา 
 10.3  นักเรียนทราบข่าวสารการศึกษาต่อและทุนการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 10.4  ทราบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 10.5  นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมที่มีปัญหาดา้นครอบครัวและสภาพเศรษฐกิจ 
          ได้รับความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษามากขึ้น 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                ( นางสม  ฤดี    สิมงาม) 
 
 
 

              ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
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                            ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทิพย์)  

            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                          
 
 
 
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ       โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระ 

ลักษณะโครงการ(Type of the project)    (     ) โครงการใหม่     (  )  โครงการต่อเนื่อง                

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ที่  2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
        3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (     )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  

                       1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    ( )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

    ( )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางณัฐพร สายทอง   2. นายวิชานนท์  ฝ้ายขาว  

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

1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 27 กล่าวว่า 

ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึง่ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ

ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และหมวด 4 มาตรา 28  หลักสูตรการศกึษาระดับต่าง ๆ สาระของหลักสูตรทั้ง

ที่เป็นวิชาการและและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคดิ ความสามารถ ความ

ดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม  

 ดังนั้นจะเห็นว่า หลักสูตรสถานศึกษาในปัจจุบันควรจะมีการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับ

สภาพชุมชน สังคม และท้องถิ่น มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนและผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
     2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพสังคม
ในปัจจุบัน 
 2.2 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพชุมชน สังคม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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2.3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
และมีการบูรณาการกับหลักสตูรท้องถิ่น 

 
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
 3.1.1 กลุ่มงานวิชาการมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมแก่ผู้เรยีนและสอดคล้องกับสภาพสังคมและ 

       ท้องถิ่น 
 3.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและมีการ 

       บูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น 
    3.2  ด้านคณุภาพ (Quality) 
 3.2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับผู้เรียน 
 3.2.2 หลักสูตรสถานศึกษาทีม่ีการปรับปรุงและพัฒนาแล้ว สอดคล้องกับสภาพสังคม ชุมชน และ 

       ท้องถิ่น  
 3.2.3 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการบูรณาการร่วมกับหลักสูตรทอ้งถิ่น 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
 

6. งบประมาณ (Proposed Budget) ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
     6.1   เงินอุดหนุน                                     2,000    บาท 
     6.2  เงินงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เรียนฟรี15ปี)                -   บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ                               -  บาท 

รวม      2,000    บาท 
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7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity) 
 

ล าดับ 
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรกลุ่มสาระ 
 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

2,000 กลุ่มบริหาร
วิชาการ/ 
กลุ่มสาระ 

 1. ขั้นเตรียมการ(P) 
- กลุ่มงานวิชาการประชุมศึกษาเอกสาร 
 

 
- 

 

 2. ขั้นด าเนินการ(D) 
- กลุ่มงานวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ประชุมวางแผนจัดท าหลักสูตร 
- ด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรกลุม่สาระ 
- จัดท ารูปเล่มและรวบรวมหลักสูตร  
 

 

 
 

 กลุ่มบริหาร
วิชาการ/ 
กลุ่มสาระ 

 
 

ล าดับ 
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 3. ขั้นติดตามประเมินผล(C) 
- ประเมินผลการใช้หลักสูตรจากแผนการ
จัดการเรียนรู ้

ตลอดป ี
งบประมาณ 

- กลุ่มบริหาร
วิชาการ/ 
กลุ่มสาระ 

 4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) 
- รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
 

  นางณัฐพร 
สายทอง 

 

8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง  (Connected Agencies) 
 ฝ่ายวิชาการ /คณะครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและมี
การบูรณาการกับหลักสูตรทอ้งถิ่น 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. ครูทุกคนน าหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรู้ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
1. ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 
 
 
 
1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

 
1. แบบประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
 
 
 
1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกรายวิชา 
2. แบบรายงานผลโครงการ 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศกึษาที่สอดคลอ้งกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   พุทธศักราช 2551 
2. หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ  
   ท้องถิ่น  

 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   (นางณัฐพร  สายทอง) 

 
 
 
 

                  ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                        (นางไพรรตัน์   ศรีจักร) 
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                              ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        (นายเล็ก     กองทิพย์)  

               ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                          
 
 
 

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

                                   (นายวีระศกัดิ์   มาตย์นอก) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
ลักษณะโครงการ (Type of the project)     ( )  โครงการต่อเนื่อง  (    ) โครงการใหม ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
          ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจดัการเรียนการสอนได ้
อย่างมีคุณภาพ  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (     )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                       1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายวิชานนท์   ฝ้ายขาว  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง  2544)  หมวด 9  เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  

มาตรา  65  กล่าวว่า ให้มีการพัฒนาบุคลากรบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  เพื่อให้มี

ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และ

มาตรที่ 66  กล่าวว่า  ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ดังนั้น  เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาจึงจ าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องมีวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว 
 

2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 

 2.1  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ 

 2.2  เพื่อให้มีวสัดุและอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs) 
 3.1 ด้านปริมาณ(Quantity) 
        1. มีวัสดแุละอุปกรณ์ พร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
          3.2 ด้านคุณภาพ(Quality) 
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       1. ครูและบุคลากรมีความพร้อมในการจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ ร้อยละ 95  

 

 4. สถานที่ด าเนนิการ (Place)         โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  
  
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1   เงินอุดหนุน                                  ............................ 292,678........................บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)............47,886..........................บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     ........................................................................บาท 
                รวม                                               ................340,564…… .................บาท 
 
7.  วิธีด าเนินการ(Procedure : activity) 
 

ล าดับ 
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพือ่การศึกษา 
1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- ส ารวจข้อมูลการใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ในรอบป ี

ตลอดป ี
งบประมาณ 

340,564 
 

นายวิชานนท์ 
ฝ้ายขาว 

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

- 
 

3. ขั้นติดตามประเมินผล (C) 
- สรุปการใช้วัสด-ุอุปกรณ์ และสื่อของคณะครู 

สิ้นป ี
งบประมาณ 

 
- 

 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

สิ้นป ี
งบประมาณ 

-  

2 กิจกรรมที่ 2 ซ่อมวัสดุครุภณัฑ์เพื่อการศกึษา 
1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- ส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ในฝ่ายวิชาการ 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

- 
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 2. ขั้นด าเนินการ (D) 
- ซ่อมวัสดุครภุัณฑ์ที่ใช้งานไม่ได้ 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

- 
 

 3. ขั้นติดตามประเมินผล (C) 
- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของวัสดุครุภัณฑ์ 

สิ้นป ี
งบประมาณ 

 
- 

 

 4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

สิ้นป ี
งบประมาณ 

-  

 
8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(Connected Agencies) 
 - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม งานการเงิน/งานพัสดุ/งานวิชาการ 
 
9.  การประเมนิผลโครงการ(Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

ผลผลิต ( Output) 
1. การเรียนการสอนของครูและนักเรียนเป็นไป
ตามแผนหรือปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. เพื่อให้มีวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน 
2. ครูและบุคลากรมีความพร้อมในการจัดท า
กิจกรรมการเรยีนการสอนหรือปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ ร้อยละ 95  

 
1. ใบเบิกวัสดุ,บันทึกการใช้
กระดาษกับการอัดส าเนา 
 
 
1. ใบเบิกวัสดุ,บันทึกการใช้
กระดาษกับการอัดส าเนา 
 

 
1. แบบเสนอซื้อ 
 
 
 
1. แบบเสนอซื้อ 

 

10.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ( End-products of Expected outcomes) 
1. การเรียนการสอนของครูและนักเรียนเป็นไปตามแผนหรือปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. ครูมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณท์ี่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
           ( นายวิชานนท์   ฝ้ายขาว) 
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                 ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                       (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 

                             ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        (นายเล็ก     กองทิพย์)  

              ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                          
 
 
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายวีระศกัดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนางานทะเบียน 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)     (  / )  โครงการต่อเนื่อง   (    )  โครงการใหม ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  

                        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวดุษยมาศ     บุตรโคตร 
……………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล(Background  of Rational Criteria) 
 ตามระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
โรงเรียนมีหน้าที่ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
โดยครูผู้สอนทุกคนต้องท าการประเมินผลผู้เรียนเป็นรายวิชาให้ครอบคลมุมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถที่แทจ้ริงของผู้เรียนโดยท า
การวัดผลและประเมินผลไปพร้อมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนสื่อความ ประเมินสมรรถนะผู้เรียน รวมถึงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องมีเอกสารหลักฐานการศึกษาเพื่อประกอบการวัดผลและประเมนิผลนักเรียนให้
เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา และเป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
 

2.  วัตถุประสงค(์Objectives) 
 2.1  เพื่อให้ครูผู้สอนมีเอกสารหลักฐานการศึกษาในการวัดผลและประเมินผล 
 2.2  เพื่อให้การวัดผลและประเมินผลเป็นมาตรฐานเดียวกันตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียน 
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs) 
 3.1 ด้านปริมาณ(Quantity) 
  - มีเอกสารหลักฐานการศึกษาในการวัดและประเมินผล 
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 3.2 ด้านคุณภาพ(Quality) 
  - คร ูร้อยละ 100 มีความพรอ้มในการวัดผลและประเมินผลนักเรียน และวางแผนก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะผู้เรียน และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
 

4.  สถานที่ด าเนนิการ (Place)        
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  ............................ 2,000............................บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี).................................................บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     ......................................................................บาท 
                รวม                                               .................2,000 ....................... บาท 
 
 

7. วิธีด าเนนิการ (Procedure : activity) 
 

ล าดับ 
ที่ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือเอกสารหลักฐาน
การศึกษา ปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3 , ปพ.5 

 2,000 นางสาวดุษยมาศ     
บุตรโคตร 

 1. ขั้นเตรียมการ    
 1.1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ เม.ย.-พ.ค.63   
 2. ขั้นด าเนินการ    
 2.1 .ส ารวจข้อมูลการใช้เอกสารหลักฐาน 

การศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
มิ.ย. 63   

 2.2. ด าเนินการจัดซื้อเอกสารหลักฐาน
การศึกษา 

พ.ค.-ก.ย.63   

 3. ขั้นติดตามประเมินผล    
 3.1. ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
  4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา    
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 -   4.1. รายงานผลการด าเนินงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

  ก.ย. 63 
  

 -  4.2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักฐานการศึกษา ได้แก ่ 

- ปพ.  

-  5. ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

  ก.ย. 63   

 
8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 

โรงพิมพ์คุรุสภา  ลาดพร้าว 
 

9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ผลผลิต (Output) 
1. การวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามแผนหรือ
ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
การเสนอซื้อเอกสารหลักฐาน
การวัดผลและประเมินผล 

 
แบบเสนอซื้อวัสด ุ

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ครูมีการวัดผลและประเมินผลนักเรียน และ
วางแผนก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะผู้เรยีน  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สอดคล้องกบั
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2551 

 
การสอบถาม 
การสังเกต 

 
แบบรายผลการ
ด าเนินงาน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
 10.1  ครูผู้สอนทีเอกสารหลกัฐานการศึกษาในการวัดและประเมินผล 
 10.2  การวัดและประเมินผลเป็นมาตรฐานเดียวกันตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                 (นางสาวดุษยมาศ    บุตรโคตร) 
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              ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 

                            ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทพิย์)  

             ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                          
 
 
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนางานทะเบียนและโปรแกรมวัดผลประเมินผล 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)     (  / )  โครงการต่อเนื่อง   (    )  โครงการใหม ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัย 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางสาวดุษยมาศ     บุตรโคตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  มาตรา 65  
กล่าวว่า ให้มีการพฒันาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผูใ้ช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพื่อใหม้ีความสามารถและ
ทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ และมาตรา 67 กล่าวว่า 
รัฐต้องส่งเสริมและใหม้ีการผลิตและการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งตรวจสอบ ติดตาม และดูแล
รักษาสภาพของเทคโนโลยีใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลาเขียนสื่อความ การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 จะเห็นว่า นอกจากบุคลากรทีเ่ป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนงานหรือภารกิจต่าง ๆ ใหส้ าเร็จทันตาม
ก าหนดแล้ว  ปัจจัยส าคัญทีส่่งผลให้การขบัเคลื่อนทางการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสทิธิภาพอีกสิ่ง
หนึ่ง นั่นคือ เทคโนโลยี  กลุ่มงานบริหารวิชาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดระบบงานทะเบียน
โดยการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลเพื่อให้มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการน าไปใช้และให้บริการสารสนเทศ
เพิ่มมากขึ้น 
  

2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 2.1 เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมยัและมีสภาพพร้อมใช้งานในการจัดท าระบบโปรแกรมงานทะเบียน 
 2.2 เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้มาขอรับบรกิารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs) 
3.1 ด้านปริมาณ(Quantity) 

      3.1.1 ฝ่ายวิชาการมีอุปกรณ์เทคโนโลยทีี่ทันสมัยและพร้อมใช้งานในการ 
จัดระบบงานทะเบียนวัดและประเมินผลอยา่งเพียงพอ 



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 56 

 

      3.1.2 ฝ่ายวิชาการสามารถจัดระบบสารสนเทศงานทะเบียนได้เพื่อให้บริการ แก่ผูใ้ช้บริการได้
อย่างรวดเร็ว 

3.2 ด้านคุณภาพ(Quality) 
       3.2.1 ฝ่ายวิชาการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถจัดท าระบบงานทะเบียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       3.2.2 ผู้ใช้บริการได้รับบริการด้านสารสนเทศงานทะเบียนวัดและประเมินผลอยา่งมี 
คุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว 
 

4. สถานที่ด าเนินการ (Place)         โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  
   

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  ............................ 12,000.............................  บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)...................................................  บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     .........................................................................  บาท 
                รวม                                               .................12,000 ...........................  บาท 
7.  วิธีด าเนินการ(Procedure : activity) 

ล าดับ 
ที่ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- ส ารวจและตรวจสอบราคาครุภัณฑ์ 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

12,000    
 

นางสาวดุษยมาศ     
บุตรโคตร 

 2. ขั้นด าเนินการ (D) 
- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่อง 
ปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในงานวัดผลประเมินผล
การศึกษา 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

- 
กลุ่มวิชาการ 

และ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 3. ขั้นติดตามประเมินผล (C) 
- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องปริ้นเตอร ์

สิ้นปีงบประมาณ 
- 

กลุ่มวิชาการ 
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8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(Connected Agencies) 
  ฝ่ายวิชาการ , หจก.อ านวยพรศึกษา 
 

9.  การประเมนิผลโครงการ(Evaluation) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

ผลผลิต (Output) 
1. กลุ่มงานบรหิารงานวิชาการมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทนัสมัยและพร้อมใช้ในการ
ด าเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมงานทะเบียน 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ฝ่ายวิชาการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมยั
สามารถจัดท าระบบงานทะเบียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้ใช้บริการได้รับบริการด้านสารสนเทศงาน
ทะเบียนวัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 
สะดวกและรวดเร็ว 

 
-การส ารวจ 
 
 
 
 
-การส ารวจ 
 

 
-แบบตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 
 
 
 
-แบบตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
1. โรงเรียนมีอุปกรณ์ในการด าเนินงานระบบโปรแกรมงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
    พร้อมใช้อยูเ่สมอ 
2. ผู้มารับบริการจากงานทะเบียนสามารถรบับริการได้อย่างรวดเร็วและเป็นที่พึงพอใจ 

 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ              
        (นางสาวดุษยมาศ     บุตรโคตร)  
 
 
 
 

 4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

สิ้นปีงบประมาณ 
- นางสุชานาฏ    

ค าพินันท์ 
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                   ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                     (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 

 
 

                             ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                       (นายเล็ก     กองทิพย์)  

              ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                          
 
 
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม             
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ชื่องาน / โครงการ     โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)  (    ) โครงการใหม่     (  / ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ที ่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

     (  /  ) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                                 1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

     (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
     (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจรรยวรรธน์   วงค์ชาญศรี    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล(Background of Rational Criteria) 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
การอ่านมีความส าคัญอย่างยิ่ง ยิ่งเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าไปเท่าไหร่ การอ่านยิ่งมีความส าคัญและ

จ าเป็นมากเท่าน้ัน แต่การอ่านจะต้องได้รับการปลูกฝังมาแต่เยาว์วัยจากครอบครัว โรงเรียน และสังคม การ

ส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนั้น จะว่ายากก็ยาก แต่ถ้าว่าไม่ยากก็ไม่

ถึงกับเหลือบ่ากว่าแรงที่จะท าได้ ทั้งนี ้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต จึงจ าเป็นต้อง

มีการส่งเสริมนสิัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ซึ่งห้องสมุด เป็นแหล่งขุมทรัพย์แห่งปัญญา เหมาะ

ที่จะมาหาความรู้ทุกเพศ ทุกวัยและให้ทุกคนใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน นอกเวลาท างาน ยิ่งอ่านมาก

ยิ่งรู้มาก ยิ่งเป็นคนรอบรู้กว้าง ก้าวทันต่อเหตุการณ์โลกที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะการที่ประเทศจะเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทย อ่านหนังสือน้อย เป็นเหตุให้ไม่สามารถวิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาจาก

การอ่านได้ หรือ จากเรื่องที่ฟังได้ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีมีประโยชน์มากที่สุดคอื ห้องสมุด 

2. วัตถุประสงค ์
1. นักเรียนมนิีสัยรักการอ่าน เพื่อมากขึ้น 
2. นักเรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด โดยใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และ        
สื่อต่าง ๆ รอบตัว  
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทนัสมัย มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อและ มีสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมต่อการให้บริการย่ิงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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3. เป้าหมาย 
ผลผลิต 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรกัการอ่านตลอดปีการศึกษา  
2. นักเรียนมนิีสัยรักการอ่าน เพิ่มมากขึ้น 
3. นักเรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด โดยใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว  
4. เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทนัสมัย มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อและ มีสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมต่อการให้บริการย่ิงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด โดยใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และ                            
สื่อต่าง ๆ รอบตัว ร้อยละ 80 
3. ห้องสมุดมีความทันสมัย มวีัสดุ อุปกรณ์ สื่อและ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการให้บริการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 
 
4. สถานที่ด าเนินการ (Place)         โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  

   

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  ............................ 6,000.............................  บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)................................................... บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     ......................................................................... บาท 
                รวม                                               .................6,000 ...........................  บาท 
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7.  วิธีด าเนินการ(Procedure : activity)  
การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
1.ขั้นเตรียมการ (P) 
1.1ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
1.2จัดท าค าสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ 
1.3จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. ขั้นด าเนินการ(D) 
2.1 ด าเนินการกิจกรรมต่อไปนี ้
การจัดซื้อ วัสดุ สื่อ หนังสือ 
-กิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที ่
-กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด 
-กิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห์ข่าว 
-กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
-กิจกรรมชุมนมุยุวบรรณารักษ์ 
-กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
-กิจกรรมรม่ไทรปัญญา 
-กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 
-กิจกรรมอ่านฟังดูรู้บันทึก 
-กิจกรรมเปิดพจนานุกรม 
-กิจกรรมไอทแีห่งการศึกษา 
กิจกรรมทายนสิัยจากน ้าหนัก 
-กิจกรรมโฟลค์ซองห้องสมุด 
3. ขั้นติดตามประเมินผล (C) 
       3.1 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
      3.2 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) 
    4.1 สรุปเปน็รูปเล่ม น าผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงและพัฒนางาน
ต่อไป 

 
 
 
ต.ค.62 
ต.ค.62 
พ.ย.62 
 
 
 
 
พ.ย 62-  
ก.ย 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค 63 

6,000 เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 
และ 
ครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระ 
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8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(Connected Agencies) 
  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม , ห้องสมุด 
 
 

9.  การประเมนิผลโครงการ(Evaluation) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

ผลผลิต (Output) 
1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่านตลอดปี
การศึกษา  
2.  นักเรียนมนิีสัยรกัการอ่าน เพิ่มมากขึ้น 
3.  นักเรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด โดยใช้เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว  
4.  เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้มีความ
ทันสมัย มีวัสด ุอุปกรณ์ สื่อและ มีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมต่อการให้บริการยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ร้อยละ 70 ของนักเรียนช้ัน ม. 1-6 
ของโรงเรียนปากสวยพิทยาคมที่มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้และมีนิสัยรักการอ่าน 

 
-การส ารวจ 
 
 
 
 
-การส ารวจ 
 

 
-แบบประเมิน 
 
 
 
 
-แบบประเมิน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
1. นักเรียนมนิีสัยรักการอ่าน เพื่อมากขึ้น 
2. นักเรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด โดยใช้เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และ        
สื่อต่าง ๆ รอบตัว  
3. ห้องสมุดใหม้ีความทันสมยั มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อและ มสีภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการให้บริการ

ยิ่งขึ้น 
 
 
 

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวจรรยวรรธน์     วงค์ชาญศรี) 
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              ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                    (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 

                             ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นายเล็ก     กองทิพย์)  

             ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 64 

 

ชื่องาน /โครงการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ(Type of the project) (      )  โครงการใหม่  ( )  โครงการต่อเนื่อง    
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 4   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัย 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (     )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                       1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางศุภพิศ   พานค า   2. นางสาวประกาย  เครือเนตร   

3. นางสาวดุษยมาศ    บุตรโคตร     
………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาได้ก าหนดไว้ในมาตรา 48 ให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ   
และมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีการ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาประถมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จากเหตุผลดังกล่าว  
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการด าเนินงานประกัน  

เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการท างานที่เป็นระบบและ 
เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
 

2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
  1.  เพื่อจัดท าการประเมินภายในสถานศึกษา 
  2.  เพื่อจัดท ารายงาน SAR สถานศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผลการด าเนินงาน 

3.  เพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
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3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs) 
     3.1. ด้านปริมาณ (Quantity)    
           1.  ประเมินภายในสถานศึกษา   ปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 
 2.  จัดท ารายงาน SAR  สถานศึกษา 
     3.2.  ด้านคุณภาพ (Quality) 
             1.  ครู ร้อยละ 95 ได้พัฒนางาน/โครงการตามระบบงานประกันคุณภาพ และได้รับการประเมิน
ภายใน  ภายนอกจากสมศ. ได้ตามมาตรฐานการศึกษา    
  
4.  สถานที่ด าเนนิการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพทิยาคม 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  ............................ 5,000.............................  บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)................................................... บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     ......................................................................... บาท 
                รวม                                               .................5,000 ...........................  บาท 
 

7.  วิธีด าเนินการ  (Procedure : activity) 

ล าดับที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรม 

ตลอดป ี
 งบประมาณ 

5,000 นางศุภพิศ    
น.ส.ประกาย 
น.ส.ดุษยมาศ     

 
1. ขั้นเตรียมการ  ( P ) 

   

 

-  วางแผน ประชุมครู ชี้แจงมาตรฐาน
การศึกษา และข้อมูลด้านต่างๆ 

 
ต.ค.62 

   

 
2. ขั้นด าเนินการ  ( D ) 
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    2.1 แต่งต้ังคณะท างาน 

 
ต.ค. 62 

  

     2.2 ด าเนินการในแต่ละระบบในโรงเรียน ต.ค.–เม.ย.63   

 3. ขั้นติดตามประเมินผล(C)   
 

    - ประเมินภายในแต่ละระบบ ม.ค.–เม.ย.63   

 4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A)    

     - ประเมินผลและรายงาน ม.ค.–เม.ย.63   
 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 

    กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   , สพม. 21  , สมศ. 
 

9. การประเมินผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

ผลลัพธ์  ( Outcomes )     
1. ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีฐานข้อมูลมาตรฐาน
การศึกษาที่เป็นปัจจุบัน 
2. สถานศึกษามีผลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกโดยสรุป ระดับ
คุณภาพ ดี-ดีเยี่ยม 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
ผลผลิต   ( Outputs )    
1.โรงเรียนผ่านมาตรฐานการจัดการศึกษาจาก  
สมศ. อยู่ในระดับ ดี และ ดีเยี่ยม  ทุกมาตรฐาน 

 
- การประเมิน 
 
- การประเมิน 
 
 
 
 
 
- การประเมิน 

 
- แบบส ารวจ 
 
- แบบประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR)และ
รายงานคุณภาพการศึกษา
จากสมศ. 
 
 
- แบบประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในแลภายนอก 

 

10.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ( End-products of Expected outcomes)  
10.1  โรงเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาทั้งภายในและจากภายนอก(สมศ.) 

  10.2  โรงเรียนผ่านมาตรฐานการจัดการศึกษาจาก สมศ. อยู่ในระดับ ดี และ ดีเยี่ยม  ทุกมาตรฐาน
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ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางศุภพิศ    พานค า) 

                       
 
 
 

              ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 

                            ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทิพย์)  

              ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                          
 
 
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)    (     ) โครงการใหม่     (   )  โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
    ( )  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

                      1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    (     )  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  ) มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.  นางบัวไล  ขันทอง    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปน้ี 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมจีิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น   ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม   ความสนใจ  และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป   การให้วิธีสอน  
การอบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริจัดต้ัง
งาน   “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชน
นั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้   เห็นคุณค่าประโยชน์   ความสวยงาม   อนัจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืช
พรรณต่อไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ทีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสมกับ
สภาพถิ่นอาศัยเดิม  มีห้องสมดุ  สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ  อาจเป็นตัวอย่างแห้งหรือ
ตัวอย่างดอง  หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอื่นๆ  พันธุ์พืชที่ท าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  นอกจากนีส้ามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถด าเนินการสวน
พฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียน  โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว  เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ใน
วัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ 
 จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรือ่งของ
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การปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือ และเห็น
พ้องต้องกันที่จะสนองราชด าริ  ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
 

 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  จังหวัดหนองคาย  เป็นโรงเรียนที่มีพรรณไม้เป็นจ านวนมาก  สามารถ
น าไปเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างดี  และโรงเรียนได้เอาใจใสดู่แลพรรณไม้เป็นอย่างดีแต่ยังขาดการสร้างจิตส านึก
ให้เยาวชนมีความรักความร่มรื่นสวยงามของพรรณไม้เท่าที่ควร  จึงมแีนวคิดสอดคล้องกับงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้สมคัร
เข้าร่วมโรงการดังกล่าว 
 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการด าเนินงานในอีกรูปแบบหน่ึงของ “สวนพฤกษศาสตร”์ โดยมี
การรวมพันธุ์ที่มีชีวิต  มีแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพันธ์ุไม้  มีการศึกษาต่อเนื่อง  มีการเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง
และพันธุ์ไม้ดอง  มีการรวบรวมพันธ์ุไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการ
บันทึกรายงานและข้อมูลรวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้  มีมมุส าหรับศึกษาคน้คว้าและมีการน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  เป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกบัสภาพท้องถิ่น  ไม่ฝนื
ธรรมชาติ  และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน  ด าเนินการโดยสมัครใจไมใ่ห้เกิด
ความเครียด 
 

2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 2.1  เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนมีทัศนคตทิี่ถูกต้องในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 2.3  เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียน  มีความรัก  และเห็นคณุค่าของพรรณไม้ 
 2.4  เพื่อให้มีการท าป้ายช่ือต้นไม้ในโรงเรียน 
 2.5  เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน  การสอน  แหล่งเรียนรู้  และแหล่งพักผ่อน 
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
 3.1.1 ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 3.1.2 นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงานสวน                
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 3.1.3  นักเรียนได้แสดงออกในความสามารถด้านการดูแล  รักษาต้นไม้ในโรงเรียน  มีความรัก  และ
เห็นคุณค่าของพรรณไม ้
 3.1.4  มีการท าป้ายชื่อต้นไม้ในโรงเรียน 
 3.1.5  มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน  แหล่งเรียนรู้  และแหล่ง
พักผ่อน 
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    3.2  ด้านคณุภาพ (Quality) 
 3.2.1  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนมีทัศนคติที่ถกูต้องในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 3.2.2 นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 3.2.3  นักเรียนมคีวามสามารถด้านการดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียน  มคีวามรัก  และเห็นคุณค่าของ
พรรณไม ้
 3.2.4  มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน  แหล่งเรียนรู้  และแหล่ง
พักผ่อนต้นไม้ในโรงเรียนมีการท าป้ายช่ือ   
 3.2.5  มีสื่อการเรียนการสอน  แหล่งเรียนรู้  และแหล่งพักผ่อน 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
 

6. งบประมาณ (Proposed Budget) 
     6.1   เงินอุดหนุน                                    ...........................3,000............................ บาท 
     6.2  เงินงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เรียนฟรี๑๕ปี)         .....................................................................บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ                         ................................................................. บาท 
               รวม                                ....................3,000............................... บาท 
 
7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity) 
 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่  1  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนนิงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1.1 ขั้นเตรียมการ(P) 
    1.1.1 ศึกษาวิธีการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
    1.1.2 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ  
1.2 ขั้นด าเนินการ(D) 
    1.2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

พ.ย.- ธ.ค. 
2562 

- ครูบัวไล   
ขันทอง 
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ผู้บริหารและคณะครูให้ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับ
การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    1.2.2.  ครขูยายผลให้ความรู้และค าแนะน าการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแก่นักเรียน 
1.3  ขั้นติดตามประเมินผล (C) 
     -ประเมินผลการด าเนินงาน 
1.4  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) 
-รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

   2 2. กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้นักเรียน  มีความรัก  
และเห็นคุณคา่ของพรรณไม ้
2.1 ขั้นเตรียมการ(P) 
2.2 ก าหนดเขตในการดูแลต้นไม้ 
2.3 วางแผนประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อแบ่งเขต
รับผิดชอบในการดูแลต้นไม้โดยให้นักเรียนในที่ปรึกษา
มีส่วนร่วมรับผดิชอบทุกคน 
2.4 ขั้นด าเนินการ(D) 
2.4.1ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและคณะครูให้
ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้  
และระดมสมองในการสร้างจิตส านึกให้นักเรียนเกิด
ความรักในพรรณไม้ที่ตนรับผิดชอบ 
2.4.2ครูขยายผลการแบ่งเขตรับผิดชอบการดูแล
พรรณไม้แก่นกัเรียนในที่ปรกึษา  และแบ่งให้นักเรียน
ร่วมรับผิดชอบการดูแลพรรณไม้อย่างทั่วถึง 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (C) 
     -ประเมินผลการด าเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) 
-รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
 
 

พ.ย.62 
- ส.ค. 63 

- ครูบัวไล   
ขันทองและ
ครูที่ปรึกษา
ทุกระดับชั้น 
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  3 3. การท าป้ายชื่อต้นไม้ในโรงเรียน 
1. ขั้นเตรียมการ  (P) 
   1.1  ประชุมวางแผนด าเนินการ 
   1.2  ส ารวจตรวจสอบวัสด-ุอุปกรณ์ที่จะใช ้
2. ขั้นด าเนินการ(D) 
  2.1  ส ารวจ คือชื่อพื้นเมือง และหมายเลขประจ าต้น
เก็บและท าตัวอย่างพรรณไม ้
  2.2  ท าทะเบียนพรรณไม ้
  2.3  ค้นคว้าข้อมูลการใช้ประโยชน์จากเอกสาร 
ข้อมูลพื้นบ้าน ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์
  2.4  ท าป้ายข้อมูลชั่วคราว 
  2.5  ท าป้ายข้อมูลที่สมบูรณ์ 
3. ขั้นติดตามประเมินผล(C) 
  3.1  สรุปยอดจ านวนการท าป้ายประจ าต้นไม้
ทั้งหมด  รายงานผล 
4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) 
 4.1  น ารายงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและ 
พัฒนาในปีต่อไป 
 

พ.ย.62 
- ส.ค. 63 

3,000 ครูบัวไล   
ขันทองและ

นักเรียน
ชุมนุมสวน

พฤกษศาสตร ์
โรงเรียน 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  4 การใช้เป็นสื่อการเรียน การสอน  แหล่งเรียนรู้  และ 
แหล่งพักผ่อน 
1. ขั้นเตรียมการ  (P) 
    1.1  ประชุมวางแผนด าเนินการ 
    1.2  ส ารวจตรวจสอบวัสด-ุอุปกรณ์ที่จะใช้ 
2. ขั้นด าเนินการ(D) 
   2.1 การน าไปใช้ในการเรียน   
การสอนวิชาวิทยาศาสตร ์
   2.2  วิชาคอมพิวเตอร์ 
   2.3  วิชาภาษาไทย 
   2.4  วิชาภาษาอังกฤษ 

พ.ย.62 
- ส.ค. 63 

- ครูบัวไล   
ขันทองและ
ครูทุกกลุม่
สาระการ
เรียนรู ้
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   2.5  วิชาเกษตร 
   2.6  วิชาสุขศึกษา 
   2.7  วิชาศิลปะ 
   2.8  วิชาพระพุทธศาสนา 
   2.9  วิชาสังคมศึกษา 
   2.10  การใช้ประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   2.11  การใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ 
   2.12  การน าไปขยายพันธ์ุปลูกเลี้ยง จ าหน่าย 
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่โรงเรียน 
3. ขั้นติดตามประเมินผล (C) 
   3.1  จัดท าแผนผังพันธุ์ไมใ้นโรงเรียน ทั้งที่มีอยู่เดิม
และปลูกเข้ามาเพ่ิมเติม 
4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) 
   4.1  น ารายงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในปีต่อไป 
 

 

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง  (Connected Agencies) 
            โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ผลผลิต ( Outputs) 
1.  ผู้บริหาร  ครู  ได้ทราบ
แนวทางและเห็นภาพเชิงประจักษ์
ที่ถูกต้อง  ชัดเจน  สามารถน ามา
ประยุกต์การด าเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์ที่โรงเรียนได ้
2.  จัดท าป้ายช่ือวิทยาศาสตร์ของ
ต้นไม้ภายในโรงเรียน   

 
1. สอบถาม 
2. รายงานผล 
3. ประเมินโครงการ 
 
 
 
 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบรายงานผลการด าเนินการ 
3. แบบประเมินผลโครงการ 
  
 
 
1. แบบสังเกตความพึงพอใจ  
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

9.  การประเมินผลโครงการ (Evaluation) 
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3.  ครู  และนกัเรียนมีการศกึษา
ทางชีววิทยา  นิเวศวิทยา 
การศึกษาการปลูกเลี้ยงและการ
ขยายพันธุ์  การใช้ประโยชน์ใน
ท้องถิ่น และการศึกษาโครงสร้าง
ภายในของพืช 
4.  ครูผู้รับผิดชอบมีการการเขียน
รายงาน  การน าข้อมูลมาลง
คอมพิวเตอร์ 
5.  มีการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
เรียน  การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
และทุกรายวิชาและการใช้
ประโยชน์ทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  การใช้ประโยชน์ด้าน
การอนุรักษ์การน าไปขยายพันธุ์
ปลูกเลี้ยง จ าหน่าย เพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์แก่โรงเรียน 
6.  มีการการรายงานการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1.  ผู้บริหาร  ครู  ร้อยละ  100 มี
ทัศนคติที่ถูกตอ้งในการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2.  ครูและนักเรียนที่ท ากิจกรรม
การท าป้ายช่ือต้นไม้มีความรู้    
ร้อยละ 100  
3.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้
แสดงออกในความสามารถด้าน
ด้านการดูแล  รักษาต้นไม้ใน
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.รายงานผล 
4.ประเมินผลโครงการ 
 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบรายงานผลโครงการ 
 
 
 
 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. แบบรายงานผลโครงการ 
 
 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบรายงานผลการด าเนินการ 
 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบรายงานผลโครงการ 
 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
 10.1  เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ครู  นกัเรียน  ผู้ปกครอง 

10.2  เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
10.3  เชื่อมต่อด้วยระบบข้อมูล 
10.4  ศึกษาค้นคว้าเกิดผู้เช่ียวชาญ  เกิดผลงานทางวิชาการ 
10.5  ผู้ปฏิบัติรู้จักใช้สื่อธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวรู้จักต้ังค าถาม  หาค าถาม  ช่างสังเกต  และค้นคว้า 
10.6  มีจิตใจที่อ่อนโยน  เห็นประโยชน์และคุณค่า  ท าให้เกิดความรักในพืชพรรณไม้  ไม่ท าลาย  

และมีแนวคิดที่อนุรักษ์สืบไป 
10.7  ผู้เรียนสามารถน าพรรณไม้มาจัดสวนตกแต่งบริเวณให้ร่มรื่นสวยงาม 
  
 
 

4.  นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้จริง ท าให้เกิด
ความรู้แบบย่ังยืน และมคีวามสุข
ในการเรียน 
4.  ครูผู้รับผิดชอบมีการการเขียน
รายงาน  การน าข้อมูลมาลง
คอมพิวเตอร์   ร้อยละ  100 
5.  มีการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
และทุกรายวิชาและการใช้
ประโยชน์ทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์การน าไป
ขยายพันธุ์ปลูกเลี้ยง จ าหน่าย 
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่โรงเรียน  
ร้อยละ  100 
6.  มีการการรายงานการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  ร้อยละ  100 
 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
3. แบบประเมินผลโครงการ 
1. แบบสังเกตความพึงพอใจ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบรายงานผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบรายงานผลการด าเนินการ 
 



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 76 

 

 
 

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

   ( นางบัวไล     ขันทอง) 
 
 
 

                        ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                        (นางไพรรัตน์     ศรีจักร) 
 

 
 
       ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                          (นายเล็ก     กองทิพย์)  
                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 
                                          
 
 
 
 

                                    ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสูก่ารท าวิจัยในชั้นเรียน 
ลักษณะโครงการ (Type of the project)  (    ) โครงการใหม่     ( )  โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ที่ 3 (พัฒนาคุณภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา)   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (     )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                           1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    ( )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ    กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวประกาย  เครือเนตร   2. นางณธิดา  แสนภูวา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 

เป้าหมายการจัดการศึกษา (Aspirations) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 

2579 มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ

เป้าหมาย (Efficiency) โดยมุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล คร ูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ 

การจัดการศึกษา ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้ก าหนดให้มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และพัฒนา

นวัตกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อช่วยให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  

(แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579, 2560)  

 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง ประโยชน์ในการท าวิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญดังกลา่ว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ครูทุกคนได้จัดท าวิจัยใน 
ชั้นเรียน พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง ส่งเสริมให้นกัเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา และแก้ปัญหาด้าน
ต่างๆ   
 
2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
    2.1 เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
    2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
          ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน มีการท าวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
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    3.2  ด้านคณุภาพ (Quality) 
 ครูสามารถแก้ไขปัญหาการจดัการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
 
4. สถานที่ด าเนินการ ( Place)  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ (Proposed Budget)ขอถัวจ่ายทุกรายการ (แจงรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณด้วย) 
     6.1   เงินอุดหนุน                                         -  บาท 
     6.2  เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟร ี15 ปี)             -       บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ                               -       บาท 
               รวมงบประมาณที่ได้รับ                               -        บาท 
 
7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity) 
 

ภาคเรียนที่ 2/2562 
 

  ล าดับที ่
           

                    การด าเนนิงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

 งบประมาณ(บาท) 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นวางแผน 

(P) 

1.1  ประชุมและวางแผนการ
ด าเนินงาน 

1.2  จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ 

พ.ค. 2563 
 

พ.ค. 2563 

 

           

- 
 
 
 

 

- รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
- คณะกรรมการ 
ด าเนินการ 

- ครูประกาย 
- ครูณธิดา 
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2.ขั้นด าเนินการ 
      (D) 

2.1 ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ด าเนินตามโครงการ    

       พ.ย. 2562 
       พ.ย. 2562 

  - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
 - คณะกรรมการ 
ด าเนินการ 

 - ครูผู้สอนทุกท่าน 

 3.ขั้นติดตาม 
      และ    
   ประเมินผล 

(C) 

3.1  ส่งเค้าโครงในการท าวิจัย 
บทที่ 1-3 

3.2 ส่งวิจัยในช้ันเรียน 
เต็มรูปแบบ (5 บท) 

     ม.ค. 2563 

 

     มี.ค. 2563 

 
 
 

- คณะกรรมการ 
ด าเนินการ 

- ครูผู้สอนทุกท่าน 

 4.ขั้นปรับปรงุ/ 
   แก้ไข (A) 

4.1 สรุปและรายงานผล      มี.ค. 2563  - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
 - คณะกรรมการ 
ด าเนินการ 
- ครูประกาย 
- ครูณธิดา 
 
 
 

 
ภาคเรียนที่ 1/2563 
 

  ล าดับที ่
           

                    การด าเนนิงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

 งบประมาณ(บาท) 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นวางแผน 

(P) 

1.1  ประชุมและวางแผนการ
ด าเนินงาน 

1.2  จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ 

พ.ค. 2563 
 

พ.ค. 2563 

 

           

- - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
- คณะกรรมการ 
ด าเนินการ 

- ครูประกาย 
- ครูณธิดา 
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2.ขั้นด าเนินการ 
      (D) 

2.1 ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ด าเนินตามโครงการ    

       พ.ค. 2563 
       พ.ค. 2563 

  - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
 - คณะกรรมการ 
ด าเนินการ 

 - ครูผู้สอนทุกท่าน 

 3.ขั้นติดตาม 
      และ    
   ประเมินผล 

(C) 

3.1  ส่งเค้าโครงในการท าวิจัย 
บทที่ 1-3 

3.2 ส่งวิจัยในช้ันเรียน 
เต็มรูปแบบ (5 บท) 

     ส.ค. 2563 

 

     ส.ค. 2563 

 
 
 

- คณะกรรมการ 
ด าเนินการ 

- ครูผู้สอนทุกท่าน 

 4.ขั้นปรับปรงุ/ 
   แก้ไข (A) 

4.1 สรุปและรายงานผล      ก.ย. 2563  - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
 - คณะกรรมการ 
ด าเนินการ 
- ครูประกาย 
- ครูณธิดา 
 
 
 

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง (Connected Agencies) 
 - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม งานการเงิน/งานพัสดุ/งานวิชาการ 
 
9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
(บอกผลที่เกิดขึ้นกับโครงการเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ เชิงปริมาณ) 
ครูผู้สอน มีการท าวิจัยในช้ันเรียน
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
(บอกผลที่เกิดขึ้นกับโครงการเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ เชิงคุณภาพเป็น
ร้อยละ) 
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนสามารถ
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการ

 
          
 
             รายงานผล 
 
 
 
 
 

การรายงานผลงาน 
 

 
 
 
- แบบบนทึกการส่งวิจัยใน 
ชั้นเรียน 
- แบบประเมินผลโครงการ 
 
 
 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- แบบประเมินผลโครงการ 
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สอน โดยใช้กระบวนการวิจัยใน 
ชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ            

 
 

 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
      10.1 ครูมีมีความรู้และทักษะในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
      10.2 ครูน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
        ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

     (นางสาวประกาย  เครือเนตร) 
 
 

                       ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 

                               ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        (นายเล็ก     กองทิพย์)  

              ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวชิาการ 
 
                                          
 
 

                               ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  โครงการกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  
                               ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และยุวกาชาด 

ลักษณะโครงการ(Type of the project)   (     )  โครงการใหม่    (  /  )  โครงการต่อเนื่อง    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน        ที่ 1  ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และวิถีไทยตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  

                           1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายวิชานนท์   ฝ้ายขาว     2. นางไพรรตัน์  ศรีจักร 

3. นางสาวพัชราภรณ์  จันทวงศ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational  Criteria) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมตามฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีการเรียนการสอนในกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆตามระดับช่วงชั้น ซึ่งกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ
ยุวกาชาด เป็นอีกกิจกรรมหนึง่ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งหลักการและเหตุผลของการด าเนินกิจกรรม คือ
ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ เพ่ือส่วนรวม บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นการสนองตอบนโยบาย คุณธรรมน าความรู้
ของรัฐบาลเป็นอย่างดี และยังสนองตอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการเข้าคา่ยลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และยุวกาชาด เป็นการปลูกฝังและฝึกฝน
ให้นักเรียน มีคณุลักษณะดังกล่าวข้างต้น อันจะส่งผลให้นกัเรียนกลายเป็นพลเมืองที่มีคณุภาพ  
และมีคุณธรรมในอนาคต 
 

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1  ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
 2.2  มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเปน็พลเมืองที่มีคุณภาพ และมี
คุณธรรมในอนาคต 
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3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs) 
      3.1  ด้านปริมาณ(Quantity)  
              3.1.1  นักเรียนช้ัน ม.1- 3 ได้เดินทางไกลและฝึกปฏิบัติฐานผจญภัยกลางแจ้ง  

   3.1.2  นักเรียนช้ัน ม.1- 3 ได้ทดสอบวิชาพิเศษ ทุกคนอย่างน้อยคนละ 10 วิชา 
 

      3.2 ด้านคุณภาพ(Quality) 
   3.2.1 นักเรยีน ร้อยละ 85 เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น    

              3.2.2 นักเรียน ร้อยละ 85 มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
              3.2.3 นักเรียน ร้อยละ 85 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 

4. สถานที่ด าเนินการ ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget) 
     6.1 เงินอุดหนุน                                                      -              บาท 
     6.2 เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)     35,000    บาท 
     6.3 เงินนอกงบประมาณ                                         -             บาท 
                 รวม                                           35,000    บาท 

7. วิธีด าเนนิการ (Procedure : activity) 
ล าดับ

ที ่
การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
กิจกรรมที่ 1 เดินทางไกลและอยู่ค่าย
พักแรม 

 35,000 
นายวิชานนท์   ฝ้ายขาว      
นางไพรรัตน์  ศรีจักร 
นางสมพร   ผมไผ 

 1.ขั้นเตรียมการ (P)    
   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ พ.ย. 62   
 2.ขั้นด าเนินการ (D)    
 - ประชุมครู – อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ม.ค. 63   
   - จัดเตรียมเอกสารประสานงาน ม.ค. 63   
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  - ด าเนินงานตามโครงการกิจกรรม
เดินทางไกล/อยู่ค่ายพักแรม 

ก.พ. 63  
 

 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C)    
   - ประเมินผลการด าเนินงาน ก.พ. 63   
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    
   - รายงานผลการด าเนินงาน ก.พ. 63   

 

8. หน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง (Connected Agencies)         
 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

 
 

9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน
ทางไกล/อยู่ค่ายพักแรม 

 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเดนิทางไกล/อยู่ค่ายพักแรม 
 

 
1. การสังเกต 
2. แบบสอบถามการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
1 .การสังเกต 
 

 
1. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 
 
1. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
      10.1  นักเรียน ร้อยละ 85 เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น    
      10.2  นักเรียน ร้อยละ 85 มีความจงรกัภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
      10.3 นักเรียน ร้อยละ 85 ได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นายวิชานนท์     ฝ้ายขาว) 
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               ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 

                              ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทิพย์)  

             ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                          
 
 
 

                               ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการทัศนศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 

ลักษณะโครงการ(Type of the project)   (  /  )  โครงการต่อเนื่อง  (     )  โครงการใหม ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ที ่1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ       กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
 ด้วยแผนพัฒนาการศึกษาแหง่ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559)  และโครงการเรียนฟรี  เรียนดี      
15 ปีอย่างมีคณุภาพ   มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long Life 
Education) เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ  มีความพร้อมทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา มี
จิตส านึกของความเป็นไทย ตระหนักและรู้คณุค่าขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และ
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตในการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนใน
ปัจจุบันน้ัน   ได้เน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
และส่งเสริมพฒันาการด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ 
เพื่อให้ผู้เรียนรู้ข่าวสารสารสนเทศ เป็นคนหูตากว้างไกล  มีวิสัยทัศน์ กา้วทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้อง
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  
โรงเรียนปากสวยพิทยาคมจึงได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนจากสถานการณ์จรงิ  (Learning  by  doing) เกิด
ประสบการณ์ตรง  สามารถน าความรู้  และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการศกึษาเล่าเรียนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์  (Objectives) 
 2.1.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 
 2.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะกระบวนการคิด มีความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
ได้ถูกต้องเหมาะสม 

2.1.3 เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ เกิดเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และได้รับ
ประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนปกติ 
 2.1.4 นักเรียน เป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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3. เป้าหมายและผลผลิต  ( Goals & Outputs) 
     3.1 ด้านปริมาณ  (Quantity 
 3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 6  จ านวน  510 คน เป็นคนหูตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทัน
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลย ี
 3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6  จ านวน  510 คน ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสู่
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ 
 3.13 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 จ านวน  510 คน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ได้ดีและมีความสุข 
     3.2   ด้านคุณภาพ  (Quality) 

3.2.1 ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ  
3.2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่และได้ประสบการณ์ตรง 
3.2.3 ผู้เรียนได้ตัดสิน ได้แก้ไขปัญหา เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 

4. สถานที่ด าเนินการ   ( Place)     โรงเรยีนปากสวยพิทยาคม   
 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  .......................................................................  บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)..............100,000.......................  บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     .........................................................................  บาท 
                รวม                                                  ................ 100,000.....................  บาท 
 
 

7.  วิธีด าเนินการ (Procedure : activity) 
 

ล าดับ 
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานที ่
 

ภาคเรียนที2่/2562 
100,000 ครูระดับชั้นม.1 - 6 

1. ประชุมวางแผนการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที ่

พ.ย. –ธ.ค. 
 หัวหน้าระดับชั้น  

ม.1- 6 
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2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย. –ธ.ค.   

3. ขออนุมัติโครงการ 
พ.ย. –ธ.ค. 

 หัวหน้าระดับชั้น  
ม.1- 6 

 
 

4. ด าเนินงาน ประสานกับหน่วยงาน/
ผู้เกี่ยวข้อง 

ม.ค. – มี.ค.63 
 หัวหน้าระดับชั้น 

 ม.1- 6 
5. ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่    ม.ค. – มี.ค.63 

 
ครูทุกระดับช้ัน  

ม.1 - 6 

6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
มี.ค.63 

 หัวหน้าระดับชั้น   
ม.1- 6 

7. สรุปผลการด าเนินงานรายงานเสนอ
ผู้บริหาร มี.ค.63 

 หัวหน้าระดับชั้น 
 ม.1- 6 

 

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
  สถานที่ไปศึกษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานที ่
 

9.  การประเมนิโครงการ  (Evaluation) 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ผลผลิต (Output) 
1. นักเรียนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
เกิดประสบการณ์ตรง 
 

สังเกต,สัมภาษณ ์
แบบสอบถาม, แบบ

สัมภาษณ ์

2. นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ  และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก 
 

สัมภาษณ ์ แบบสัมภาษณ ์

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. มีการจัดกิจกรรม  กระบวนการ   และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  เหมาะสมความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียนแต่ละคน 
 

การรายงานผล แบบรายงาน 
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10.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   ( End-products of Expected outcomes) 

10.1  นักเรียนน าความรู้  ประสบการณ์  และทักษะด้านต่างๆที่ได้จาการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก 

        สถานทีม่าประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียน  และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

10.2  นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และสนใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้น 

10.3  เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการจัดศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโอกาสต่อไป 

 
 
 

  ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสุชานาฏ    ค าพินันท)์ 

          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

 

               ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 

                            ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทพิย์)  

             ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

                                ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน  
โดยเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

การประเมินผลโครงการ แบบประเมินผลโครงการ 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการพัฒนางานสารสนเทศและ ICT 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)   (  /  )  โครงการต่อเนื่อง  (     )  โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ที ่2  ตามมาตรฐานการศึกษาในพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพศตวรรษที่ 21 
        ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน 

       ได้อย่างมีคุณภาพ 
        ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัย 

       ตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                       1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสมศักดิ ์ ตานุชนม์      2. นายดนัย  เฉิดฉาย  
    3. นายอนุวตัร เทศศรีเมือง     4. นายวิชากร  บัวป่า 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
  ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีซึง่ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตและวิถีการท างาน ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัวและยกระดับสมรรถนะของตน เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถเป็นก าลังส าคัญของการขับเคลื่อนสู่ประเทศ 4.0 หรือพัฒนาประเทศให้
ก้าวสู่การเป็นประเทศโลก ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการปฏิรูปประเทศไทย  
  โรงเรียนปากสวยพิทยาคมได้ก าหนดวิสัยทัศน์คือ “ภายในปี 2564 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดผลแก่ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์โรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ทางโรงเรียนจึงได้พัฒนาโครงการ
พัฒนางานสารสนเทศและ ICT ขึ้นและด าเนินการให้สอดคล้องให้ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี 
 
2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

2.1  เพื่อพัฒนางานสารสนเทศและ ICT ในโรงเรียนให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 
 

3. เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
           3.1.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน ร้อยละ 75 
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 3.1.2 เพื่อพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทกัษะและความสามารถด้าน ICT  
ร้อยละ 75 
  3.1.3 เพื่อพัฒนางานสารสนเทศและ ICT เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ รอ้ยละ 75 
     
3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
          3.2.1 มีระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
 3.2.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทกัษะและความสามารถด้าน ICT 
 3.2.3 มีระบบสารสนเทศและ ICT ในการบริหารจัดการ 
  

4. สถานที่ด าเนินการ ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget) 
     6.1 เงินอุดหนุน                                         -        บาท 
     6.2 เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)             30,000          บาท 
     6.3 เงินนอกงบประมาณ                            -    บาท 
                 รวม                                         30,000  บาท 

7. วิธีด าเนนิการ (Procedure : activity) 
 
ล าดับที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือขา่ย  30,000 
นายดนัย  เฉิดฉาย 

นายอนุวัตร เทศศรีเมือง 
 1.ขั้นเตรียมการ (P)    
 - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ต.ค. –  พ.ย. 62   
 2.ขั้นด าเนินการ (D)    
 - ประชุมวางแผนการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ต.ค. –  พ.ย. 62   

 
- ติดต่อประสานงานผู้รับการติดตั้งระบบ
เครือข่ายภายในองค์กร (TOT) 

ต.ค. –  พ.ย. 62  
 

 - ติดต้ังระบบเครือข่ายทั้งหมด พ.ย.  – ธ.ค. 62   
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 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C)    
 - ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    
 - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   

2 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพััฒนาศูนย์  
Resource Center 

  
นายดนัย  เฉิดฉาย 

นายอนุวัตร เทศศรีเมือง 
 1.ขั้นเตรียมการ (P)    

 
- จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
 

ต.ค. –  พ.ย. 62  
 

 2.ขั้นด าเนินการ (D)    

 
- ประชุมวางแผนการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ภายในห้อง  Resource Center 

ต.ค. –  พ.ย. 62  
 

 - ติดต่อประสานงานผู้รับการติดตั้งระบบ ต.ค. –  พ.ย. 62   

 - ติดต้ังระบบเครือข่ายทั้งหมด พ.ย.  – ธ.ค. 62   

 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C)    
 - ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    
 - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   

3 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมการผลัิตและ
ใช้สัืั่อ ICTเพัืั่อการจัดการเรียนรู ้ 

 

  
นายดนัย  เฉิดฉาย 

นายอนุวัตร เทศศรีเมือง 
นายวิชากร  บัวป่า 

 1.ขั้นเตรียมการ (P)    
 - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ต.ค. –  พ.ย. 62   
 2.ขั้นด าเนินการ (D)    

 
- ประชุมวางแผนการอบรมการผลิิตและใช้
สิืิ่อ ICTเพิืิ่อการจัดการเรียนรู ้

ต.ค. –  พ.ย. 62  
 

 - ก าหนดเวลาการท ากิจกรรม ต.ค. –  พ.ย. 62   

 - จัดการอบรม พ.ย.  – ธ.ค. 62   

 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C)    
 - ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
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 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    
 - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   

4 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคั่ายนักเรียน 
ผัูั้น า ICT 

  
นายดนัย  เฉิดฉาย 

นายอนุวัตร เทศศรีเมือง 

 1.ขั้นเตรียมการ (P)    
 - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ต.ค. –  พ.ย. 62   
 2.ขั้นด าเนินการ (D)    

 
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน
ผู้น า ICT 

ต.ค. –  พ.ย. 62  
 

 - ก าหนดเวลาการท ากิจกรรม ต.ค. –  พ.ย. 62   

 - จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนผู้น า ICT พ.ย.  – ธ.ค. 62   

 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C)    
 - ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    
 - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   

5 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพััฒนา  
Soft ware ส าหรับการบรัิหารและการ
จัดการเรียนรูั ้ในโรงเรียน 

  
นายดนัย  เฉิดฉาย 

นายอนุวัตร เทศศรีเมือง 

 1.ขั้นเตรียมการ (P)    
 - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ต.ค. –  พ.ย. 62   
 2.ขั้นด าเนินการ (D)    

 
- ประชุมวางแผนการพัฒนา Soft ware ที่
ต้องการน ามาแก้ไข 

ต.ค. –  พ.ย. 62  
 

 - ก าหนดเวลาการพัฒนา Soft ware ต.ค. –  พ.ย. 62   

 
- พิัฒนา Soft ware ส าหรับการบริิหาร 

และ    การจัดการเรียนรูิ้ในโรงเรียน 
 

พ.ย.  – ธ.ค. 62  

 

 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C)    
 - ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    
 - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
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8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง (Connected Agencies)     
  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม / ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
1. มีเครือข่ายเชิืิ่อมโยงภายในครอบคลิุม
เป็น 
ระบบ LAN และ ระบบ Wireless 
2. มีระบบ Internet ความเรว็สูงไมิ่น้อย 
กว่า 100 Mbps. 
3. มี Server บรหิารเครอืข่ายที่มี
ประสิทธภิาพโดยใช้ระบบยืนยันตัวตน และ
ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน 
4.ใช้ Video conference ผ่านระบบ
เครือข่าย คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ในการ
บริหารและ การจัดการเรียนรู ้
5.มีห้องคอมพิวเตอร์กลางเพื่อให้บริการแก่
นักเรียนและครูในการบริหารและ การจัดการ
เรียนรู ้
6. ครูมีและใชส้ิืิ่อการเรียนการสอนที่ได้
จากการอบรม 
7. นักเรียนมทัีกษะ และความสามารถในการ
สริ้างสรรค์ผลงานและเป็นแกนนิ าด้าน ICT 
8. โรงเรียนม ีSoft ware ส าหรับการบริิหาร
และการจัดการเรียนรูิ้ในโรงเรียน 
 

1.การสังเกต 
2.ส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แบบรายงานผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
งานสารสนเทศและ ICT ในโรงเรียนได้รับ 
การพัฒนาให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 

 
 
1.การสังเกต 
2.ส ารวจ 
 

 
 
1.แบบรายงานผลโครงการ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
10.1 มีระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน ร้อยละ 75 

 10.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะและความสามารถด้าน ICT ร้อยละ 75 
 10.3 มีระบบสารสนเทศและ ICT ในการบรหิารจัดการที่ด ี
 
 
 
 
 
 

           ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นายดนัย    เฉิดฉาย)  
 
 

                  ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 

                             ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทพิย์)  

              ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                          
 
 
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ      โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ลักษณะโครงการ(Type of the project) (    ) โครงการใหม่     ( ) โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ที่  1  ปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม และวิถีไทยตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ที่  2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
     (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

                                  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
     (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางณฐัพร สายทอง      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 หน้า ฉ. ได้ก าหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner 
Aspirations) เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มคีุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)      
โดยมุ่งเน้นที่ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and 
Leadership), ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy), ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and 
ICT Literacy) และมีความเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579, 2560) 
 นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่ง คือ 
การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เปน็การลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ 
ควรเรียนรู้ ครตู้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพ่ิมพูนทักษะการคดิวิเคราะห์ 
ความมีน ้าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง 
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ต้องการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาความรู้ของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นและแก้ไข
ข้อบกพร่องของนักเรียน โดยจัดให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา ดังนั้น ฝ่ายวิชาการจึงได้
จัดท าโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 
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2. วัตถุประสงค์  
      1. เพื่อจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่างเหมาะสม ตามสภาพบริบทของโรงเรียน 

2. เพื่อจัดกิจกรรม ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู ้ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้เป็นไปตาม
หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 

3. เป้าหมายและผลผลิต 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จ านวน 307  คน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      1. โรงเรียนสามารถจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ ได้อย่างเหมาะสม ตามสภาพบริบท
ของโรงเรียน 

2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

4. สถานที่ด าเนินการ (Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  ......................................................................  บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี).............15,000..........................  บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     .........................................................................  บาท 
                รวม                                                 .................15,000 ........................  บาท 
 

7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity) 
 

ล าดับ 

ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (P) 

- ประชุมวางแผน 
พ.ย. 2562 

15,000 

 
กลุ่มวิชาการ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย. 2562 - กลุ่มวิชาการ 
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- ขออนุมัติโครงการ พ.ย. 2562 - ครูณัฐพร 

2 ขั้นด าเนินการ (D) 

- ส ารวจรายการวัสด-ุอุปกรณ์ที่จะใช้ใน

การเรียนการสอนของแต่ละกิจกรรม 

- จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ ์

ตลอด

ปีงบประมาณ 

 

- 

กลุ่มวิชาการและ

คณะกรรมการ

ด าเนินงาน

โครงการ 
 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล (C) 

- นิเทศและติดตามประเมินผล 

ม.ค.- ก.ย. 
2563 

 กลุ่มวิชาการและ
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

- สรุปผลการด าเนินงานรายงานเสนอ
ผู้บริหาร 

ก.ย. 2563  ครูณัฐพร 

 

 
 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 

9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ผลผลิต ( Outputs) 

1. นักเรียนช้ัน ม.1-3 โรงเรียนปากสวย

พิทยาคมทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลา

เรียนเพ่ิมเวลารู ้

 

 

ผลลัพธ์ ( Outcomes) 

1. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับความรู้

เข้าใจและมีทักษะในการเรียนรู้จากการ

เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

1. สอบถาม 

2. รายงานผล 

3. ประเมินโครงการ 

4. นิเทศติดตามภายใน 

 

 

1. การรายงานผล 

2. การประเมนิผลโครงการ 

3. สอบถามความพึงพอใจ 

 

 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. แบบรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

3. แบบประเมนิผลโครงการ 

4. แบบนิเทศตดิตามภายใน 

 

1. แผนการจัดกิจกรรม 

2. แบบรายงานผลโครงการ 

3. แบบประเมนิผลโครงการ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
     1. โรงเรียนสามารถจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ ได้อย่างเหมาะสม ตามสภาพบริบทของ
โรงเรียน 
     2. นักเรียนได้เรียนรูจ้ากกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางณัฐพร  สายทอง) 

 
 

                       ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                        (นางไพรรัตน์   ศรีจกัร) 
 
 

                               ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        (นายเล็ก    กองทิพย์)  

                ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
                  
 
 

                               ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายวีระศกัดิ์   มาตย์นอก) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)  (     )  โครงการใหม่   (  /  )  โครงการต่อเนื่อง    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัยตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (     )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุธารัตน์      อทุัยแสง      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณใ์ห้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้
เทคโนโลยีใหม ่ๆ ด้านประสบการณ์ท างาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้
ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะน าความรู้ต่าง ๆ ทีไ่ด้รับ 
กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และจัดจ้างลูกจ้างสนับสนุนใหม้ีบุคลากรตรงตามความต้องการและ
ความจ าเป็นของสถานศึกษาเพื่อพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค ์(Objectives) 
     1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรวิชาชีพ 
     2. เพื่อจัดจ้างลูกจ้างสนับสนุนให้มีบุคลากรตรงตามความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษางานที่
ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs) 
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity)         
         1. ผู้บรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 ผ่านการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของ  
            ตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมง อย่างมีคุณภาพและภายนอกโรงเรียน อย่างน้อย จ านวน 20 คน 
         2. ผู้บรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ  
            สอนและพัฒนาสถานศึกษา 
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         3. จัดจ้างบุคลากรลูกจ้างสนับสนุนให้มีบุคลากรตรงตามความต้องการและความจ าเป็นของ  
            สถานศึกษางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
         4. บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
    3.2  ดา้นคุณภาพ (Quality) 
           1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 ผ่านการอบรมและพฒันาตนเองในวิชาชีพ  
              ของตนเอง อย่างน้อย20 ชั่วโมง 
           2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ร้อยละ 99 
           3. จัดจ้างบุคลากรลูกจ้างสนับสนนุให้มีบุคลากรตรงตามความต้องการและความจ าเป็นของ 
               สถานศึกษางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
           4. บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  ............................ 200,000..............................บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)...................................................  บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     .........................................................................  บาท 
                รวม                                               .....................200,000......................  บาท 
 
7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity) 
 

ล าดับ 
ที่ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที ่1 ศึกษาดูงาน ตลอด
ปีงบประมาณ 

200,000 นางสุธารัตน์      
น.ส.พัชราภรณ์ 

 1. ขั้นเตรียมการ(P)    
 -จัดท าโครงการและขออนุมัต ิ    
 2. ขั้นด าเนินการ(D)    
 -จัดกิจกรรม    
 3. ขั้นติดตามประเมินผล(C)    
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 -ด าเนินการ    
 4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A)    
 -ประเมินผลการด าเนินการและสรุป    

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง  (Connected Agencies) 
            โรงเรียนปากสวยพิทยาคม   อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
 

9 . การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
1. การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามแผน
หรือปฏิทินปฏิบัติงาน 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1.มีจ านวนครแูละบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
2.ครูมีการพัฒนาตนเอง อบรมเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
3.ครูได้ศึกษาดูงานเพ่ือมาพัฒนาการเรียนการ
สอนและสถานศึกษา 
 

 
แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 

 
 

สังเกต/ตรวจสอบ 
ตรวจสอบ 
 
สังเกต 
 

 
แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 

 
 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 
แบบบันทึก 
 
แบบประเมิน 
 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( End-products of Expected outcomes) 
10.1  มีครูสอนตรงตามกลุ่มสาระ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม  และศึกษา

ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง   
10.2  น าผลทีไ่ด้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนให้สูงข้ึน   
 

 

ลงช่ือ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสุธารัตน์      อุทัยแสง) 

            
 

              ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
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                            ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายมารุจน ์     แก้วก่า)  

          ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
 
                                         
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ        โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)     (     ) โครงการใหม่     (  /  )  โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ที ่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (   / )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
    (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

                       1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสมฤด ี สมิงาม   2.  นางจิราพร    ธีระสาร    3. นางกัลยา    ทุ่งลา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทุกโรงเรียนต้องมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 เป็นช่วงชั้นที่ผู้เรียนก าลังมีพัฒนาการ
ทางด้านทักษะการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อที่จะน าไปสู่การเป็นนักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้
ภาษาไทยเป็นสื่อทุกสาขาวิชา การจัดกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนในการจัดหาสื่อและ 
พัฒนาการเรียนการสอน ใหส้อดคล้องกับเนื้อหาและพัฒนาการของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ จึงได้จัดกิจกรรมทางภาษาไทยขึ้น เช่น
กิจกรรมการพฒันาและผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย  กิจกรรมวันสุนทรภู่ร าลึก กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ ภาษาไทยวันละค า กิจกรรมหมอภาษา กิจกรรมยุวกวี  เพื่อนช่วยเพ่ือน กิจกรรมต้นไม้พูดได้ 
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติในรายวิชาภาษาไทย  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ หาก
กิจกรรมต่างๆสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ ผู้เรียนย่อมจะมีพัฒนาการทางด้านภาษาไทย และส่งผลให้
เป็นผู้รับการพัฒนาการในทุกๆด้านตามธรรมชาติการเรียนรู้ 
ที่สมบรูณ์ของมนุษย ์
2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 2.1  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมสีื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติ ชีวิต และผลงานของสุนทรภู ่
 2.3  เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องเรื่องการใช้ภาษาไทยได้ฝึกทักษะภาษาไทย 

      ได้ดียิ่งขึ้น 
2.4  เพื่อให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานด้านภาษาไทยได้ดี แสดงออกซึ่งความสามารถที่มีอยู่ได้ 
       มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้น า 
2.5  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้นอกสถานที่ ศึกษาประวัติความเป็นมา และ   
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      พัฒนาการทางภาษาไทย ทั้งยังบูรณาการกับวิชาอื่นได ้
2.6  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านหนังสือจากป้ายนิเทศที่ติดอยู่ตามต้นไม้ต่างๆได้ถูกต้อง 
2.7  เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
2.8  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติในรายวิชาภาษาไทย 

 
3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
               3.1.1 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยมีสื่อการเรียนการสอนมากขึน้ร้อยละ 70 
        3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้ศึกษาประวัติชีวิตของสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก 
        3.1.3 ผู้เรียนที่มีความบกพร่องในการใช้ภาษาร้อยละ 70 ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาได้ดีขึ้น 
        3.1.4 ผูเ้รียนที่มีพื้นฐานการใช้ภาษาไทยที่ดีกว่าร้อยละ 90 ได้แสดงออก ซึ่งความสามารถ 
ที่มีอยู่ ได้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้น า 
        3.1.5 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรูน้อกสถานที่ ได้ทราบประวัติความเป็นมา  
และพัฒนาการทางด้านภาษาไทยและยังสามารถบูรณาการสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อื่นๆได ้
        3.1.6 ผู้เรียนทีมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนอย่างน้อย 90 %ได้พัฒนาทักษะการอ่านและ 
ทักษะการเขียนเพิ่มขึ้น 
    3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
        3.2.1  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและสอดคล้อง 
กับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน 
        3.2.2  ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติชีวิตและผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลกพร้อมทั้ง
เห็นคุณค่าของภาษาไทย 
        3.2.3  ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยได้ดีขึ้น 
        3.2.4  ผู้เรียนได้แสดงถึงความสามารถที่มีอยู่และมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนพร้อมทั้งแสดงถึงความเป็นผู้น า 
        3.2.5  ผู้เรียนได้ฝึกอ่านจากป้ายนิเทศที่ติดตามต้นไม้ได้อย่างถูกต้องทุกค า 
        3.2.6  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทราบถึงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
ทางภาษา สามารถบูรณาการภาษาไทยกับวิชาอื่นๆได้อย่างเหมาะสม 
                 3.2.7  ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเพิ่มขึ้น 
       3.2.8. ผู้เรียนมีผลสอบคะแนนการทดสอบระดับชาติในรายวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น 
  

4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ (Proposed Budget) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
     6.1  เงินอุดหนุน                                 ……………….15,000…………………….บาท 
     6.2  เงินงบประมาณกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี).................................. บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ                        .................................................... บาท 
               รวม    ...........................15,000..........บาท 
 
7. วิธีด าเนินการ  (Procedure : activity) 
ล าดับที ่ การด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 1.พัฒนาและผลิตสื่อ
การเรียนการสอนภาษาไทย 
1.  ขั้นเตรียมการ (P) 
   1.1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ขั้นด าเนินการ (D) 

2.1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.2.ประชุมคณะกรรมการ 
2.33.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ด าเนินงานตามโครงการ 

3. ขั้น ติดตามประเมนิผล (C) 
  3.1. สรุปและรายงานผล 
4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา  (A) 
  4.1 น าข้อมูลมาปรับปรุงเพื่อพัฒนา 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

3,000 บาท นางสมฤดี  สิมงาม    

2. กิจกรรมที่ 2. สุนทรภู่ร าลึกและวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ
1.  ขั้นเตรียมการ (P) 
  1.1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ขั้นด าเนินการ (D) 

2.1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.2.ประชุมคณะกรรมการ 
2.3.จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์และ

1 เม.ย. 62 - 
30 ก.ย. 62 

10,000 บาท  
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ด าเนินงานตามโครงการ 
3. ขั้น ติดตามประเมนิผล (C) 
    3.1. สรุปและรายงานผล 
4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา  (A) 
   4.1 น าข้อมลูมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนา 

3. กิจกรรมที่ 3  เพื่อนช่วยเพื่อน 
1.  ขั้นเตรียมการ (P) 
  1.1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ขั้นด าเนินการ (D) 

2.1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.2.ประชุมคณะกรรมการ 
2.3.จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์และ
ด าเนินงานตามโครงการ 

3. ขั้น ติดตามประเมนิผล (C) 
    3.1. สรุปและรายงานผล 
4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา  (A) 
   4.1 น าข้อมลูมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนา 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

500  บาท นางสมฤดี  สิมงาม    

5. กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมทักษะ
ภาษาไทย แห่งชาต ิ
1.  ขั้นเตรียมการ (P) 
  1.1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2. ขั้นด าเนินการ (D) 
2.1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.2.ประชุมคณะกรรมการ 
2.3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ด าเนนิงานตามโครงการ 
3. ขั้น ติดตามประเมนิผล (C) 
    3.1. สรุปและรายงานผล 
4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา  (A) 
   4.1 น าข้อมูลมาปรบัปรุง พัฒนา 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

1,500 นางสมฤดี  สิมงาม    
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8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง  (Connected Agencies) 
     ฝ่ายวิชาการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม ,สถานที่ที่ไปทัศนศกึษา 
   

9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
1.   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อ 
นวัตกรรม  จัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน 
2.  กิจกรรมสนุทรภู่และกิจกรรม
สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ 
3.   เพื่อนช่วยเพื่อน 
5.  กิจกรรมตน้ไม้พูดได ้
6.  กิจกรรมศกึษาแหล่งเรียนรู้ใน
และนอกสถานที่ 
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1.  นักเรียนเขา้ร่วมโครงการแต่ละ

กิจกรรมอย่างน้อย 90 % 
2.  คะแนนผลการทดสอบ  O-NET 
 

 
1. การสอบถาม 
2. สังเกตพฤติกรรมการเข้ารว่ม
กิจกรรม 
3. การประเมนิโครงการ 
4. การสรุปโครงการ 
5. การรายงานการผลิตและ
จัดซื้อสื่ออุปกรณ์ 
6. รายงานโครงการ 
 
 
 
 
1. การนับจ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2. นักเรียนทดสอบ  
    O-NET 

 
1. แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3.  แบบสรุปโครงการ 
4.  แบบประเมินโครงการ 
5. รายงานการผลิตและจัดซื้อ
สื่ออปุกรณ์ 
6. รายงานโครงการ 
 
 
 
 
1. แบบสอบถาม 
2.  แบบสรุปโครงการ 
3.  แบบประเมินโครงการ 
4.  ผลการทดสอบ O-NET 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
10.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ

และกิจกรรมการเรียนการสอน 
10.2  ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติชีวิตและผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลกพร้อมทั้งเห็น

คุณค่าของภาษาไทย 
10.3  ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้ดีขึ้น  
10.4  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ทราบถึงประวัติและความเป็นมาและพัฒนาการ

ทางภาษา สามารถบูรณาการภาษาไทยกับวิชาอื่นๆได้อย่างเหมาะสม    
10.5  ผู้เรียนทีอ่่านและ เขียนไม่คล่องได้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเพิ่มขึ้น 
10.6  ผู้เรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-NETรายวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น 
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ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ( นางสมฤด ี   สิมงาม) 

   
 
 

                ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 

                              ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทิพย์)  

            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                          
 
 
 

                               ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)  (    ) โครงการใหม่     ()  โครงการต่อเนื่อง                
กลยุทธ์โรงเรียน               ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    ( )  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน         1.2  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
              (     )  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

    ( )  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางบัวไล    ขันทอง  และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 23 กล่าวว่าการจัดการศึกษา  
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับการศึกษาและส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช ้

ภูมิปัญญาไทย และหมวด 9 มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้  เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี  
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ผู้เรียนต้องฝึกทักษะกระบวนการ ในการทดลอง เพื่อให้ค้นพบ 
องค์ความรู้ด้วยตนเองที่จะน ามาซึ่งความรู้อย่างยั่งยืน และสามารถน าไปบูรณาการในชีวิตของตนเองได้อย่างมี
ความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญเหล่านี้ จึงได้จัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมกจิกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมา 
 

2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
    2.1  เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
    2.2  เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร ์
    2.3  เพื่อจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
    2.4  เพื่อน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานศึกษา 
    2.5  เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
    2.6  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เพ่ิมคะแนน  O-NET 
    2.7  เพื่อน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    2.8  เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  รู้เทา่ทันและมีจริยธรรม 
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3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
 3.1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีวัสด-ุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน             
          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบทุกกจิกรรม 
 

3.1.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการจัดท า จัดหา และพัฒนาสื่อการเรียน 
         การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทุกคน 
3.1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
         ประจ าปีการศึกษา 
3.1.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น านักเรียนออกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศกึษา 
         ประจ าปีการศึกษา 
3.1.5  มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้มีบรรยากาศที่น่าเรียน 
3.1.6  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิเพิ่มคะแนน O-NET 
3.1.7  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปญัหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3.1.8  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 

    3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
3.2.1  นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ทดลอง เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ท าให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและจิตวิทยาศาสตร์ดีขึ้น 
3.2.2  ครแูละนักเรียนที่ท ากจิกรรมการเรียนการสอน สามารถสื่อความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาได้     
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.3  นักเรียนได้แสดงออกในความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทิดทูนพระอัจฉริยภาพของ         
         พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ( รัชกาลที่ 4 ) 

 3.2.4  นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จรงิ ท าให้เกิดความรู้แบบยั่งยืน และมีความสขุในการเรียน 
3.2.5  ได้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้น่าเรียนรู้มากขึ้น    

 3.2.6  นักเรียนมคีะแนน O-NET เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  ร้อยละ  3 
          3.2.7  นักเรียนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถน า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการในการด ารงชีวิต 
 3.2.8  นักเรียนใช้เทคโนโลยอีย่างมีประสิทธิภาพ  รู้เท่าทันและมีจริยธรรมด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ (Proposed Budget) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
     6.1  เงินอุดหนุน                                            ……………….26,000………บาท 
     6.2  เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี 15 ป)ี................................บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ                        .....................................................บาท 
               รวม    .........................26,000.........บาท 
         
7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity) 
 

ล าดับ
ที่ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที ่ 1 จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ์การเรียน 
 

1 พ.ค. 2563 – 
30 ก.ย. 2563 

10,000 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 1.ขั้นเตรียมการ(P)    
 1.1 ประชุมวางแผนด าเนินการ    
 1.2 ส ารวจตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะใช้    
 2.ขั้นด าเนินการ(D)    
 2.1 เสนอโครงการผ่านฝ่าย    
 2.2 จัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน    
 3.ขั้นติดตามประเมินผล(C)    
 3.1 สรุปยอดการจัดซื้อ รายงานผล    
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A)    
 4.1 น ารายงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 

และพัฒนาในปีต่อไป 
   

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 1 พ.ค. 2563 – 
30 ก.ย. 2563 

- 
 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 1.ขั้นเตรียมการ(P)    
 1.1 ประชุมวางแผนด าเนินการ    
 1.2ส ารวจตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะใช้ท า

กิจกรรม/จัดซือ้ 
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 2.ขั้นด าเนินการ(D)    
 2.1 เสนอโครงการผ่านฝ่าย    
 2.2 จัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน    
 3.ขั้นติดตามประเมินผล(C)    
 3.1 สรุปยอดการจัดซื้อ รายงานผล    
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A)    
 4.1 น ารายงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 

และพัฒนาในปีต่อไป 
   

3 กิจกรรมที ่3  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1 ส.ค.2563– 
30 ก.ย. 2563 

5,000  ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 1.ขั้นเตรียมการ(P)    
 1.1 ประชุมวางแผนด าเนินการ    
 1.2ส ารวจตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะใช้ท า

กิจกรรม/จัดซือ้ 
   

 2.ขั้นด าเนินการ(D)    
 2.1 เสนอโครงการผ่านฝ่าย    
 2.2 จัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน    
 3.ขั้นติดตามประเมินผล(C)    
 3.1 สรุปยอดการจัดซื้อ รายงานผล    
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A)    
 4.1 น ารายงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 

และพัฒนาในปีต่อไป 
   

4 กิจกรรมที ่4 ส่งเสริมความเป็นเลศิทาง
วิชาการ  การแข่งขันทางวชิาการทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
  

1 มิ.ย. 2563 – 
30 ก.ย. 2563 

5,000  ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 1.ขั้นเตรียมการ(P)    
 1.1 ประชุมวางแผนด าเนินการ    
 1.2ส ารวจตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะใช้ท า

กิจกรรม/จัดซือ้ 
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 2.ขั้นด าเนินการ(D)    
 2.1 เสนอโครงการ    
 2.2 จัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน    
 3.ขั้นติดตามประเมินผล(C)    
 3.1 สรุปยอดการจัดซื้อ รายงานผล    
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A)    
 4.1 น ารายงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 

 
   

5. กิจกรรมที ่5 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 มิ.ย. 2563 – 
25 ก.พ. 2564 

- ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 1.ขั้นเตรียมการ(P)    
 1.1 ประชุมวางแผนด าเนินการ    
 1.2ส ารวจตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะใช้ท า

กิจกรรม/จัดซือ้ 
   

 2.ขั้นด าเนินการ(D)    
 2.1 เสนอโครงการผ่านฝ่าย    
 2.2 จัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน    
 3.ขั้นติดตามประเมินผล(C) ก.ย. 2563   
 3.1 สรุปผล / รายงานผล    
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) ก.ย. 2563   
 4.1 น ารายงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง    

6. กิจกรรมที ่ 6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเพิ่มคะแนน  
O-NET 

1 มิ.ย.2563– 
25 ก.พ. 2564 

6,000 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 1.ขั้นเตรียมการ(P)    
 1.1 ประชุมวางแผนด าเนินการ    
 1.2ส ารวจตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะใช้ท า

กิจกรรม/จัดซือ้ 
   

 2.ขั้นด าเนินการ(D)    
 2.1 เสนอโครงการผ่านฝ่าย    
 2.2 จัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน 
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 3.ขั้นติดตามประเมินผล(C) ก.ย. 2563   
 3.1 สรุปผล / รายงานผล    
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) ก.ย. 2563   
 4.1 น ารายงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง    

7. กิจกรรมที ่7   จัดค่าย “สนุกวิทย์   
KIdBright ”  

1 มิ.ย. 2563 – 
25 ก.พ. 2564 

 - ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 1.ขั้นเตรียมการ(P)    
 1.1 ประชุมวางแผนด าเนินการ    
 1.2ส ารวจตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะใช้ท า

กิจกรรม/จัดซือ้ 
   

 2.ขั้นด าเนินการ(D)    
 2.1 เสนอโครงการผ่านฝ่าย    
 2.2 จัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน    
 3.ขั้นติดตามประเมินผล(C) ก.ย. 2563   
 3.1 สรุปผล / รายงานผล    
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) ก.ย. 2563   
 4.1 น ารายงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง    

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง  (Connected Agencies) 
              กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนปากสวยพิทยาคม/  สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 

9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีวัสด-ุอุปกรณ์ใช้ใน
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบ
ทุกกิจกรรม 
2.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีการจัดท า จัดหา 
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

 
1.สอบถาม 
2.รายงานผล 
 
 
 
1. สอบถาม 
2. รายงานผล 
 

 
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบรายงานผลการด าเนินการ 
 
 
 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบรายงานผลโครงการ 
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วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุก
คน 
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์น านักเรียนออกศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  2563 
5.  มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ให้ให้พร้อมส าหรับท า
ปฏิบัติการและน่าเรียนรู้มากขึ้น 
6.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีละเพิ่มคะแนน  
O-NET 
 
7.  มีการจัดค่าย “สนุกวิทย์   
KIdBright ” เพื่อให้นักเรียน
สามารถเขียนโปรแกรมควบคมุ
บอร์ด KIdBright ได ้   
8.นักเรียนน าบอร์ด KIdBright ไป
ประยุกต์ใช้ท าโครงงานต่างๆได้     
 
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1.  นักเรียนทีเ่รียนวิทยาศาสตร์
ร้อยละ 100 ได้ทดลอง เรียนรู้โดย
การปฏิบัติจริง ท าให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ดี
ขึ้น 

 
 
1.สอบถาม 
2.รายงานผล 
 
 
1.สอบถาม 
2.รายงานผล 
3.ประเมินโครงการ 
 
1.สังเกต 
2.สอบถาม 
 
1. การประเมนิผลโครงการ 
2. การประเมินการสอบ NT, 
O - NET 
 
 
1. ตรวจผลงาน 
2. สังเกต 
 
 
1. น าเสนอผลงาน 
2. สังเกต 
3. การสัมภาษณ์ 
 
 
1. สอบถาม 
2. รายงานผล 
 
 
 

 
 
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 
 
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
3.แบบประเมินผลโครงการ 
1. แบบสังเกตความพึงพอใจ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. แบบรายงานผลโครงการ 
3. ผลการประเมินการสอบ NT, 
O - NET 
1. ผลงาน 
2. แบบสังเกต 
 
 
1. โครงงาน 
2. แบบสังเกต 
3. แบบสัมภาษณ์ 
 
 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบรายงานผลโครงการ 
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2.  ครูและนักเรียนที่ท ากิจกรรม
การเรียนการสอนร้อยละ 100 
สามารถสื่อความรู้ ความเข้าใจใน 
เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  นักเรียนร้อยละ 90 ได้
แสดงออกในความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทิดทูนพระ
อัจฉริยภาพของพระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย ( รัชกาลที่ 4 ) 
4.  นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้จริง ท าให้เกิด
ความรู้แบบย่ังยืน และมคีวามสุข
ในการเรียน 
5.  นักเรียนร้อยละ 90 ได้ฝึกการ
ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและสามารถน า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา 
บูรณาการในการด ารงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข 
6. ได้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัต ิ
การวิทยาศาสตร์ให้น่าเรียนรู้มาก
ขึ้น 
7. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิรายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 
คะแนน O-NET เพิ่มขึ้นจากปีที่
แล้ว ร้อยละ 3 
8. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถ
เขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด 
KIdBrightได้    
9. นักเรียนร้อยละ 80 น าบอร์ด 
KIdBright ไปประยุกต์ใช้ท า
โครงงานต่างๆได้ 
 

1.สอบถาม 
2.รายงานผล 
 
 
1.สอบถาม 
2.รายงานผล 
3.ประเมินโครงการ 
 
 
1.สอบถาม 
2.รายงานผล 
3.ประเมินโครงการ 
 
1.สังเกต 
2.สอบถาม 
 
 
 
1.สังเกต 
2.สอบถาม 
 
1. รายงานผล 
2. การประเมินผลโครงการ 
3. การประเมินการสอบ  
O – NET 
1. ตรวจผลงาน 
2. สังเกต 
 
1. น าเสนอผลงาน 
2. สังเกต 
3. การสัมภาษณ์ 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 
 
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
3.แบบประเมินผลโครงการ 
 
 
1. แบบสังเกตความพึงพอใจ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
1. แบบสังเกตความพึงพอใจ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบรายงานผลการด าเนินการ 
 
1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. ผลการประเมินการสอบ NT,O-NET 
 
1. ผลงาน 
2. แบบสังเกต 
 
1. น าเสนอผลงาน 
2. สังเกต 
3. การสัมภาษณ์ 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
      10.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีวัสด-ุอุปกรณ์เพียงพอ ส าหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
      10.2  นักเรียนได้เรียนรู้ตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท าให้เกิดความรู้อย่างยั่งยืนมีความสุข 
              ในการด ารงชีวิต 
      10.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีบรรยากาศน่าเรียนรู้และมี   
              อุปกรณ์/เทคโนโลยีส าหรบัการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
      10.4  นกัเรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและ 
              น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข 
      10.5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับเกณฑ์ ที่พึงพอใจ 
      10.6   นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด KIdBright   และน าบอร์ด KIdBright ไปประยุกต์ใช้
ท าโครงงานต่างๆได ้
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ( นางบัวไล     ขันทอง) 

                                      
 
 
                                         ลงชื่อ................................................ หัวหน้าแผนงาน 
                                                     (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 

                                                        
                                   
 

                    ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                       (นายเล็ก     กองทิพย์) 

            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 

 
 

                                ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ (Type of the project)     (    ) โครงการใหม่     (  / )  โครงการต่อเนื่อง                
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ ที่  2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                       1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.  นายวิชานนท์  ฝ้ายขาว   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล (Background  of  Rational  Criteria) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (ปรับปรุง 2544 ) หมวด 4 มาตรา 23 กล่าวว่า 
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  
คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และการบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา และส่งเสริม
เกี่ยวกับความรู้ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมปิัญญาไทย  และการประยุกต์ใช ้
ภูมิปัญญาไทย 
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ต้องฝึกทักษะพื้นฐาน กระบวนการคิด การค านวณ ในปัจจุบันการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์มุ่งพัฒนาให้เกิดความสามารถหลายด้าน ได้แก่ ความสามารถในการส ารวจการตั้งข้อ
คาดการณ์ การให้เหตุผล  การแก้ปัญหา  การสื่อสารและการเชื่อมโยงความรู้ความสามารถ  ดังกลา่วมี
ความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมในปัจจบุันและอนาคต  และน าไปบรูณาการใน
ชีวิตประจ าวันให้ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
เหล่านี้ จึงได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรยีนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
           2.1  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ์
           2.2  เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการในงานสัปดาห์วิชาการ  
           2.3  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-math ระดับภาค 
           2.4  เพื่อแข่งขันตอบปัญหาทักษะคณิตศาสตร ์
           2.5  เพื่อจัดกิจกรรมคณิตศาสตรบ์ูรณาการสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals  & Outputs) 
           3.1    ด้านปริมาณ (Quantity) 
           3.1.1   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีวัสดุ  อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมการเรียน 
              การสอนและครูมีการจัดท าสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 

          3.1.2   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน 
         สัปดาห์วิชาการ 

       3.1.3   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-math ระดับภาค 
3.1.4   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มกีารจัดแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น 

 

3.2    ด้านคณุภาพ (Quality)  
     3.2.1 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

          3.2.2 นักเรียนได้แสดงออกในความสามารถด้านทักษะคณิตศาสตร์ 
3.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
3.2.4 นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและสามารถน าความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

         มาบูรณาการใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

3.2.5 นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์กับภูมิปัญญา 
         ท้องถิน่  

 

4.  สถานที่ด าเนนิการ  (Place)     โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  (Time) 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 

6.  งบประมาณ (Proposed Budget) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
      6.1   เงินอุดหนุน                    ............. ........... 13,000.................บาท 
      6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี 15 ปี) .....................................บาท 
      ๖.๓   เงินนอกงบประมาณ                   .............................. - .............................บาท 
 รวม                                             .........................13,000.................บาท 
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7.  วิธีด าเนินการ (Procedure :  activity) 
 

ล าดับ
ที่ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์
1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- ส ารวจข้อมูลการใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
รอบปี 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

2,000 
 

นายวิชานนท์  
ฝ้ายขาว 

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

- 
 

3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C) 
- สรุปการใช้วัสด-ุอุปกรณ์ และสื่อของคณะครู 

สิ้นปีงบ 
ประมาณ 

 
- 

นายวิชานนท์  
ฝ้ายขาว 

4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A) 
- รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

สิ้นปีงบ 
ประมาณ 

- 
 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันแข่งขันทกัษะ
ทางวิชาการในงานสัปดาห์วิชาการ 
 1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ในการประกวดแข่งขัน 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

6,000 
 

นายวิชานนท์  
ฝ้ายขาว และ
คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

 2. ขั้นด าเนินการ (D) 
- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแข่งขัน 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

- 
 

 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C) 
- สรุปการใช้วัสด-ุอุปกรณ ์

สิ้นปีงบ 
ประมาณ 

 
 

 

 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A) 
- รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

สิ้นปีงบ 
ประมาณ 

 
 

3 กิจกรรมที่ 3 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-
math ระดับภาค 
1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมยก
ผลสมัฤทธิ ์
 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

3,000 
 

นายวิชานนท์  
ฝ้ายขาว และ
คณะครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
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 2. ขั้นด าเนินการ (D) 
- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมตวิเข้ม
โจทย์คณิตศาสตร ์

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

  

 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C) 
- สรุปการใช้วัสด-ุอุปกรณ ์

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

 
 

 

 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A) 
- รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

สิ้นปีงบ 
ประมาณ 

 
 

4 กิจกรรมที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี
การจัดแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น 
1. ขั้นเตรียมการ (P)  
- ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดการตอบ
ปัญหา 

เดือนสิงหาคม 2,000 
 ครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

 2. ขั้นด าเนินการ (D) 
- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดการตอบปัญหา 

เดือนสิงหาคม 
 

 

 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C) 
- สรุปการใช้วัสด-ุอุปกรณ ์

สิ้นเดือน
สิงหาคม 

 
 

 

 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A) 
- รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

สิ้นเดือน
สิงหาคม 

 
 

 
8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected  Agencies) 
 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
9.  การประเมนิผลโครงการ  (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต  (Output) 
1.   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์มีวัสดุ  
อุปกรณ์ใช้ในกจิกรรมการเรียนการสอนและ
ครูมีการจัดท าสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน 
2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์มีการ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน 
สัปดาห์วิชาการ 
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์เข้าร่วม

 
1.  รายงานการขออนุมัติซื้อ 
2.  รายงานการผลิตและจัดซือ้ 
3.  รายงานโครงการ 
 
 

 
1.  แบบขออนุมัติจัดซื้อ 
2.  แบบสรุปโครงการ 
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กิจกรรมการแข่งขัน A-math ระดับภาค 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการจดั
แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น  
 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.นักเรียนร้อยละ 90 ได้ฝึกกระบวนการคิด  
การแก้ปัญหา และเกิดความสนุกสนาน 
2.นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความกระตือรือร้น
ในการฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of  Expected  outcome) 
     10.1  ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     10.2. นักเรียนได้แสดงออกในความสามารถด้านทักษะคณิตศาสตร์ 
     10.3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
     10.4  นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและสามารถน าความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
              มาบูรณาการใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

     10.5  นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 
 
 

                    ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายวิชานนท์    ฝ้ายขาว) 

 
 
 
                 

                  ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
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                            ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทิพย์)  

             ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

                            ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ    โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ลักษณะโครงการ (Type of The Project) (  / ) โครงการต่อเนื่อง    (   )โครงการใหม่  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ที่  2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                       1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสลักจิตร  เฉิดฉาย 
...................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)  
       1.  เพื่อให้บุคคลกรทุกคนมสีื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและสามารถพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ ร่วมทั้งสามารถน าไป บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได ้
        2.  เพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถไปแข่งขัน ตอบปัญหาด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างต่อเนื่อง 
        3.  เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและสามารถน าเอาประสบการณ์
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
2.  วัตถุประสงค ์(Objective)  
 2.1  เพื่อให้บคุลากรใน กลุม่สาระสังคมฯ มีสื่อที่ทันสมัยใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 2.2  เพื่อสรรหานักเรียนที่มีความสามารถไปแข่งขันตอบปัญหากับหน่วยงานต่างๆ 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย (Goals & Outputs)  
 3.1   ด้านปรมิาณ 
         3.1.1  ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   มีสื่อและอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
         3.1.2  นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองจากการไปแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ 
         3.1.3  นักเรียนมีประสบการจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
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3.2  ด้านคุณภาพ 
        3.2.1  บคุลากรได้รับความรู้จากประเพณีไทย คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ์
        3.2.2  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ มีสื่อและวัสดุใช้ประกอบการสอนได้อย่างต่อเนื่อง 
        3.2.3  นกัเรียนได้พัฒนาความรู้และมปีระสบการณ์จากการแข่งขันด้านวิชาการ คิดเป็น 100 % 
 
4. สถานที่ด าเนินการ (Place)   โรงเรียนปากสวยพิทยาคม   
 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ (Proposed Budget)   ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 6.1 เงินอุดหนุน           25,000   บาท  
 6.2 เงินงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี)                     -       บาท 
 6.3 เงินนอกงบประมาณ              ...........-...........บาท   

      รวม        25,000    บาท  
 
7. วิธีด าเนนิการ (Procedure : activity)  
ล าดั
บที่ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 การจัดหาสื่อและวัสดุ
ประกอบการเรียนการสอน  

ตลอดปี
การศึกษา 

2,000 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศกึษาฯ 

 1.  ขัน้เตรียมการ 
   -  จัดท าโครงการด าเนินงานและขออนุมตัิ 
2.   ขั้นด าเนินการ 
     -  ประชุมวางแผนคณะครูในกลุ่มสาระ 
     -  ส ารวจสิง่ของ / ราคาต้องการซื้อ 
     -  ตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบ 
     -  ด าเนินการซื้อ 
3.  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 

 -  ประเมินผลการด าเนินงาน 
      -  รายงานผลการด าเนินงาน 
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4.ปรับปรุงและพัฒนา 
-น ารายงานมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

2. กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ตลอดปี
การศึกษา 

2,000 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศกึษาฯ 

 1.  ขัน้เตรียมการ 
   -  จัดท าโครงการด าเนินงานและขออนุมตัิ 
2.   ขั้นด าเนินการ 
     -  ประชุมวางแผนคณะครูในกลุ่มสาระ 
     -  ส ารวจสิง่ของ / ราคาต้องการซื้อ 
     -  ตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบ 
     -  ด าเนินการซื้อ 
3.  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 

 -  ประเมินผลการด าเนินงาน 
      -  รายงานผลการด าเนินงาน 
4.ปรับปรุงและพัฒนา 
     -  น ารายงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 
        และพัฒนาในปีต่อไป 

   

3. กิจกรรมที่ 3  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ธ.ค.62 – 
ก.พ.63 

1,000 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศกึษาฯ 

 1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- วิเคราะห์แนวข้อสอบ O-net   เพื่อเตรียม
ทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 
2. ขั้นด าเนินการ (D) 
- จัดท าแนวข้อสอบ O-net 
- จัดการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C) 
- สรุปการทดสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 
4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A) 
- รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

   

4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที ่
แหล่งเศรษฐกจิพิเศษและแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร ์  

ตลอดปี
การศึกษา 

10,000 สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 
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 1.ขั้นเตรียมการ 

โครงการด าเนินงานและขออนุมัติ 
2. ขั้นด าเนินการ 
     -  ประชุมวางแผนคณะครูในกลุ่มสาระ 
     -  ส ารวจสิง่ของ / ราคาต้องการซื้อ 
     -  ตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบ 
     -  ด าเนินการซื้อ 
3.  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
 -  ประเมินผลการด าเนินงาน1.  ขัน้เตรียมการ 

   -  จัดท า 
      -  รายงานผลการด าเนินงาน 
4. ปรับปรุงและพัฒนา 
     -  น ารายงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 
        และพัฒนาในปีต่อไป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 กิจกรรที่ 5 สัปดาห์วันอาเซียนฯ 
1.ขั้นเตรียมการ 
  - โครงการด าเนินงานและขออนุมัต ิ
2.   ขั้นด าเนินการ 
  - ประชุมวางแผนคณะครูในกลุ่มสาระ 
     -  ส ารวจสิง่ของ / ราคาต้องการซื้อ 
     -  ตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบ 
     -  ด าเนินการซื้อ 
3.  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
      -  ประเมนิผลการด าเนินงาน 
      -  รายงานผลการด าเนินงาน 
4.ปรับปรุงและพัฒนา 
     -  น ารายงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 
        และพัฒนาในปีต่อไป 

ส.ค.63 5,000 สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

6 กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย และ
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
1.ขั้นเตรียมการ 

โครงการด าเนินงานและขออนุมัติ 

ตลอดปี
การศึกษา 

5,000 สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 129 

 

2.   ขั้นด าเนินการ 
     -  ประชุมวางแผนคณะครูในกลุ่มสาระ 
     -  ส ารวจสิง่ของ / ราคาต้องการซื้อ 
     -  ตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบ 
     -  ด าเนินการซื้อ 
3.  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 

 -  จัดท า 
     -  รายงานผลการด าเนินงาน 
4.ปรับปรุงและพัฒนา 
     -  น ารายงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 
        และพัฒนาในปีต่อไป 

 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected   Agencies) 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
ผลผลิต  ( Outputs ) 
1.  กิจกรรมจัดหาสื่อและวัสดุการสอน 
2.   กิจกรรมสง่เสริมการพัฒนาด้าน
ผู้เรียน 
3.   กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่
ผลลัพธ์  (Outcome) 

1.  นักเรียนไดพ้ัฒนาความรู้และมี
ประสบการณ์จากการแข่งขันด้านวิชาการ 
 คิดเป็น 100 % 

 
-  ส ารวจความต้องการในกลุ่ม    

 สาระข้อมูลสื่อที่ใช้สอน 
-  แบบทดสอบวัดความสามารถ  
-  สังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
-  สอบถามความต้องการ 
-  สอบถามครใูนกลุ่มสาระ 
สังคมฯ 

    
-  สังเกตการใช้สื่อคร ู
   -  ทะเบียนสื่อกลุ่มสาระ 
   -  แบบประเมิน 
   -  แบบทดสอบ 
   -   สรุปผลกิจกรรมเป็นเล่ม 
   -  แบบสอบถาม 
   -  สรุปผลโครงการ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes)  
 10.1   บุคลากรทุกคนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนได้เต็ม
ประสิทธิภาพ คิดเป็น 100   % 
 10.2   ผู้เรียนได้พัฒนาเองอย่างต่อเนื่องและมีประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
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ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ          
                      (นางสลกัจิตร  เฉิดฉาย )                                     
           
 
 

                    ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 

                             ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทิพย์)  

              ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน / โครงการ           โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ (Type  of  the  project)      (    )  โครงการใหม่       ( / )  โครงการต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

 ( / )  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

        1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 (   )  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ( / )  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายสมศักดิ์     ตานุชนม์       2.นางสาวศิริพร  ธรรมครูปัทม ์     

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
1.  หลักการและเหตุผล  (Background  of  Criteria) 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ในการจัดการเรียนการสอน จะต้องยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ผู้เรียนจะต้องได้ฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาที่เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนในรายวิชาพลานามัยเกิดผลดี
และเป็นการสง่เสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในด้านการกีฬาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
จึงจะเกิดผลดีต่อตัวนักเรียนเอง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน การสง่เสริมให้
นักเรียนได้เข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขันกฬีาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนจึงจะ
สามารถบรรลวุัตถุประสงค์และท าให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬามากยิ่งขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์  (Objectives) 
 2.1  เพื่อให้อุปกรณ์กีฬามีจ านวนเพิ่มขึ้นและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน นักเรียนมีความรู้ 
                 ความเข้าใจและมีทักษะกีฬาเพิ่มมากขึ้น 
 2.2  เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์รายวิชา 

2.3  นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกฬีาตามความถนัดและความสามารถ 
 2.4  นักเรียนสามารถน าทักษะกีฬาไปใช้ในการแข่งขันได้จริง 
 2.5  นักเรียนมผีลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals  &  Outputs) 
 3.1  ด้านปริมาณ  (Quantity) 
                  3.1.1  มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับจ านวนนักเรียน                       
                          โรงเรียนปากสวยพิทยาคมทุกคน การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ รายวิชา 
                3.1.2  นกัเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมสามารถน าทักษะกีฬาไปใช้ในการแข่งขันได้จริง 
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3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
                  3.2.1  นกัเรียนมีความสนุกสนานร่าเริงเป็นผู้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
                  3.2.2  นกัเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามความถนัดและความสามารถ 
                          ทั้งที่โรงเรียนจัดขึ้นและที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
               3.2.3  นกัเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ ์
4.  สถานที่ด าเนนิการ  (Place)  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวดัหนองคาย 
 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 

6.  งบประมาณ (Proposed Budget) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
      6.1   เงินอุดหนุน                    ............. ........... 43,000................. บาท 
      6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี 15 ปี).........61,000................. บาท 
      6.3   เงินนอกงบประมาณ                           ........................ - ......................... บาท 
                          รวม                    ........................104,000................บาท 
 
7.  วิธีด าเนินการ  (Procedure  :  activity) 
 

ล าดับ 
ที ่

การด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที1่ จัดซ้ือสือ่การเรียนการสอน 
วัสด-ุอุปกรณก์ีฬา 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

33,000 นายสมศักดิ์   
ตานุชนม์  

 1.ขั้นเตรียมการ(P) 
จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

   

 2.ขั้นด าเนินการ(D) 
1. ประชุมครู – อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ส ารวจอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพ่ิม 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครั้งที ่1 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครั้งที่ 2 

   

 3.ขั้นติดตามประเมินผลC) 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
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 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) 
รายงานผลการด าเนินงาน 

   

2 กิจกรรมที่ 2  แข่งขันกีฬาสภีายในต้าน
ภัยยาเสพติด 
1. ขั้นเตรียมการ(P) 
จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ(D) 

1. ประชุมครู – อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ประชุมคณะกรรมการนักเรียนและ

หัวหน้าคณะสี  แข่งขันรอบคดัเลือก 
3. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

3. ขั้นติดตามประเมนิผล(C) 
  ประเมินผลการด าเนินงาน 
4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา(A) 
  รายงานผลการด าเนินงาน 

ธ.ค.-ม.ค. 2563 61,000  

ล าดับ 
ที ่

การด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมที่ 3 แข่งขันกีฬาทีจ่ัดโดย
หน่วยงานอื่นๆ(กีฬาเขตพืน้ที่,กีฬา
จังหวัด) 
1. ขั้นเตรียมการ(P)  
จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
2.ขั้นด าเนินการ(D) 
1.ประชุมครู – อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง 
2.ส ารวจชนิดกีฬาที่จะเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
3.ฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล(C) 
  ประเมินผลการด าเนินงาน 
4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) 
 รายงานผลการด าเนินงาน 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

10,000  
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8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง  (Connected Agencies) 
             โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  , โรงเรียนในสหวิทยาเขต  

  และโรงเรียนในเครือข่ายจังหวัดหนองคาย 
 

9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
1.โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอ
กับจ านวนนักเรียนทุกคน 
2.นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดทุกคน
3.นักเรียนที่มคีวามสามารถในแต่ละ
ชนิดกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
4.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1.นักเรียนโรงเรียนปากสวย 
พิทยาคมมีความสนุกสนานร่าเริง 
เป็นผู้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
ร้อยละ 95 
 2. นักเรียนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาตามความถนัดและ
ความสามารถทั้งที่โรงเรียนจัดขึ้น 
และที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น  
3. นักเรียนระดับช้ัน ม.3และม.6 
มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมิน 
 

 
1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.รายงานผล 
4.ประเมินโครงการ 
5.แบบทดสอบ 
6.จ านวนนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
1. การรายงานผล 
2. การประเมนิผลโครงการ 
3. ผลการประเมินการสอบ NT, 
O-net 

 
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบรายงานผลการ
ด าเนินการ 
3.แบบประเมินผลโครงการ 
4.แบบทดสอบ 
5.แบบลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2. แบบรายงานผลโครงการ 
3. แบบประเมนิผลโครงกากร 
4. แบบทดสอบ 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
1. มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับจ านวนนักเรียนโรงเรียน  

         ปากสวยพิทยาคมทุกคน การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์รายวิชา 
2. นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมสามารถน าทักษะกฬีาไปใช้ในการแข่งขันได้จริง 
3. นักเรียนมีความสนุกสนานร่าเริงเปน็ผู้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ด ี
4. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามความถนัดและความสามารถทั้งที่โรงเรียนจัดขึ้น 

              และที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
 5. นักเรียนมผีลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
 
 

   ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นายสมศกัดิ์     ตานุชนม์)  

 
 
 
ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 

                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 

                             ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                       (นายเล็ก     กองทิพย์)  

              ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                          
 
 
 
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระศลิปศึกษา 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)  (     ) โครงการใหม่     (  /  )  โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ที ่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                           1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ/     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์      2. นายวิชชากร  บัวป่า   

3. นางสาวณัฏฐามาศ  คุณดลิกคงคา  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุง่เน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจนิตนาการ 
ทางศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ ชืน่ชมในความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา่ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ดังนั้นจึงถือว่า กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถพฒันาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคมเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพได้ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
    2.1 นักเรียนเข้าใจและสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ 
         เทคนิค วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายได้ 
    2.2 เห็นคณุค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2.3 เห็นคณุค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
          3.1.1 นักเรียนทีเ่รียนวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ช่วงช้ันท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
         3.1.2 นักเรียนท่ีเรียนวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ช่วงช้ันที ่4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

    3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
          3.2.1 นักเรียนสามารถสรา้งสรรค์งานทัศนศลิป์ ด้วยส่ือ วัสดุ และเทคนิคต่าง ๆ ได้ 



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 137 

 

         3.2.2 นักเรียนสามารถสร้างงานและสามารถส่ือสารด้วยงานทัศนศลิป์ได้ 
         3.2.3 นักเรียนมีส่วนร่วม และซาบซึง้ในกิจกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ท่ีเก่ียวข้อง กับมรดก 
  ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ (Proposed Budget)ขอถัวจ่ายทุกรายการ (แจงรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณด้วย) 
     6.1  เงินอุดหนุน                                      5,000     บาท 
     6.2  เงินงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี)           -     บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ                           -      บาท 
               รวมงบประมาณที่ได้รับ                     5,000       บาท 
 

7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity) 
 

ล าดับ
ที ่

 
การด าเนินงาน 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ

โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม จัดซื้ออุปกรณ์เครือ่งมือศิลปะ ตลอดปีงบประมาณ 5,000 นายวิชชากร   
บัวป่า 

 1.ขั้นเตรียมการ(P)    
 - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ม.ค. 63   
 2.ขั้นด าเนินการ(D)    
 - ประขุมครู - อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ม.ค. 63   
 - จัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล/ราคาสินค้า พ.ค. 63   
 - ด าเนินการตามโครงการ พ.ค. - ก.ย. 63   
 3.ขั้นติดตามประเมินผล(C)    
 - ประเมินผลการด าเนินงาน ส.ค. - ก.ย. 63   
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A)    
 - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
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2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชา
ศิลปะ 

ตลอดปีงบประมาณ  นายวิชชากร   
บัวป่า 

 1. ขั้นเตรียมการ (P)    
 - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ม.ค. 63   
 2. ขั้นด าเนินการ (D)    
 - ประขุมครู - อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ม.ค. 63   
 - จัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล/ราคาสินค้า พ.ค. 63   
 - ด าเนินการตามโครงการ พ.ค. - ก.ย. 63   
 3. ขั้นติตามประเมิณผล (C)    
 - ประเมินผลการด าเนินงาน ส.ค. - ก.ย. 63   
 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A)    
 - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   

 

9. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง  (Connected Agencies) 
 - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
1. นักเรียนทกุคนมีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะ 
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ
และเชี่ยวชาญในการท างานด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
มากยิ่งขึ้น 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. นักเรียนช่วงชันที่ 3 และช่วงช้ัน
ที่ 4 มีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.รายงานผล 
4.แบบทดสอบ 
 
 
 
1. การสังเกต 
2. แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

 
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบรายงานผลการ
ด าเนินการ 
3.แบบทดสอบ 
 
 
 
1. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
 1. ผู้เรียนมสีุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ( นายวิชชากร  บัวป่า) 

 
 
 

                 ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 

                              ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทิพย์)  

            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
                                         
 
 

                              ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการพัฒนาส่งเสริมวิชานาฏศิลป ์
ลักษณะโครงการ(Type of the project)  (    ) โครงการใหม่     (  / )  โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ที ่2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                           1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ/     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวณัฏฐามาศ  คุณดลิกคงคา  2. นายวิชชากร  บัวป่า   

3. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุง่เน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจนิตนาการ 
ทางศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ ชืน่ชมในความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา่ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ดังนั้นจึงถือว่า กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถพฒันาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคมเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพได้ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
    2.1 นักเรียนเข้าใจและสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ 
         เทคนิค วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายได้ 
    2.2 เห็นคณุค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2.3 เห็นคณุค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
          3.1.1 นักเรียนทีเ่รียนวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ช่วงช้ันท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
         3.1.2 นักเรียนท่ีเรียนวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ช่วงช้ันที ่4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
    3.2  ดา้นคณุภาพ (Quality) 
          3.2.1 นักเรียนสามารถสรา้งสรรค์งานทัศนศลิป์ ด้วยส่ือ วัสดุ และเทคนิคต่าง ๆ ได้ 
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         3.2.2 นักเรียนสามารถสร้างงานและสามารถส่ือสารด้วยงานทัศนศลิป์ได้ 
         3.2.3 นักเรียนมีส่วนร่วม และซาบซึง้ในกิจกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ท่ีเก่ียวข้อง กับมรดก 
         ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ (Proposed Budget)ขอถัวจ่ายทุกรายการ (แจงรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณด้วย) 
     6.1  เงินอุดหนุน                                      7,000     บาท 
     6.2  เงินงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี)             -     บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ                             -           บาท 
               รวมงบประมาณที่ได้รับ                     7,000     บาท 
 
7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity)       

ล าดับที ่ การด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้ออุปกรณส์ าหรบั

นาฏศิลป ์

ตลอด

ปีงบประมาณ 

7,000 นางสาวณัฏฐามาศ  

คุณดิลกคงคา 

 1. ขั้นเตรียมการ (P)    

 - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ม.ค. 63   

 2. ขั้นด าเนินการ (D)    

 - ประชุมครู - อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ม.ค. 63   

 - จัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล/ราคา

สินค้า 

ก.พ. 63   

 - ด าเนินงานตามโครงการ ม.ค. - ก.ย. 63   

 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C)    

 - ประเมินผลการด าเนินงาน 

 

ก.ย. 63   



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 142 

 

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
 - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A)    

 - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชา

นาฏศิลป ์

ตลอด

ปีงบประมาณ 

 นางสาว 

ณัฏฐามาศ 

  คุณดิลกคงคา 

 1. ขั้นเตรียมการ (P)    

 - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ม.ค. 63   

 2. ขั้นด าเนินการ (D)    

 - ประขุมครู - อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ม.ค. 63   

 - จัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล/ราคา
สินค้า 

พ.ค. 63   

 - ด าเนินการตามโครงการ พ.ค. - ก.ย. 63   

 3. ขั้นติตามประเมินผล (C)    

 - ประเมินผลการด าเนินงาน ส.ค. - ก.ย. 63   

 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A)    

 - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.63   
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9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 

 
 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
  1. วงดนตรีพื้นเมืองประยุกต์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมเกิดประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมและความ
คุ้มค่าในเรื่องของเวลาซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด 
  2. นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมเกิดความพึงพอใจที่ได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้าน
ดนตรีพื้นเมืองจากการแสดงในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอันจะส่งผลถึงกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ชุมชนในเขตบริการและโรงเรียนต่าง ๆ ภายในกลุ่ม พงึพอใจที่ได้รับการสนับสนุนด้านการแสดง
ดนตรีพื้นเมืองในการจัดกิจกรรมงานประเพณีประจ าปีและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวณัฏฐามาศ  คุณดิลกคงคา) 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้

ผลผลิต (Outputs) 
1. โรงเรียนมีอุปกรณ์เครื่องดนตรีและเครื่อง
แต่งกายประกอบการแสดงวงดนตรีสากล
และดนตรีพ้ืนเมือง เพียงพอ ร้อยละ 85 
 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้ศึกษาเรียนรู้และ
ฝึกประสบการณ์ด้านดนตรีพื้นเมืองจากการ
แสดงในงานกิจกรรมต่าง ๆ 
2. นักเรียนร้อยละ 85 ได้ท ากิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1. การสังเกต 
2. แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
1. การสังเกต 
2. แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

 
1. รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม. 
 
 
1. รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
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                      ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 
 

                             ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทิพย์)  

             ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                         
 
 
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการพัฒนาส่งเสริมวิชาดนตร ี
ลักษณะโครงการ(Type of the project)  (     ) โครงการใหม่     (  /  )  โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                           1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์  2. นายวิชชากร  บัวป่า 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุง่เน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจนิตนาการ 
ทางศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ ชืน่ชมในความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา่ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ดังนั้นจึงถือว่า กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถพฒันาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์และสังคมเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพได้ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
    2.1 นักเรียนเข้าใจและสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ 
         เทคนิค วิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายได้ 
    2.2 เห็นคณุค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2.3 เห็นคณุค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
          3.1.1 นักเรียนทีเ่รียนวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ช่วงช้ันท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
         3.1.2 นักเรียนท่ีเรียนวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ช่วงช้ันที ่4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
    
 3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
          3.2.1 นักเรียนสามารถสรา้งสรรค์งานทัศนศลิป์ ด้วยส่ือ วัสดุ และเทคนิคต่าง ๆ ได้ 
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         3.2.2 นักเรียนสามารถสร้างงานและสามารถส่ือสารด้วยงานทัศนศลิป์ได้ 
         3.2.3 นักเรียนมีส่วนร่วม และซาบซึ้งในกิจกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ที่เกี่ยวข้อง กับมรดก 
         ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ (Proposed Budget)ขอถัวจ่ายทุกรายการ (แจงรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณด้วย) 
     6.1  เงินอุดหนุน                                      5,000     บาท 
     6.2  เงินงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เรียนฟรี15ปี)           -     บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ                           -             บาท 
               รวมงบประมาณที่ได้รับ                     5,000     บาท 
 
7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity)       

ล าดับที ่ การด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ืออุปกรณแ์ละ

ซ่อมบ ารุงเครือ่งดนตร ี

ตลอด

ปีงบประมาณ 

5,000 นายนันท์สุภา 

  ชนะพจน ์

 1. ขั้นเตรียมการ (P)    

 - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ม.ค. 63   

 2. ขั้นด าเนินการ (D)    

 - ประชุมครู - อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ม.ค. 63   

 - จัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล/ราคา

สินค้า 

ก.พ. 63   

 - ด าเนินงานตามโครงการ ม.ค. - ก.ย. 63   

 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C)    

 - ประเมินผลการด าเนินงาน 

 

ก.ย. 63   
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8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
 - โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A)    

 - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชา

ดนตร ี

ตลอด

ปีงบประมาณ 

 นายนันท์สุภา 

 ชนะพจน ์

 1. ขั้นเตรียมการ (P)    

 - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ม.ค. 63   

 2. ขั้นด าเนินการ (D)    

 - ประขุมครู - อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ม.ค. 63   

 - จัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล/ราคา
สินค้า 

พ.ค. 63   

 - ด าเนินการตามโครงการ พ.ค. - ก.ย. 63   

 3. ขั้นติตามประเมินผล (C)    

 - ประเมินผลการด าเนินงาน ส.ค. - ก.ย. 63   

 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A)    

 - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้

ผลผลิต (Outputs) 
1. โรงเรียนมีอุปกรณ์เครื่องดนตรีและเครื่อง
แต่งกายประกอบการแสดงวงดนตรีสากล
และดนตรีพ้ืนเมือง เพียงพอ ร้อยละ 85 
................................................. 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้ศึกษาเรียนรู้และ
ฝึกประสบการณ์ด้านดนตรีพื้นเมืองจากการ
แสดงในงานกิจกรรมต่าง ๆ 

 
1. การสังเกต 
2. แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรม 
......................................... 
 
1. การสังเกต 
2. แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
1. รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
.......................................... 
 
1. รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
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9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
  1. วงดนตรีพื้นเมืองประยุกต์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมเกิดประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมและความ
คุ้มค่าในเรื่องของเวลาซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด 
  2. นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมเกิดความพึงพอใจที่ได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้าน
ดนตรีพื้นเมืองจากการแสดงในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอันจะส่งผลถึงกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ชุมชนในเขตบริการและโรงเรียนต่าง ๆ ภายในกลุ่ม พงึพอใจที่ได้รับการสนับสนุนด้านการแสดง
ดนตรีพื้นเมืองในการจัดกิจกรรมงานประเพณีประจ าปีและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นายนันทส์ุภา     ชนะพจน์) 

 
 

                    ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 
 
 

                             ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทพิย์)  

              ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                          
 
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม                                 

2. นักเรียนร้อยละ 85 ได้ท ากิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp ) 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)       (  /  )  โครงการต่อเนื่อง    (     )  โครงการใหม ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (     )  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ         1. นางณัฐพร  สายทอง   2.นางศุภพิศ   พานค า  3.นางสุธารัตน์  อุทัยแสง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความส าคัญและจ าเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูล 
ข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจ าวันแต่การสอน
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนพบว่านักเรียนขาดทักษะในการสือ่สารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาในชีวิตจริง 
เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริงซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้
ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เป็นต้น  จากสาเหตุ
ดังกล่าวเชื่อว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการจ าลองสถานการณ์ในการฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษา 
ครูผู้สอนและกลุ่มเพื่อน จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษอังกฤษเพิ่มขึ้นอีทางหนึ่งนอกจากนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถเฉพาะของนักเรียนในโรงเรียนด้วย กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นเชื่อว่าจะพัฒนา
และส่งเสริมทกัษะแก่นักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทาง
หน่ึง 
 

2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝกึฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง 

เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณจ์ าลองของค่าย เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ ความร่วมมอืในการท างานเชิงวิชาการ 
 

3. เป้าหมายและผลผลิต(Goals & Outputs)  
       3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6  จ านวน 100  คน 
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        3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนได้ฝึกฝนทกัษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์จ าลองเพ่ิมข้ึน สง่เสริมอัจฉริยภาพทาง 

ภาษาของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 
4. สถานที่ด าเนินการ  (Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  
 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  ...............................17,000..............  บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี).............................        บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     .....................................................      บาท 
                                             รวม                   .................  17,000 ................บาท 
 
 

7.  วิธีด าเนินการ(Procedure : activity) 
 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดค่ายภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที ่
1/2563 

17,000  

1 1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- ประชุมวางแผน 

พ.ค.2563 
 
- 

ครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
มิ.ย.2563 

- ครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

- ขออนุมัติโครงการ มิ.ย.2563 - ครูณัฐพร สายทอง 
 2. ขั้นด าเนินการ (D) 

- ก าหนดกิจกรรมและเตรียมเอกสาร 
และการเข้าค่าย 

มิ.ย.2563 
 
- 

ครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

- จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
ส.ค.2563 

- ครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
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 3. ขั้นติดตามประเมินผล (C) 
- ประเมินผลการด าเนินงาน 

ก.ย.2563 
- ครูกลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- สรุปผลการด าเนินงานรายงานเสนอ
ผู้บริหาร 

 
- 

ครูณัฐพร สายทอง 

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 

โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
 

9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
1. มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย และนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันครบทุก
กิจกรรม 
2. นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมได้
เข้าร่วมชม และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมในครัง้นี้ทุกคน 
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. นักเรียนทกุระดับช้ัน ร้อยละ 90ได้รับ
ความรู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา 
ความส าคัญของภาษา และร่วมกิจกรรม
อย่างสนุกสนาน 

 
1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. รายงานผล 
4. ประเมินโครงการ 
5. แบบทดสอบ 
6. จ านวนนักเรียน 
 
 
 
1. การรายงานผล 
2. การประเมนิผลโครงการ 
3. ผลการประเมินการสอบ
รายวิชาภาษาอังกฤษและการ
สอบ  O-net 

 
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบรายงานผลการ
ด าเนินการ 
3. แบบประเมินผลโครงการ 
4. แบบทดสอบ 
5. แบบลงทะเบียน 
 
 
 
1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
2. แบบรายงานผลโครงการ 
3. แบบประเมนิผลโครงการ 
4. แบบทดสอบ 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( End-products of Expected outcomes) 
- นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในสถานการณต่างๆ และเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน นักเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สร้างบรรยากาศในการร่วมงานเชิงวิชาการของครูอาจารย์และนักเรียน 
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ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางณัฐพร     สายทอง) 
        
 
              

                    ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 
 

                             ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทิพย์)  

              ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)       (  /  )  โครงการต่อเนื่อง    (     )  โครงการใหม ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (     )  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาววารุณี  พงษากลาง  2. นางสาวจรรยวรรธน์  วงค์ชาญศรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ช้ีให้เห็นถึงความจ าเปน็ใน
การปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมคีวามรอบรู้อย่างเท่าทัน ใหม้ี
ความพร้อมทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศลีธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงามมีจิต
สาธารณะ พร้อมมีสมรรถนะ ทักษะ และความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, 2549) และจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนษุย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรูแ้ละทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า 
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กรมวิชาการ, 2551: 4) 

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
ปากสวยพิทยาคม จึงได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับนักเรียนทกุระดับ เพื่อยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
          2.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้น  
          2.2  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะเขา้ 

    ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1  ด้านปริมาณ (Quantity) 
          3.1.1  นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลการสอบวัดผลในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
          3.1.2  มัธยมศึกษาปทีี่ 3 และ 6 มีผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกประเภทได้คะแนน 

      สูงขึ้นร้อยละ 70  
    3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
          3.2.1 นักเรียนทุกระดับช้ันมีระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น  
          3.2.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาอ่ืนๆที ่

        ต้องการในระดับที่สูงขึน้ 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget) ขอถัวจ่ายทุกรายการ (แจงรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณด้วย ) 
      6.1    เงินอุดหนุน                                     5,000             บาท 
      6.2    เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)                  -                 บาท 
      6.3    เงินนอกงบประมาณ                                            -                 บาท 
                รวม                                                     5,000             บาท 
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7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity) 
 
ล าดับที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมติวเข้มเพื่อทบทวนความรู้   
O-NET 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

5,000 คณะครูในกลุ่ม
สาระฯ 

 1.ขั้นเตรียมการ (P) 
ประชุมคณะครูในกลุ่มสาระและ 
วางแผนการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ขั้นด าเนินการ (D)  
 2.1 เสนอโครงการเพ่ือขอด าเนินการ 
 2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อด าเนินการตาม
โครงการ 
 2.4 ติวเข้มเพื่อทบทวนความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษในชั่วโมงที่ 7  
 

 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C) 
3.1 มีแบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน  
ทุกหน่วยการเรียนเพ่ือประเมิน        
ความสามารถทางการเรียนของ ผู้เรียน 
3.2 สอบถามความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม 

 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
 4.1 ทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์และท าแบบทดสอบใหม่อีก
ครั้ง 
 4.2 ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการจัด
กิจกรรมตามความถนัดของผู้เรียน 

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
              โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อ าเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย 
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9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
1.การด าเนินการโครงการเป็นไป
ตามแผนหรือปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิในรายวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
..................................................... 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 
3 และ 6 และระดับชั้นอ่ืนๆมีผล
คะแนนในการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกประเภทในราย 
วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นร้อยละ 70  

 
1. สอบถาม 
2. รายงานผล 
4. ประเมินโครงการ 
5. แบบทดสอบ 
 
……………………………….. 
 
1. การรายงานผล 
2. การประเมนิผลโครงการ 
3. ผลการประเมินการสอบ NT, 
O-NET 

 
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบรายงานผลการด าเนินการ 
3.แบบประเมินผลโครงการ 
4.แบบทดสอบ 
 
................................................ 
 
1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
2. แบบรายงานผลโครงการ 
3. แบบประเมนิผลโครงกากร 
4. แบบทดสอบ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 

10.1 นักเรียนทกุระดับช้ันมีความพร้อมและมีความรู้พ้ืนฐานในการสอบ  
10.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 และ 6 มีความมั่นใจในการสอบ วัดผลสมัฤทธิ ์

     ทุกประเภทมากขึ้น 
10.3 คะแนนจากการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทุกประเภทของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6   

      มีแนวโนม้สูงขึ้น 
         10.4     นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

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

                           (นางสาววารุณี    พงษากลาง) 
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                    ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 

                             ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทิพย์)  

              ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                          
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

 
 
 

                                         
 
      
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 158 

 

ชื่องาน /โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (คหกรรม) 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)      (  /  )  โครงการต่อเนื่อง (     )  โครงการใหม ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                       1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชา (คหกรรม) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางไพรรัตน์   ศรีจักร 
........................................................................................................................................................................... 
 

1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเป้าหมายให้นักเรียนและครูได้พัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร มีสมรรถนะส าคัญด้านการสื่อสาร การคดิ การแก้ปัญหา  การใช้
ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมีการ 
ท าประโยชน์ให้สังคม เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข มีความรู้ความเข้าใจ
ธรรมชาติของการด ารงชีวิตและครอบครัว สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะพื้นฐานในการท างาน การอาชีพ การจัดการ การคิดสรา้งสรรค์   

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  ท าเป็นการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นวิชาทักษะ มุ่งเน้น ที่การปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียน
ภาคทฤษฎี จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ และหลากหลายตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล รู้จักยอมรับความสามารถของบุคคลที่แตกต่างกัน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุมีผล ท าใหรู้้จักคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่เรียนรู ้เลือกสิ่งที่เหมาะสม 
รวมทั้งมีความภาคภูมิใจ มีนสิัยรักในการท างาน น าไปสู่การรู้จักหารายได้อย่างสุจริตทั้งในขณะเรียนและใน
อนาคต   
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชา (คหกรรม) เห็นถึงความส าคัญ 
ในเรื่องน้ีจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
      2.1   เพือ่ให้ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
      2.2   เพือ่ให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
      2.3   เพือ่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตรงตามเนื้อหาวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัต ิ
 
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
          3.1.1  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) มีการพัฒนาหลักสูตรมุ่งสู่
มาตรฐานสากล  จ านวน  6  รายวิชา 
          3.1.2  ครูผู้สอนรายวิชาคหกรรม มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จ านวน  6  รายวิชา 
          3.1.3  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) มีวัสดุอุปกรณ์ร้อยละ 80 ที่
เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอนตามเนื้อหาวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบติั 
   3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
          3.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความพงึพอใจในการด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
         3.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะปฏิบัติงานด้านอาชีพ           
         3.2.3. มีวัสดุ อุปกรณท์ี่เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอนตามเนื้อหาวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพ 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget)  ขอถัวจ่ายทุกรายการ ( แจงรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณด้วย ) 
     6.1   เงินอุดหนุน                                    11,000               บาท 
     6.2  เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)       ...................-.................บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ                                         .......................-...............  บาท 
                รวม                                                           11,000              บาท 
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7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity) 
 

ล าดับ
ที่ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที1่ พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 
 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

11,000                     นางไพรรัตน์  
ศรีจักร 

 1.ขั้นเตรียมการ(P)    
 1.1 ประชุมวางแผนด าเนินงาน 

 
พ.ย.62   

 1.2 ส ารวจวัสด-ุอุปกรณ์และสื่อ 
นวัตกรรม ที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน 

พ.ย.62   

 1.3 จัดหาวัสด-ุอุปกรณ์และสื่อ 
นวัตกรรม ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ที่จ าเป็น 

     ธ.ค.62   

 2.ขั้นด าเนินการ(D)    
 2.1 ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ในในรายวิชาที่รับผิดชอบระดับชั้น 
 ม.ปลาย รวม  6  รายวิชา 
-  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
สติปัญญา  ใชส้ื่อเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
วัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย 
 

พ.ย. – ก.ย.63 
 

 นางไพรรัตน์  
ศรีจักร 

 3.ขั้นติดตามประเมินผล(C)    
 3.1  ก ากับ  ตดิตาม  ประเมินผล สิ้นปีงบ 

ประมาณ 
  

 3.2 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ก.ย.63   
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 3.3 จัดท าสรุปผลการจัดกิจกรรมและ 
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป 
 

ก.ย.63   

 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A)    
 4.1 น าผลการด าเนินงานรวมทั้ง 

ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้เป็น 
ข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียน
ในปีต่อไป 
 

ก.ย.63   

 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
              ฝ่ายวิชาการ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(คหกรรม) 
 

9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
 - นักเรียนทีด่ าเนินงานจนส าเร็จ  เห็นคุณค่าในตน
อง  มีความมั่นใจ   
 - นักเรียนมคีวามมุ่งมัน่พัฒนางานจนส าเร็จ 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
-  ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความ 
พึงพอใจในกิจกรรมและการด าเนินการพัฒนา
นักเรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
การส ารวจ 
 
การประเมินงาน 
 
การสอบถาม 
 

 
- แบบประเมินงาน 
 
- แบบประเมินงาน 
 
- แบบสอบความ 
ความพึงพอใจ 
 

  

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
 10.1  นักเรียนทกุระดับช้ันท่ีเรียนรายวิชาการงานอาชีพ (คหกรรม) มกีารพัฒนาการทางด้านการคิด 
วิเคราะห์ อันน าไปสู่ผลส าเร็จทางการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
          10.2  นักเรียนทกุระดับช้ันท่ีเรียนรายวิชาการงานอาชีพ (คหกรรม) มกีารพัฒนาการทางด้านทักษะ
กระบวนการปฏิบัติงาน  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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               ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ/หน.แผนงาน 
                                                     (นางไพรรัตน์     ศรีจักร)  
 

     
 
 

    ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทิพย์)  

              ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
                                          
 
 
 
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ            โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอุตสาหกรรม 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)      (  /  )  โครงการต่อเนื่อง  (     )  โครงการใหม ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานด้าน 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                       1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ    กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอนุรักษ์  พิสัยสวัสดิ์  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด  4  แนวการจัดการศึกษา มาตรา22กล่าวไว้
ว่า  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน
ส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรยีนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ    การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี เป็นวิชาทักษะ มุ่งเน้น 
ที่การปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เรียนเต็มตามศักยภาพ  และหลากหลายตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล  รู้จักยอมรับ
ความสามารถของบุคคลที่แตกต่างกัน  ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุมีผล  ท าให้รูจ้ักคิด
วิเคราะห์ในสิ่งที่เรียนรู้  เลือกสิ่งที่เหมาะสม  รวมทั้งมีความภาคภูมิใจ  มีนิสัยรักในการท างาน  น าไปสู่การ
รู้จักหารายได้อย่างสุจริตทั้งในขณะเรียนและในอนาคต   
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
2.1  เพื่อให้ครพูัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร         
2.2  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   2.3  เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตรงตามเนื้อหาวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติ     
 2.4  เพื่อให้รูจ้ักคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่เรียนรู ้ เลือกสิ่งที่เหมาะสม รวมทัง้มีความภาคภูมิใจ 
   

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
   3.1.1  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการสติปัญญา 
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       3.1.2  มีวัสด-ุอุปกรณ์ตรงตามเนื้อหาวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติ  ร้อยละ 90   
       3.1.3  นกัเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในกลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรม มีทักษะการท างานที่ดี ร้อยละ 90 
    3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
         3.2.1  นักเรียนสามารถตอบสนองการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามที่ก าหนดได้          
         3.2.3  นักเรียนสามารถปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดได้เป็นอย่างดี 

       3.2.3  รูจ้ักคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่เรียนรู ้ เลือกสิ่งที่เหมาะสม รวมทัง้มีความภาคภูมิใจ   
 

4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม   
 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  ..........................11,000........................... บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)..................................          บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     ...............................................................     บาท 
                รวม                                               .................11,000 ....................   บาท 
 
 

7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity) 
 

ล าดับ
ที่ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที1่พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ ตลอดทั้งปีงบ 
ประมาณ 

11,000             นายอนุรักษ์  
พิสัยสวัสดิ ์

 1.ขั้นเตรียมการ(P)    
 1.1ประชุมวางแผนด าเนินงาน    
 1.2 จัดท าปฏทิินปฏิบัติงานในการ 

พัฒนาการจัดการเรียนรู ้
   

 2.ขั้นด าเนินการ(D) พ.ค.-ก.ย.63   
 
 
 

2.1ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
- พัฒนาหลักสตูรรายวิชาการงานอาชีพและ
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เทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
ในกลุ่มรายวิชาอุตสาหกรรมโดยออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและสติปัญญา  วัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย 
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 3.ขั้นติดตามประเมินผล(C) ก.ย.63   
 3.1ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล 

การด าเนินโครงการ   
3.2จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้เกี่ยวข้อง 
3.3จัดท าสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) ก.ย.63   

 4.1น าผลการด าเนินงานรวมทั้ง 
ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้เป็น 
ข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา 
การวัดและประเมินผลการเรยีนในปีต่อไป 

   
 
 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดหาพัสดุทางการศึกษา ตลอดทั้งป ี   
 งานช่างพ้ืนฐาน    
 1.ขั้นเตรียมการ (P)    
 1.1 ประชุมวางแผน    
 1.2 น าเสนอโครงการ    
 2. ขั้นด าเนินการ (D) พ.ค.-ก.ย.63   
 2.1 ด าเนินการผ่านฝ่ายแผนงาน    
 2.2 จัดซื้อจัดหาพัสดุตามโครงการฯ    
 2.3  จัดระบบการจ่าย-จัดเก็บ    
 3.ขั้นติดตามประเมินผล(C) ก.ย.63   
 3.1  ก ากับ  ตดิตาม  ประเมินผล 

การด าเนินโครงการ   
3.2จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้เกี่ยวข้อง 
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3.3จัดท าสรุปผลการจัดกิจกรรม 
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป 

 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) ก.ย.63   
 4.1 น าผลการด าเนินงานรวมทั้ง 

ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้เป็น 
ข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา 
 

   

 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs 
1. นักเรียนสามารถวางแผน 
การท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
2. นักเรียนสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้            

 
1. สังเกต 
2. รายงานผล 
3. ประเมินโครงการ 
4 .แบบทดสอบ 
 

 
1. แบบรายงานผลการ
ด าเนินการ 
2. แบบประเมนิผลโครงการ 
3. แบบทดสอบ 
 

ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความ 
พึงพอใจในการด าเนินการพัฒนา
นักเรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ร้อยละของนักเรียนมีความพึง
พอใจในกิจกรรมที่กลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดให ้

 
1. การรายงานผล 
2. การประเมนิผลโครงการ 
3. ผลการประเมินการสอบ NT, 
O-net 

 
1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2. แบบรายงานผลโครงการ 
3. แบบประเมนิผลโครงกากร 
4. แบบประเมนิความพึงพอใจ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 

10.1 ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
10.2 ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจวิธีการท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
10.3 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
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ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                              (นายอนุรักษ์    พสิัยสวัสดิ์)  

 
 
 

                    ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                    (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 
 
 
 

                            ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทิพย์)  

              ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
                                         

                            ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ  (Type of the project)   (    )  โครงการใหม่   (  /  )  โครงการต่อเนื่อง    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  1  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวิถีไทยตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่  2  ตามมาตรฐานการศึกษาในพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
     (   /   )  มาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพ 
  1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน  1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
     (       )  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     (    /  )  มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมพร  ผมไผ 
........................................................................................................................................................................... 
1.หลักการและเหตผุล (Background  of Rational  Criteria) 
 การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีความจ าเป็นต้องให้ผู้เรียน  ได้มีโอกาส
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  จึงจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  
ดังนั้นจึงต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนให้พร้อม  โดยเฉพาะงานเกษตรกรรมจะได้จัดท างานอาชีพ
เกษตรตามแนวพระราชด าริ  คือโครงงานอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะด าเนินการการปลูกพืช เลี้ยง
สัตว์ เพาะเห็ดถุง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากวัสดุเหลือใช้  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
 2.1 เพื่อให้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชางานเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานเกษตรจากวัสดุจริง/ ฝึกอาชีพนอกสถานที ่
 2.3. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการปฏิบัติงานเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
 2.5. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าทักษะวิชาชีพไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3. เป้าหมาย (Goals &  Outputs) 
 เชิงปริมาณ 

3.1 เลี้ยงปลานิล   ตะเพียนขาว  ยี่สก ฯลฯ 
3.2 ซ่อมแซมโรงเรือนเพาะเห็ด  เพาะเห็ดนางรม   
3.3 ปลูกผัก  สมุนไพร  ไม้ดอกไม้ประดับ 
3.4 จัดสวนหยอ่ม ตกแต่งอาคารสถานที่   จัดสวนถาด  จัดสวนแก้ว 



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 169 

 

3.5 ผลิตกล้าไม้  โดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่าง ๆ 
3.6 ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
3.7 ประดิษฐ์วสัดุตกแต่งสวนหย่อม  จากวัสดุเหลือใช ้

  3.8 ฝึกประสบการณ์งานอาชีพในสถานประกอบการ นอกสถานที ่
เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนมทัีกษะในการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

- นักเรียนน าทักษะงานอาชีพไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

4.  สถานที่ด าเนนิการ  ( Place)  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6.  งบประมาณ  (Proposed Budget) เฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
     6.1  เงินอุดหนุน                                                                    12,000    บาท 
     6.2  เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (เรียนฟร ี 15  ปี)     ....................-.........บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ         ........................................................................-.........บาท 
    รวม                  ........................ ..12,000......บาท 
 
 

7.  วิธีด าเนินการ  (Procedure :  activity)  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (P)    
 1.จัดท าโครงการและขออนุมัติ พ.ย. – ธ.ค. 62 12,000 นางสมพร  ผมไผ 
2 ขั้นด าเนินการ(D)    
 1. จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมโรงเรือนเพาะเห็ดถุง พ.ย.62   
 2. จัดการเรียนตามหลักสูตร พ.ย.-ก.ย.63   
 3. ซื้อพันธุ์ปลานิล ตะเพียน ยี่สกฯลฯ มิ.ย.63   
 4. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ พ.ย.-ก.ย.63   
 5. จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ประกอบการสอน อื่นๆ   พ.ย.-ก.ย.63   
3 ขั้นประเมินผล(C)    
 1.รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.  63   

 2. รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
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8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (connected  Agencies) 
 โรงเรียนปากสวยพิทยาคมและหน่วยงานต่าง ๆ 
 

9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต (Outputs)   
1. นักเรียนเรียนรู้การผลิตปุ๋ย สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 
2. นักเรียนเรียนรู้การเลี้ยงปลา สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 
3. นักเรียนเรียนรู้การเพาะเห็ดถุง สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 
4. นักเรียนเรียนรู้การปลูกพืช สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 
5. นักเรียนผลิตวัสดุตกแต่งสวนหย่อม สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 
ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนเรียนรู้การผลติปุ๋ยร้อยละ  100 สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 
2. นักเรียนเรียนรู้การเลี้ยงปลาร้อยละ  100 สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 
3. นักเรียนเรียนรู้การเพาะเห็ดถุงร้อยละ 100 สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 
4. นักเรียนเรียนรู้การปลูกพืช รอ้ยละ  100 สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 
5. นักเรียนผลิตวัสดุตกแต่งสวนหย่อม  ร้อยละ  
100 

สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
   10.1  นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
       10.2  นกัเรียนสามารถน าทักษะอาชีพเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต 
               ประจ าวันได้ 
       10.3  นกัเรียนสามารถแนะน าวิธีการปฏิบัติงานอาชีพเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    

  ให้แก่คนในชุมชนได้ 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสมพร   ผมไผ) 
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                    ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                     (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 
 
 
 

                            ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายเล็ก     กองทิพย์)  

             ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
 
                                         
 

                            ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายวิสิทธ์ิ      ค าพูล) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)  (     )  โครงการใหม่   (  /  )  โครงการต่อเนื่อง    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัยตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
    (     )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางวรรณภา  ต่อติด         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล(Background  of Rational Criteria) 
              ในการบริหารราชการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะต้องมีการใช้สาธารณูปโภค เช่น ค่า
กระแสไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าประปา อินเทอร์เนต อากรแสตมป์ สมุดทะเบียนต่างๆ และ  โรงเรียนก็
เช่นเดียวกันอนึ่งโรงเรียนมีจ านวนนักเรียน จ านวน 510 คน และ บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 39 คนจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณจ่ายค่าสาธารณูปโภค   คือ ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ 
และค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่เอื้อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า และยาวนานตลอดไป 
 2.2 เพื่อใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโรงเรียน 
           23. เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงการคลังเรื่องการช าระหน้ีค่าสาธารณูปโภค 
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต(Goals & Outputs) 
3.1  ด้านปริมาณ (Quantity) 
                 3.1.1 โรงเรียนได้ช าระค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเทอร์เนต และแสตมป์ตลอดปี 
3.2  ด้านคุณภาพ(Quality)      
3.2.1 ผู้บริหาร คณะครูและบคุลาการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนมีค่าสาธารณูปโภคเพียงพอ 
 
4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget)  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
      6.1     เงนิอุดหนุน                                                  300,000         บาท 
      6.2    เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี).................-...............            บาท 
      6.3    เงินนอกงบประมาณ                     .............................................-.................     บาท 
                   รวม                                    300,000                 บาท  
 
7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity) 
ล าดับ

ที่ 
การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที1่  ตลอดป ี
งบประมาณ 

300,000 นางวรรณภา    ต่อติด 

 1.ขั้นเตรียมการ(P)    
 1.1 .ส ารวจปัญหาและความต้องการ 

 1.2.ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ 
     ผ่านมา  
1.3 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

ตุลาคม 2562   

 2.ขั้นด าเนินการ(D)    
 2.1  ด าเนินงานการช าระค่า    

     สาธารณูปโภค 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
  

 3.ขั้นติดตามประเมินผล(C)    
 3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศ

ติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯ ก าหนด 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

  

 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A)    
 4.1.ประเมินผลการด าเนินการและสรุป 

 
กันยายน 2563  นางวรรณภา  ต่อติด 
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8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies)    
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม   อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  
 

9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้

ผลผลิต ( Outputs) 
- การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
 - ไม่มีหนี้ค้างค่าไฟฟ้า  ค่าประปา ค่า
โทรศัพท์ ค่าอนิเทอร์เนต และมี
แสตมป์ใช้ตลอดป ี
 

 
ตรวจสอบทะเบียนคุมค่า 

สาธารณูปโภค 
 

 
ทะเบียนคุม 
 
 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
               โรงเรียนไม่มีหนี้ค้างค่าสาธารณูปโภค 
 
 

 ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (   นางวรรณภา  ต่อติด  ) 

            
 

                  ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
                                      ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายมารุจน ์     แก้วก่า)  
                                             ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
                                          
 
 
 

                                       ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ โครงการบริหารงานฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ  E-Office 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)  (     )  โครงการใหม่   (  /  )  โครงการต่อเนื่อง    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัยตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
    (     )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางวรรณภา  ต่อติด         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ปรับปรุง 2544) หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 
กล่าวว่า ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพื่อใหม้ีความสามารถและ
ทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม มีคณุภาพและประสิทธิภาพ   ตลอดจนการพัฒนางาน
ในส านักงานให้มีประสิทธิภาพมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บหนังสือราชการให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยดูงามตา และมีความเปลีย่นแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และให้การปฏบิัติหน้าที่เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ทันตามสภาวะเหตุการณ์ 
 

2.  วัตถุประสงค ์(Objectives) 
    2.1 เพื่อให้ส านักงานธุรการ มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายอย่างเพียงพอในการปฏิบัติราชการ 
   2.2 เพื่อให้มีวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในการพฒันาส านกังาน มีเอกสารอย่างเป็นระเบียบและสวยงาม 
   2.3  เพื่อใหส้ านักงานได้เป็นที่รองรับในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู และลูกจา้งในส านักงานและเป็น
สถานที่ที่ให้การบริการแก่องค์การอย่างทั่วถึง 
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs) 
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
           -  มีวสัดุอุปกรณ์พร้อมใช้ในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
           -  มีตูไ้ว้ส าหรับเก็บเอกสารหนังสือราชการเพ่ือความปลอดภัยของหนังสือราชการ 
    3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
           - ห้องส านักงานได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมออย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
           - บุคลากรในห้องส านักงานได้อยู่ในห้องท างานที่มีบรรยากาศน่าท างานมากย่ิงขึ้น   
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4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  ............................ 10,000.............................  บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)...................................................  บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     .........................................................................  บาท 
                รวม                                               .................10,000 ...........................  บาท 
 
7. วิธีด าเนินการ  (Procedure : activity) 
 

ล าดับ 
ที่ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที1่  10,000 นางวรรณภา  ต่อติด   
 1. ขั้นเตรียมการ(P)    
    - จัดท าโครงการและขออนุมัต ิ ม.ค.63   
 2. ขั้นด าเนินการ(D)    
    -ส ารวจข้อมูลการใช้วัสดุอุปกรณ์

ต่างๆในรอบปี 
มิ.ย.63   

 3. ขั้นติดตามประเมินผล(C)    
   - ด าเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ

การศึกษา 
มิ.ย.63   

 4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) ก.ย.63   
    - ประเมินผลการด าเนินการและสรุป 

 
   

 

8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง  (Connected Agencies) 
            โรงเรียนปากสวยพิทยาคม   อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
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9 . การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
1. การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามแผน
หรือปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. ห้องส านักงานได้รับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอด 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
- ห้องส านักงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานมีความพร้อม 

 
1. สรุปผลการปฏิบัติงานตาม
ปฏิทิน 
 
 
 
1. การรายงานผล 
 

 
1. แบบเสนอซื้อ 
 
 
 
 
1. แบบรายงานผล 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( End-products of Expected outcomes) 
10.1  การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามแผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงาน 
10.2  ห้องส านักงานฝ่ายธุรการได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้น ดูแล้วสวยงามมีบรรยากาศ 
        ที่น่าปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น 
 
 

     ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (   นางวรรณภา  ต่อติด  ) 

            
 

                 ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
                              ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายมารุจน ์     แก้วก่า)  
                                            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
                                          
 
 

                              ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ โครงการพัฒนางานบุคลากร งานการเงินและงานพัสดใุนโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)  (     )  โครงการใหม่   (  /  )  โครงการต่อเนื่อง   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัยตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
    (     )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                       1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางวรรณภา   ต่อติด   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตผุล  (Background  of Rational Criteria) 
                งานการเงินและพัสดุเป็นงานที่ส าคัญมากในองค์กรเพราะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัดและถูกต้องแม่นย า ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ตลอดทั้งบริการบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง เพิ่ม
ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพให้ทุกระดับมีการบริหารจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานการจัดการของภาครัฐ 
 

2.วัตถุประสงค์ (Objectives) 
                 1. เพื่อให้การเงินและพัสดุด าเนินการอย่างถูกต้อง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การ
พัสด ุ
        2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากร
วิชาชีพ 
 

3.เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs) 
    3.1 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
                  คุมทะเบียนงานบุคลากร การเงินและพัสดุทั้งหมดในโรงเรียน 
    3.2 ด้านคณุภาพ  (Quality)      
                  1. การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริจาค พัสดุ เป็นไปตามระเบียบฯ 
                  2. การควบคุมการเงินและพัสดุ ด าเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ 
                  3. การจ าหน่ายพัสดุด าเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  ............................ 18,700.............................  บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)...................................................  บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     .........................................................................  บาท 
                รวม                                               .................18,700 ...........................  บาท 
  
7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity) 
 

ล าดับ
ที่ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที1่ การบริหารงานบุคลากรงาน
การเงินและงานพัสด ุ

ตลอดป ี
งบประมาณ 

18,700 นางวรรณภา 
ต่อติด 

 1. ขั้นเตรียมการ(P)    
    1.1. จัดท าโครงการและขออนุมัติ

โครงการ 
   

 2. ขั้นด าเนินการ(D)    
     2.1. ส ารวจข้อมูลการใชว้ัสดุอุปกรณ์

ต่างๆในรอบปี 
   2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
   2.3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

   

 3. ขั้นติดตามประเมินผล(C)    
    3.1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ

การเงินและพัสดุประจ าป ี
   3.2  ด าเนินการตรวจสอบการเงินและ
พัสดุประจ าป ี

   

 4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A)    
     - ประเมินผลการด าเนินการ 
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8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies)    
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม   อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  
 

9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
1. การด าเนินงานบุคลากร งาน
การเงินและงานพัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. การด าเนินงานบุคลากร  
งานการเงินและงานพัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบฯ ร้อยละ 100 

 
1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

1. การรายงานผล 

 
1. แบบรายงานผลโครงการ 
 
 
 
 
1. แบบรายงานผลโครงการ 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
           1. การปฏิบัติงานบุคลากร การเงินและพัสดุเป็นไปตามแผนหรอืปฏิทินการปฏิบัติงาน เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้องตามระเบียบเสมอ 
 

       ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
  (   นางวรรณภา  ต่อติด  ) 

            
           ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 

                                                    (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
                                    ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                  (นายมารุจน์      แก้วก่า)  
                                           ผู้ช่วยผูอ้ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
 
 
 

                                    ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการจัดการยานพาหนะ 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)     (     )  โครงการต่อเนื่อง   (  / )  โครงการใหม ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัย 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
    (      )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นายเอกบุรุษ จันทะวงศ์  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
 ยานพาหนะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการใช้ยานพาหนะทุกคันก่อนการใช้งานประจ าวันโดย
ตรวจ สภาพบ บ ารุงรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือประจ ารถ รวมถึงน ้ามันเชื้อเพลิง ท าความสะอาด
ยานพาหนะ ตลอดจนจัดรถ รับ-ส่งบุคลากรไปปฏิบัติราชการให้เพียงพอต่อความต้องการ 
  

2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 2.1 เพื่อให้ยานพาหนะพร้อมต่อการใช้งาน 
 2.2 เพื่อสามารถรับ-ส่งบุคลากรไปปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs) 
3.1 ด้านปริมาณ(Quantity) 
      3.1.1 ยานพาหนะพร้อมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
 

3.2 ด้านคุณภาพ(Quality) 
       3.2.1 ยานพาหนะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3.2.2 ยานพาหนะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
 

4. สถานที่ด าเนินการ (Place)         โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  
   

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
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6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  ............................ 50,000............................. บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)................................................... บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     ......................................................................... บาท 
                รวม                                               .................50,000 ........................... บาท 
 
 

7.  วิธีด าเนินการ(Procedure : activity) 

 

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(Connected Agencies) 
  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

9.  การประเมนิผลโครงการ(Evaluation) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

ผลผลิต (Output) 

1. ยานพาหนะพร้อมใช้ในงานในการไปราชการ  

ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ยานพาหนะมีความปลอดภัยสามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้ใช้บริการได้รับบริการสะดวกและรวดเร็ว 

 

1. ส ารวจ 
2. สอบถาม 
3. รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
 

 

-แบบรายงานผลโครงการ 

 

 

 

-แบบรายงานผลโครงการ 

ล าดับ 

ที่ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 1. ขั้นเตรียมการ (P) 

- ส ารวจและตรวจสอบยานพาหนะและน ้ามัน

เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 

ตลอดป ี

งบประมาณ 

50,000 

 
นายเอกบุรุษ  

จันทะวงศ ์

 2. ขั้นด าเนินการ (D) 

- จัดซ่อมยานพาหนะ 

ตลอดป ี

งบประมาณ 

- 

  

 3. ขั้นติดตามประเมินผล (C) 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของยานพาหนะ 
สิ้นปีงบประมาณ 

- 

 

 4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 

- รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
สิ้นปีงบประมาณ 

- 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
1. โรงเรียนมียานพาหนะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    พร้อมใช้อยู่เสมอ 
2. ผู้มารับบริการสามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็วและเป็นที่พึงพอใจ 
 
 

 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ              
               (นายเอกบุรุษ จันทะวงศ์)  
 

                 
 
 

                                         ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                    (นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 
 

 
 
                             ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายมารุจน ์  แก้วก่า)                                

               ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
 
 
 
                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
         

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 184 

 

ชื่องาน /โครงการ โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)  (     )  โครงการใหม่   (  /  )  โครงการต่อเนื่อง    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัยตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
    (     )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุธารัตน์      อทุัยแสง      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ด้านประสบการณ์ท างาน ด้านสังคม ปัจจุบนัการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับ
การพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะน าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และจัดจา้งลูกจ้างสนับสนุนให้มีบุคลากรตรงตามความต้องการและความ
จ าเป็นของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค ์(Objectives) 
     1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรวิชาชีพ 
     2. เพื่อจัดจ้างลูกจ้างสนับสนุนให้มีบุคลากรตรงตามความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษางานที่
ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs) 
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity)         
         1. ผู้บรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 ผ่านการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของ  
            ตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมง อย่างมีคุณภาพและภายนอกโรงเรียน อย่างน้อย จ านวน 20 คน 
         2. ผู้บรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ  
            สอนและพัฒนาสถานศึกษา 
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         3. จัดจ้างบุคลากรลูกจ้างสนับสนุนให้มีบุคลากรตรงตามความต้องการและความจ าเป็นของ  
            สถานศึกษางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
         4. บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
    3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
           1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 ผ่านการอบรมและพฒันาตนเองในวิชาชีพ  
              ของตนเอง อย่างน้อย20 ชั่วโมง 
           2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ร้อยละ 99 
           3. จัดจ้างบุคลากรลูกจ้างสนับสนนุให้มีบุคลากรตรงตามความต้องการและความจ าเป็นของ 
               สถานศึกษางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
           4. บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

5. ระยะเวลาด าเนนิการ    
(  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
       (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 2562  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         6.1  เงนิอดุหนุน                                  ...............................150,000.............................บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)...................................................  บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     .........................................................................  บาท 
                รวม                                               ....................150,000......................  บาท 
 
7. วิธีด าเนินการ  (Procedure : activity) 
 

ล าดับ 
ที่ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที ่1 ศึกษาดูงาน ตลอด
ปีงบประมาณ 

150,000 นางสุธารัตน์      
น.ส.พัชราภรณ์ 

 1. ขั้นเตรียมการ(P)    
 -จัดท าโครงการและขออนุมัต ิ    
 2. ขั้นด าเนินการ(D)    
 -จัดกิจกรรม    
 3. ขั้นติดตามประเมินผล(C)    
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 -ด าเนินการ    
 4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A)    
 -ประเมินผลการด าเนินการและสรุป    

 

8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง  (Connected Agencies) 
            โรงเรียนปากสวยพิทยาคม   อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
 

9 . การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
1. การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามแผน
หรือปฏิทินปฏิบัติงาน 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1.มีจ านวนครแูละบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
2.ครูมีการพัฒนาตนเอง อบรมเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
3.ครูได้ศึกษาดูงานเพ่ือมาพัฒนาการเรียนการ
สอนและสถานศึกษา 
 

 
แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 

 
 

สังเกต/ตรวจสอบ 
ตรวจสอบ 
 
สังเกต 
 

 
แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 

 
 

แบบบันทึก/แบบประเมิน 
แบบบันทึก 
 
แบบประเมิน 
 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( End-products of Expected outcomes) 
10.1  มีครูสอนตรงตามกลุ่มสาระ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม  และศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาตนเอง   
10.2  น าผลทีไ่ด้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้น   
 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสุธารัตน์      อุทัยแสง) 
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                ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
 
 
                             ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายมารุจน ์     แก้วก่า)  
                                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล       
                                          
 
 
 
 
 

                              ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ         โครงการพัฒนาและบริหารงานแผนงาน 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)   (     )  โครงการใหม่  (  /  )  โครงการต่อเนื่อง   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัย 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
    (     )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                       1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.  นางไพรรัตน์    ศรีจักร     2.  นางศุภพิศ      พานค า 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
การบริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธ์ศาสตร์ (Strategic Performance  
Based Budgeting : SPBB) โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
จัดท าเป็นแผนงาน / โครงการ โดยมีกิจกรรมการแสดง โดยการยึดนโยบายของกระทรวง  กรม   
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง การค านวณต้นทุนผลผลิต (OUC) การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานความก้าวหน้า เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลคุ้มคา่ และยกระดบัมาตรฐาน
สู่มาตรฐานสากล 
 

2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
2.1.  เพื่อบริหารและด าเนินงานฝ่ายแผนงาน  
2.2.  แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 2.3.  เพื่อจัดท าแผนกลยุทธแ์ละค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  2.4   เพื่อจัดท าระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการควบคุมภายใน  
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
     3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
3.1.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 5 เล่ม เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานและบริหารงบประมาณ   
3.1.2  จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 3.1.3  จัดท ารายงานผลการควบคุมภายใน  
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    3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
3.2.1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.  
          3.2.2  โรงเรียนสามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget)  ขอถัวจ่ายทุกรายการ ( แจงรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณด้วย ) 
      6.1    เงินอุดหนุน                                .........................6,300....................................  บาท 
      6.2    เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี).................................................... บาท 
      6.3    เงินนอกงบประมาณ                     .......................................................................... บาท 
                รวม                                     .........................6,300...............................  บาท 
 
7. วิธีด าเนินการ  (Procedure : activity) 
 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที1่ การจัดท าแผนงาน/โครงการ  6,300 เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

 1.ขั้นเตรียมการ(P)    
 1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 

หัวหน้างาน หัวหน้าสาระ ชี้แจงนโยบาย  
กลยุทธ์ จุดเนน้ ของ สพฐ. และนโยบายของ
โรงเรียนแก่คณะครู 
1.2. ประชุมคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง ,
จัดสรรงบประมาณให้กับกลุม่งานต่าง ๆ 
1.3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ
คณะท างาน 
1.4. ด าเนินงานตามระยะเวลาของ 
แต่ละงาน 

ส.ค.62   
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 2.ขั้นด าเนินการ(D)    
 2.1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ส.ค.-มี.ค.63   
 2.2 จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ    
 2.3 ทบทวนแผนกลยุทธ์ 4 ปี    
 2.4 จัดท ารายงานผลการควบคุมภายใน      
 3.ขั้นติดตามประเมินผล(C)    
    -สรุป ประเมิน และรายงานผล มี.ค.  63   
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A)    
    -น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและแก้ไขใน

ปีงบประมาณปีต่อไป 
มี.ค. 63   

 

8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง  (Connected Agencies) 
              โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
 

9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต ( Outputs) 
1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2563 จ านวน 5 เลม่  
2. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี 
3. โรงเรียนมีรายงานค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
4. โรงเรียนมีรายงานผลการควบคุม
ภายใน   
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี คิดเป็น  
ร้อยละ 100 

 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563 
- แผนกลยทุธ์ระยะ 4 ปี  
- รายงานค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
- รายงานผลการควบคุมภายใน   
 
 
 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563 
- แผนกลยทุธ์ระยะ 4 ปี  
- ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
- รายงานผลการควบคุมภายใน 
   

 
 - แบบรายงานผลงาน/
โครงการ 
-แบบรายงาน 
-รายงานการค านวณต้นทุน
ผลผลิต(OUC) 
-รายงานผลการควบคุมภายใน   
 
 
 
- แบบรายงานผลงาน/โครงการ 
-แบบรายงาน 
-รายงานการค านวณต้นทุน
ผลผลิต(OUC) 
-รายงานผลการควบคุมภายใน   
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( End-products of Expected outcomes) 
10.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  จ านวน 5 เล่ม ไว้เป็นแนวทางในการ 
                 ด าเนินงาน 
 10.2 โรงเรียนได้ปฏิบัติราชการตามยุทธ์ศาสตร์ของกระทรวง  และกลยทุธ์ของ สพฐ. และ 
                 เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 
 
       ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ/หัวหน้าแผนงาน 
              ( นางไพรรัตน์   ศรีจักร ) 
  
 
 
                              ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายมารุจน์      แก้วก่า)  
                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
                                          
 
 
 
 

                               ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 192 

 

ชื่องาน/โครงการ   โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 
ลักษณะโครงการ (Type of the project) (    )  โครงการใหม ่   ()  โครงการต่อเนื่อง    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
 อย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ 
    (     )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1.  นางสุธารัตน์  อุทัยแสง  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

1. หลักการและเหตุผล 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนาทุกด้าน 
ของการศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันท างานอย่างมีน าหนึ่งใจเดียวกัน และท างานด้วยความพึง
พอใจ เพราะฉะนั้นการสร้างขวัญและก าลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะ
ขวัญและก าลังใจเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อ
การปฏิบัติงาน บุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถสูงหากก าลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดี
เท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความรู้ความสามารถไมสู่งนักแต่ถ้ามีก าลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผล
มากกว่า  
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  พัฒนาให้บคุลากรมีประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการ
เสริมสร้างขวญัและก าลังใจบุคลากร 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
2.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
2.3 เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 
   -  บุคลากร จ านวน 39 คน มีขวัญและก าลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสมัพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน  
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3.2  ด้านคุณภาพ 
    -  บุคลากร ร้อยละ100 มขีวัญและก าลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
 

4. สถานทีด่ าเนนิการ (Place) 
 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                ............................ 15,000........................ บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี).......................-...................  บาท 
         6.3   เงินนอกงบประมาณ                     .................................................................  บาท 
                รวม                                               .................15,000 ...................  บาท 
 

7. วิธีด าเนนิการ (Procedure : activity) 
 

ล าดับ 
ที ่

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 สร้างขวัญก าลังใจ ตลอดป ี
งบประมาณ 

15,000 นางสุธารัตน์   
อุทัยแสง 

 1.ขั้นเตรียมการ(P)    
 -เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ เม.ย.63   
 -แต่งต้ังคณะกรรมการ พ.ค.63   
 2.ขั้นด าเนินการ(D)    
 -จัดหาวัสดุอุปกรณ ์ พ.ค.63   
 -ส ารวจข้อมูลของแต่ละบุคคล พ.ค.-ก.ย.63   
 3.ขั้นติดตามประเมินผล(C)    
 -สรุปยอดการจัดกิจกรรมและรายงาน ก.ย.63   
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A)    
 -น ารายงานมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง 

 
ก.ย.63   
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8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)    
ทุกฝ่ายภายในโรงเรียนปากสวยพิทยาคม  

 
9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต (Output) 
1. บุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน 
2. บุคลากรมีความรักใคร่สามคัคีในองค์กร 
3. บุคลากรมีความรัก ความผูกพันกับ
โรงเรียน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. บุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. บุคลากรมคีวามรักใคร่สามคัคีในองค์กร 
คิดเป็นร้อยละ 100 
3. บุคลากรมีความรัก ความผูกพันกับ
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 
3. ประเมินโครงการ 
4. รายงานผล 
 
 
1. รายงานผล 
2. การประเมนิผล
โครงการ 

 
1. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 
 
 
 
 1. แบบสอบถามความพงึ
พอใจ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
10.1  บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
10.2  บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
10.3  บุคลากรมีความรักความผูกพันกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 

       ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสุธารัตน์  อุทัยแสง) 
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                ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                  (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
 
                             
 

ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายมารุจน ์     แก้วก่า)  
                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

                             ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)     (     ) โครงการใหม่     (  /  )  โครงการต่อเนื่อง                
กลยุทธ์โรงเรียน     ที่ 1 (ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม  และวิถีไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ         พอเพียง) 
                                          ที ่2 (พฒันาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21)   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ          กลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นางประภัสสร  ยอดคีรี   2. นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria)  

เนื่องจากสภาพสังคม การสือ่สารและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้เยาวชนประพฤติตนในทางที่ไม่เหมาะสม ขาดวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม  ท าให้เกิดปัญหาต่อ
สังคมมากขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ  มีวินัย คณุธรรม 
จริยธรรม เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ   
 
2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
    2.1 นักเรียนเห็นความส าคัญของการไหว้ครู  
           2.2 นักเรียนมวิีนัย คณุธรรม จริยธรรม   
 
3. เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
         3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
           3.1.1 นักเรียน ระดับช้ัน ม.ต้นและ ม.ปลาย  จ านวน 510 คน ร่วมกิจกรรมที่ส าคัญตามโครงการ 
         3.2  ด้านคณุภาพ (Quality) 
           3.2.1 นักเรียนร้อยละ 98 เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาครู 
           3.2.2 นักเรียนร้อยละ 86 เป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม   
 
4. สถานที่ด าเนินการ ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget) 
     6.1 เงินอุดหนุน                                         -                 บาท 
     6.2 เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี 15 ปี)           21,000            บาท 
     6.3 เงินนอกงบประมาณ                            -          บาท 
                 รวม                                         21,000       บาท 
 

7. วิธีด าเนนิการ (Procedure : activity) 
ล าดับที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 งานไหว้คร ู      5,000 นางประภัสสร   
ยอดคีรี 

และคณะคร ู
 

1.ขั้นเตรียมการ (P) 
  

   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ พ.ค. 63   
 2.ขั้นด าเนินการ (D)    

 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม
คณะกรรมการ 

พ.ค. 63  
 

   - จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อปุกรณ์ พ.ค. 63   
   - ด าเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู มิ.ย. 63   
   - ประกวดพานไหว้คร ู มิ.ย. 63   
 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C)    
   - ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ค. 63   
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    
   - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ค. 63   

2 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายเตรียมความ
พร้อม 

      4,000 
นางประภัสสร 

ยอดคีรี 
และคณะคร ู 1.ขั้นเตรียมการ (P)   

   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ พ.ค. 63   
 2.ขั้นด าเนินการ (D)    
 - แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม พ.ค. 63   
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คณะกรรมการ 
   - จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อปุกรณ์ พ.ค.63   

 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายเตรียมความ
พร้อม 

พ.ค.63  
 

 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C)    
   - ประเมินผลการด าเนินงาน พ.ค. 63   
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    
   - รายงานผลการด าเนินงาน พ.ค. 63   

3 
กิจกรรมที่ 3 งานพัฒนาวนิัย  
 คุณธรรม จรยิธรรม  

ตลอดปีการศึกษา 2,000 
นางประภัสสร 

ยอดคีรี 
และคณะคร ู 1.ขั้นเตรียมการ (P)   

   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ พ.ค. 63   
 2.ขั้นด าเนินการ (D) พ.ค. 63   
 - แต่งต้ังคณะกรรมการ พ.ค. 63   
   - จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อปุกรณ์ พ.ค. 63   

 
 - ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมทุกวันศุกร ์
 

พ.ค. 63 – มี.ค.
63 

 
 

 
- ด าเนินการตรวจทรงผม เครื่องแต่งกาย สัปดาห์แรกของ

ทุกเดือน 
 

 

 
- ด าเนินการตรวจจุดเสี่ยง พ.ค. 63 – มี.ค.

63 
 

 

 
- สุ่มตรวจอาวุธ ของมีค่ายาเสพติด สัปดาห์ที่สามของ

ทุกเดือน 
 

 

 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C)    
   - ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค. 63   
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    
   - รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 63   

4 
กิจกรรมที่ 4 งานกิจกรรมพฒันานักเรียน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

 10,000 
นางประภัสสร 

ยอดคีรี 
และคณะคร ู 1.ขั้นเตรียมการ (P)   

 
  - จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
 

ต.ค. 63  
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 2.ขั้นด าเนินการ (D)    
 - แต่งต้ังคณะกรรมการ พ.ย. 63   
   - จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อปุกรณ์ พ.ย. 63   
   - ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมทุกวันศุกร ์ พ.ย. 63   
 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C) พ.ย. 63   
   - ประเมินผลการด าเนินงาน พ.ย. 63   
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    
   - รายงานผลการด าเนินงาน พ.ย. 63   

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 

9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียน ระดับช้ัน ม.ต้น และ 
ม.ปลาย ได้ร่วมกิจกรรมไหวค้รู 
2. นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้ที่มีวินัย    
คุณธรรม จริยธรรม 

ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. นักเรียน ร้อยละ 95  ได้ร่วม
กิจกรรมไหว้ครู 
2. นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้ที่มีวินัย    
คุณธรรม จริยธรรม 

 
1. การสังเกต 
2. แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 

1. การสังเกต 
2. แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
1. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 

1. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
10.1 นักเรียนเห็นความส าคัญของวันไหว้ครู 
10.2 นักเรียนร้อยละ 80  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายอนุวัตร    เทศศรีเมือง) 
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            ลงชือ่...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                    (นางไพรรัตน์      ศรจีักร) 
 
 
 

              ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางประภัสสร    ยอดคีรี) 

      หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

   ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์   มาตยน์อก) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ลักษณะโครงการ(Type of the project)  (    ) โครงการใหม่     (  /  )  โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   ที่ 1 (ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และวิถีไทยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 
            พอเพียง) 
                                       ที่ 2 (พัฒนาผู้เรียนให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21)   
           ที่ 4 (พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัยตามหลัก 
            ธรรมาภิบาล) 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                           1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                           1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ     กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางประภัสสร  ยอดคีร ี         2. นางสาวศิริพร  ธรรมครูปัทม ์
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 
     เนื่องจากในสภาพสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป   มีสิ่งยั่วยุและมอมเมาเยาวชนให้ปฏิบัติตนในทาง
ที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น คร ู ผูป้กครอง  รวมถึงชุมชนจึงจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนและมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา  เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์  
รวมถึงการแจ้งข่าวสารทางการศึกษา และโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ   
2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
     2.1  เพื่อให้ครู – ผู้ปกครองนักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
     2.2  เพื่อจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดีขึ้น 
3. เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
         3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
                3.1.1 นักเรียนและครู ผู้ปกครอง เข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์ทีดี่
ต่อกัน 
         3.2  ด้านคณุภาพ (Quality) 
                3.2.1 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 95 
             

4. สถานที่ด าเนินการ ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget) 
     6.1 เงินอุดหนุน                                      3,776        บาท 
     6.2 เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)       3,224            บาท 
     6.3 เงินนอกงบประมาณ                            -          บาท 
                 รวม                                         7,000  บาท 

7. วิธีด าเนนิการ (Procedure : activity) 
ล าดับ

ที่ 
การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมที่ 1 งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

  7,000 
นางสาวศิริพร 
ธรรมครูปัทม ์

 1. ขั้นเตรียมการ (P)    
   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ พ.ค. 63   
 2. ขั้นด าเนินการ (D)    

 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม   
  คณะกรรมการ 

พ.ค. 63  
 

   - จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อปุกรณ์ พ.ค. 63   
   - ด าเนินการจัดกิจกรรมตามระบบดูแล พ.ค. 63   
   - รู้จักนักเรียนรายบุคคล พ.ค. 63   
   - คัดกรองนักเรียน พ.ค. 63   
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พ.ค. 63   

   - เยี่ยมบ้านนักเรียน  พ.ค. – ธ.ค. 63   
 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C)    
   - ประเมินผลการด าเนินงาน ก.พ. 63   
 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A)    
   - รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 63   
2 กิจกรรมที่ 2 งานปัจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจน CCT สพฐ. 
 - 
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 1. ขั้นเตรียมการ (P)           
   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ พ.ค. 63   
 2. ขั้นด าเนินการ (D)    
 - แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม   พ.ค. 63   
   - จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อปุกรณ์ พ.ค. 63   
 - ด าเนินงานตามปฏิทินงานของระบบ CCT พ.ค. –  มี.ค. 63   
 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C)    
   - ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค. 63   
 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A)    
   - รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 63   

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง (Connected Agencies) 
               โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
 
9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต (Outputs) 
 1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
2. ครู และผู้ปกครองได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

     และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
2. ครูและผู้ปกครองร้อยละ 95  ได้สร้าง 

     ความสัมพนัธ์ที่ดี และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

 
1. การสังเกต 
2. แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
1. การสังเกต 
2 .แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

 
1. รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 

 
1. รายงานผลการจัด
กิจกรรม 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
 1. นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 2. ครูและผู้ปกครองร้อยละ 95 ได้สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
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ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวศิริพร  ธรรมครูปัทม์)  
 
 
 
 

                     ลงชื่อ.....................................................หัวหน้าแผนงาน  
                                                  (นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 
                                   
 
 
 

                   ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นางประภัสสร    ยอดคีรี) 

      หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

   ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์   มาตยน์อก) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ  โครงการส่งเสริมวันราชพิธี  
ลักษณะโครงการ(Type of the project)     (      ) โครงการใหม่     (  /  )  โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน      ที ่1 (ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และวิถีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
           พอเพียง) 
                                          ที่ 2 (พฒันาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21)   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                           1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                           1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ     กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางประภัสสร  ยอดคีร ี  2. นางสาวศิริพร  ธรรมครปูัทม ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 

ด้วยในวันที่ ๒๘ กรกฎาคมของทุกป ีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10  วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งถือเป็นวันแม่แห่งชาติ และ
ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ซึ่งถือ
เป็นวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพือ่ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในวันส าคัญ
ของชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
    2.1 เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10  
    2.2 เพื่อให้นักเรียนและบคุลากรในโรงเรยีนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และระลึกถึงความส าคัญของวันแม่แห่งชาติ 
    2.3 เพื่อให้นักเรียนและบคุลากรในโรงเรยีนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 และระลึกถึงความส าคัญของวันพ่อแห่งชาติ 
 
3. เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
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          3.1.1 นักเรียน  คร ู ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 
 

    3.2  ด้านคณุภาพ (Quality) 
          3.2.1 นักเรียน  คร ู ผู้ปกครอง ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10  
          3.2.2 นักเรียน  คร ู ผู้ปกครอง ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และระลึกถึงความส าคัญของวันแม่แห่งชาติ 
          3.2.3 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 9 และระลึกถึงความส าคัญของวันพ่อแห่งชาติ 
 
4. สถานที่ด าเนินการ ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget) 
     6.1 เงินอุดหนุน                                         -            บาท 
     6.2 เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี 15 ปี)           10,000        บาท 
     6.3 เงินนอกงบประมาณ                            -        บาท 
                 รวม                                                  10,000       บาท 

7. วิธีด าเนนิการ (Procedure : activity) 
ล าดับ

ที่ 
การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมที่ 1 งานวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

 10,000 
นางประภัสสร 

ยอดคีรี 
 1. ขั้นเตรียมการ (P)    
   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ก.ค. 63   
 2. ขั้นด าเนินการ (D)    
 - ประชุมครูที่เกี่ยวข้อง ก.ค. 63   
   - จัดเตรียมเอกสารประสานงาน ก.ค. 63          
   - ด าเนินงานตามโครงการ ก.ค. 63   
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 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C)    
   - ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ค. 63   
 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A)    
   - รายงานผลการด าเนินงาน ส.ค. 63   

2 
กิจกรรมที่ 2 งานวันแม่แห่งชาต ิ

  
นางประภัสสร 

ยอดคีรี 
 1. ขั้นเตรียมการ (P)    
   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ก.ค. 63   
 2. ขั้นด าเนินการ (D)    
 - ประชุมครูที่เกี่ยวข้อง ก.ค. 63   
   - จัดเตรียมเอกสารประสานงาน ก.ค. 63   
   - ด าเนินงานตามโครงการ ส.ค. 63   
 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C)    
   - ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A)    
   - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   

3 
กิจกรรมที่ 3 งานวันพ่อแห่งชาต ิ

  
นางประภัสสร 

ยอดคีรี 
 1. ขั้นเตรียมการ (P)    
   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ พ.ย. 63   
 2. ขั้นด าเนินการ (D)    
 - ประชุมครูที่เกี่ยวข้อง พ.ย. 63   
   - จัดเตรียมเอกสารประสานงาน พ.ย. 63          
   - ด าเนินงานตามโครงการ ธ.ค. 63   
 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C)    
   - ประเมินผลการด าเนินงาน ธ.ค. 63   
 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A)    
   - รายงานผลการด าเนินงาน ธ.ค. 63   

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
              โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. นักเรียนร้อยละ  100 เป็นผู้จงรักภักดีใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ที่ 9  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 9 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
1. การสังเกต 
2. แบบสอบถามการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
1. การสังเกต 
2. แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

 
1.รายงานผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 
 
1.รายงานผลการจัดกิจกรรม 
2. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
       1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10   
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวศิริพร  ธรรมครูปัทม์)  
 

                     ลงชื่อ.....................................................หัวหน้าแผนงาน  
                                                  (นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 
                             

                   ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางประภัสสร    ยอดคีรี) 

      หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 

   ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์   มาตยน์อก) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศ  
ลักษณะโครงการ(Type of the project)  (      ) โครงการใหม่     (  /  )  โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   ที่ 1 (ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และวิถีไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
            พอเพียง)   
                                       ที ่2 (พัฒนาผู้เรียนให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 21) 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                           1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                           1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (  /  )  มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ       กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน และกลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางประภัสสร  ยอดคีร ี       2.  นายเล็ก กองทิพย ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญทีสุ่ด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ, 2551 : 4) 

การจัดการเรียนการสอนนอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตามหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ผู้เรียนจะได้รับ
ประสบการณ์และมีโอกาสได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงของสังคม และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับภาพแวดล้อมได้ 
เป็นอย่างดี ในแต่ละปีการศึกษา บางกิจกรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมนักเรียนได้มีโอกาสน าช่ือเสียงเกียรติยศมาสู่
โรงเรียนซึ่งเป็นที่น่าความภาคภูมิใจอย่างย่ิง เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่
นักเรียนทีจ่บหลักสูตร และนักเรียนทีไ่ด้สร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่ม
บริหารวิชาการ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศเพ่ือประกาศ
เกียรติคุณ 
ยกย่อง และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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2. วัตถุประสงค์  
    1. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม   
    2. เพื่อให้นักเรยีนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้สร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเอง และโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ให้เป็นทีป่ระจักษ์ทั้ง   
   ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

3. เป้าหมายและผลผลิต 
       3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 197  คน 
       3.2 เป้าหมายเชิงคณุภาพ 

   1. นักเรียนจบหลกัสูตรการศึกษาภาคบังคับและจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   2. นักเรียนมคีวามภาคภูมิใจทีไ่ด้สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่ตนเอง และโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

 4. สถานที่ด าเนนิการ  
 หอประชุม โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  

 
 5.  ระยะเวลาด าเนินการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 

  
6. งบประมาณ ( Proposed Budget)  จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  ...................................... -..........................  บาท 
         6.2   เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี 15 ปี).............20,000..................   บาท 
         6.3   เงนินอกงบประมาณ                      ..................................................................   บาท 
                    รวม                                               .................20,000...................    บาท 
7.  วิธีด าเนินการ 

ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร 
ภาคเรียนที ่
2/2562 

20,000   
กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน และกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

1 1. ขั้นเตรียมการ (P) 
- ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ม.ค. 2563 - 

กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน และกลุ่ม
บริหารวิชาการ 
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 2. ขั้นด าเนินการ (D) 
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ก.พ. 2563 

- กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน และกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

 - พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร มี.ค. 2563 - คณะครูทุกคน 
 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C) 

- ประเมินผลการด าเนินงาน 
มี.ค. 2563 - 

กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A) 
- สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2563 - 
กลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียน 
 
8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม    อ าเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย  
 
9.  การประเมนิโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างสรรค์ทัง้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
 
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. นักเรียน ร้อยละ 90 ได้ร่วมกิจกรรม 
 
2. นักเรียน ร้อยละ 90   มีความภาคภูมิใจในตนเอง
และสถาบัน 
3. นักเรียน ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมที่สรา้งสรรค์
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 
- ส ารวจการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- สอบถามความพึงพอใจ 
- ส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
- ส ารวจการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- สอบถามความพึงพอใจ 
 
- ส ารวจการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
 

 
- แบบส ารวจ 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบส ารวจ 
 
 
 
 
- แบบส ารวจ 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบส ารวจ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. นักเรียนมคีวามภาคภูมิใจทีไ่ด้สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่ตนเอง และโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางประภัสสร     ยอดคีรี) 
                                          
 
              
                                          ลงชื่อ................................................ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
                                                  (นางไพรรัตน์    ศรีจักร)                                   
 
                     
 

                  ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางประภัสสร    ยอดคีรี) 

      หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
 

   ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์   มาตยน์อก) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ลักษณะโครงการ(Type of the project)     (  /  ) โครงการใหม่       (     )  โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ที ่1 (ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และวิถีไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
                 พอเพียง)   
                                      ที่ 2 (พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21)  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                           1.1   ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                           1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ      กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์  แสนภูวา         2. นายดนัย  เฉิดฉาย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งนอกจาก 
จะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตก
กังวล ความเครียด มีการปรบัตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่น ๆ ภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้
เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาที่สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็นคนเก่ง 
คนดี มีความสขุ นอกจากด าเนินการส่งเสริมและสนับสนนุให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การ
ป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด ร้านเกมส์ การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู 
ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง 

การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 ค า้” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้แทนคร/ูผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และส่วนของ 2 ค ้า เดิมเป็นผู้แทนชุมชน แต่พื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น 
 

จึงได้ก าหนดใหม่เพื่อให้มีบุคลากรส าคัญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการด าเนินงานสถานศึกษา 
สีขาว ได้แก่ ต ารวจและพระสงฆ์  ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มมีาตรการ
ป้องกันและการป้องปรามติดตามผู้จ าหน่ายและผู้เสพและมาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่มความมั่นใจ



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 214 

 

ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา 
ดังนั้นเพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและย่ังยืนจึงให้มีการด าเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 
ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม ่
คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

โรงเรียนปากสวยพิทยาคมได้ตระหนักถึงความส าคัญ และเล็งเห็นถึงความจ าเป็น ที่ทางโรงเรียนและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งจะต้องร่วมมือกันในการสง่เสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติด

และอบายมุขต่าง ๆ  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศกึษาและนอกสถานศึกษา 
  2.2  เพื่อสนบัสนุนและส่งเสรมิการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาใหม้ีความเขม้แข็งและยั่งยืน 
          2.3  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศกึษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแกไ้ขปัญหา          
ยาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสีย่งรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       - นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม จ านวน 510 คน ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข 
ทุกประเภท 

- สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจ าปี เพ่ือประกาศให้เป็นสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

- ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนาในชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง นักเรียน มีจิตส านึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ             
กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวงัไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 

- ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา มีจิตส านึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดและอบายมุข 

- นักเรียน มีจิตสาธารณะ รูจั้กเสยีสละ ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติด 
 

4. สถานที่ด าเนินการ  
 หอประชุม โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  
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5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                  ............................ 10,000 ......................  บาท 
         6.2  เงนิงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี 15 ปี).............-............................... บาท 
         6.3  เงนินอกงบประมาณ                       ................................................................... บาท 
                     รวม                                                .................10,000 ...................... บาท 
 
7.  วิธีด าเนินการ 

ที่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ(P)  

1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  
1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผา่นมา  
1.3  ศึกษาบรบิทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ  
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
  

พ.ย. 62 10,000 
ว่าที่ ร.ต.ภูวรินทร์  

เเสนภูวา 
นายดนัย  เฉิดฉาย 

2 ขั้นด าเนินการ(D)  
2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน  
2.2 ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 

พ.ย. 62 - 

 
 

ครูทุกท่าน 

 2.3 กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 

ครูที่ปรึกษา 
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ที่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3 ขั้นนเิทศติดตามผล(C)  

ผู้บริหารนิเทศติดตามการด าเนินงานและคอย
อ านวยความ สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงาน โครงการฯ 
ก าหนด  
 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

 
- 
- 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

และคณะ 
 
 

4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A)  
ประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาโดยมี
คณะกรรมการจากหน่วยงานต้นสังกัด ก าหนด
รายละเอียดตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

 
- 
- 

 
คณะกรรมจาก 

สพม. ๒๑ 

 
8. หน่วยงานเก่ียวข้อง  
  8.1  วิทยากร (พระสงฆ์ จ านวน 1 รูป เจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 1 นาย) 
  8.2  ครูผู้สอนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
  8.3  ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน                                          
 

9. การประเมนิโครงการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความพึงพอใจที่
เข้าร่วมโครงการ 

ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจ 

2. ร้อยละ 80 ของผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น า
ทางศาสนา มีจิตส านึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข 

ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจ 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จัก
เสียสละ ไม่เกีย่วข้องกับสารเสพติด 
 

ส ารวจความคิดเห็น แบบส ารวจ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

และอบายมุขและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2. สถานศึกษามีระบบด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 
 3. สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ า

ต าบลในการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (ว่าที่ร้อยตรีภูวรินทร์  แสนภูวา) 
         
 

                ลงชื่อ..................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                      (นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 
 
 

                  ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางประภัสสร    ยอดคีรี) 

      หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

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

        (นายวีระศักดิ์   มาตยน์อก) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)      (     ) โครงการใหม่     (  /  )  โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   ที่ 4 (พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัย 

   ตามหลักธรรมาภิบาล) 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
                        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ     กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางประภัสสร  ยอดคีรี        2. นางเกษมณี  สะอาด 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 

เพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมปีระสิทธิภาพ  
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงครุภัณฑ์ส านักงานกลุ่มบริหารกจิการนักเรียนที่ช ารุด และจดัซื้อ
ทดแทนวัสดุอปุกรณ์เดิมที่หมดไปเพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้งานอย่างเพียงพอ 
 
2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
    2.1  เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้งานอย่างเพียงพอ 
    2.2  เพื่อให้มีการซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ส านักงานให้ใช้ประโยชน์ได้ 
 
3. เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
           3.1.1  มีวัสดุอปุกรณ์เพ่ิมมากขึ้น และเพียงพอต่อการใช้งานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 3.1.2  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้ใช้งานได้เหมือนเดิม 
    3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
          3.2.1  มีวัสดุครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 3.2.2  กลุ่มบรหิารกิจการนักเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันตามทีก่ าหนด 
 
4. สถานที่ด าเนินการ ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget) 
     6.1   เงินอุดหนุน                                      37,000   บาท 
     6.2  เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี 15 ปี)     -                 บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ                            -          บาท 
                 รวม                                         37,000   บาท 

 7. วิธีด าเนินการ (Procedure : activity) 

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง (Connected Agencies)        
               โรงเรียนปากสวยพิทยาคม / กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

ล าดับ 
ที่ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงและจดัซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

37,000 นางเกษมณี  
สะอาด 

 1. ขั้นเตรียมการ (P)    
     - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ก.พ. – มิ.ย. 63   
 2. ขั้นด าเนินการ (D)    
    - ประชุมครูที่เกี่ยวข้อง มิ.ย. 63   

 
   - ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม
และส ารวจครภุัณฑ์ที่ช ารุดต้องปรับปรุง
ซ่อมแซม 

มิ.ย.  – ก.ค. 63  
 

    - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมครั้งที ่1 ก.ค. – ส.ค. 63            
    - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมครั้งที ่2 ส.ค. - ก.ย. 63   
 3. ขั้นติดตามประเมินผล (C)    
    - ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
 4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    
    - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
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9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
 
ผลผลิต (Outputs) 
1. มีวัสดุอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น และเพียงพอ 
ต่อการใช้งานในกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 

  2. ครุภัณฑ์ทีช่ ารุดได้รับการซ่อมแซม 
ปรับปรุง 
 
 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. มีวัสดุอุปกรณ์ร้อยละ 100 เพิ่มมากขึ้น 
และเพียงพอต่อการใช้งานในกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
2. ครุภัณฑ์ที่ช ารดุร้อยละ 100 ได้รับการ
ซ่อมแซมปรับปรุงให้ใช้งานได้เหมือนเดิม 
 

 
 
1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. ส ารวจวัสดุ/ครุภัณฑ ์
 
 
 
1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. ส ารวจวัสดุ/ครุภัณฑ ์
 

 
 
1. แบบส ารวจ 
2. แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
1. แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
2. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
1.  มีวสัดุครุภัณฑ์ ที่มคีุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งานในกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 

 2.  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันตามที่ก าหนด  
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางเกษมณี  สะอาด) 

 
 
 

           ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
   (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
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              ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางประภัสสร    ยอดคีรี) 

      หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
 

   ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์   มาตยน์อก) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)     (     ) โครงการใหม่     (  /  )  โครงการต่อเนื่อง 
กลยุทธ์โรงเรียน     ที่ 1 (ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม  และวิถีไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ         พอเพียง) 
                                          ที ่2 (พฒันาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21) 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
    (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ          กลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นางประภัสสร  ยอดคีรี        2. นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง 
.............................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล  
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ต้องปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีประชาธิปไตยอยู่
ใน หัวใจยอมรบัและปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับ ซึ่งเปน็เจตนารมณ์อย่างหนึ่งที่จะให้นักเรียน
อยู่ใน สังคมอย่างมีความสุข เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคตต่อไป ดังนั้นทาง
โรงเรียนจึง ควรมีการปลูกฝังพื้นฐานด้านประชาธิปไตย สอนให้นักเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตย ทั้งรูปแบบการ
ปฏิบัติโดยการ เลือกตั้ง และวิธีการด าเนินชีวิตให้นักเรียนเข้าใจสิทธิส่วนบุคคลในกรอบระเบียบประเพณีและ
กฎหมายบ้านเมืองม ีคุณธรรม จริยธรรม มรีะเบียบวินัย มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติตน ซึ่งเป็นรากฐานที่ดีของ
ประชาธิปไตย  
 
2. วัตถุประสงค ์ 
       2.1 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน 
       2.2 เพื่อให้นักเรียนและชุมชนรู้จักหน้าที่และการใช้สิทธิเลือกต้ังได้ถูกต้อง 
       2.3 เพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
       2.4 เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มคะแนนความประพฤต ิ
 

3. เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs) 

   3.1 เชิงปรมิาณ (Quantity) 

      1. นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมทุกคนได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกคน 
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      2. ชุมชนรู้จักหน้าที่และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ได้ถูกต้อง 

      3. นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติเพิ่มขึ้น 

   3.2 เชิงคณุภาพ (Quantity) 

      1. นักเรียนร้อยละ 98 เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      2. ชุมชนร้อยละ 98 เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      3. นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะ 

4. สถานที่ด าเนินการ ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 

        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
  

 6. งบประมาณ ( Proposed Budget) 
     6.1 เงินอุดหนุน                                      2,000       บาท 
     6.2 เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี)     -        บาท 
     6.3 เงินนอกงบประมาณ                            -          บาท 
                 รวม                                         2,000  บาท 
 

7. วิธีด าเนนิการ (Procedure : activity) 
ล าดับที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 งานสภานักเรียน ตลอดปีการศึกษา 1,000 นางประภัสสร   
และคณะคร ู 1. ขั้นเตรียมการ (P)   

   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ พ.ค. 62   

 2. ขั้นด าเนินการ (D)    

 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม
คณะกรรมการ 

พ.ค. 62  
 

   - จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อปุกรณ์ พ.ค. 62   
   - ด าเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน พ.ค.  – มี.ค. 63   
 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C)    

 
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

มี.ค. 63  
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 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    
   - รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 63   

2 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมขยะแลกคะแนน
ความด ี

ตลอดปีการศึกษา 500 
นางประภัสสร 

ยอดคีรี 
และคณะคร ู 1. ขั้นเตรียมการ (P)   

   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ พ.ค. 62   
 2. ขั้นด าเนินการ (D)    
 - แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม พ.ค. 62   
   - จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อปุกรณ์ พ.ค. 62   

 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมขยะแลกคะแนน
ความประพฤติ 

พ.ค. – มี.ค. 63  
 

 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C)    
   - ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค. 63   
 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A) มี.ค. 63   
   - รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 63   

3 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการ
ใช้สิทธิ์เลือกตัง้ในโรงเรียนและชุมชน  500 

นางประภัสสร 
ยอดคีรี 

และคณะคร ู
 1. ขั้นเตรียมการ (P)    
   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ม.ค. 63   
 2. ขั้นด าเนินการ (D)    

 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม
คณะกรรมการ 

ม.ค. 63  
 

   - จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อปุกรณ์ ม.ค. 63   

 
- ด าเนินการการรณรงค์ ส่งเสริมการใช้
สิทธิเลือกตั้งในโรงเรียนและชุมชน 

ก.พ.63  
 

 
- ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน/สภานักเรียน 

ก.พ. 63  
 

 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C)    
   - ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค. 63   
 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A) มี.ค. 63   
   - รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 63   
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8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 

9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนนักเรียนทุกคนได้ร่วม
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
2. ชุมชนไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง 

ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. นักเรียน ร้อยละ 98 ได้ร่วมกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน 
2. ชุมชน ร้อยละ 98  ได้ร่วมกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน 
3. นักเรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าของ
การคัดแยกขยะ 

 
1. การสังเกต 
 
2. การสอบถาม 
 
1. การสังเกต 
 
2. การสอบถาม 
 
3. การสอบถาม 
 

 
1. แบบสังเกต 
 
2. แบบสอบถาม 
 
1. แบบสรุปการใช้สิทธ์การ
เลือกตั้ง 
2. แบบสอบถาม 
 
3. การสอบถาม 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 

10.1 นักเรียนเห็นความส าคัญของการเลือกต้ังสภานักเรียน 
10.2 ชุมชนเห็นความส าคัญของการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข 
 

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

                                                (นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง) 
 
 
 

               ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                    (นางไพรรัตน์      ศรจีักร) 
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                 ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางประภัสสร    ยอดคีรี) 

      หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

   ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์   มาตยน์อก) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน / โครงการ     งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ (Type Of the project)   (    )  โครงการใหม่   ( √ ) โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัยตาม 

      หลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

(     ) มาตรฐานที่   1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน   
          1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
(  /  )   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
(     )   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ           1. นางประภัสสร  ยอดคีรี          2. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์ 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.  หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)  

 ด้วยสภาพในปัจจุบันนี้ ความปลอดภัยในสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา เป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่สถานศึกษาต้องดูแล เนื่องด้วยว่าทรัพย์สินของทางโรงเรียนปากสวยพิทยาคม เป็นทรัพย์สมบัติของทาง
ราชการ และปัจจุบันทรัพย์สินของทางราชการมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ทุกคนจึงต้องมีความตระหนักในการมีส่วน
ร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาไว้มิให้เกิดความเสียหาย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความควบคุมดูแลความสงบ
เรียบร้อยในโรงเรียน เพื่อมิให้ทรัพย์สินของทางราชการต้องสูญหาย และเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน มี
ความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ประโยชน์ของทรัพย์สิน และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดท าโครงการงานรักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีการจัดเวรยามรักษาการณ์ของครู และนักการภารโรง เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยดังกล่าวของสถานศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการรักษาความปลอดภัยของทางราชการ
ต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค ์(Objective)  

2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูได้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม รักษาความปลอดภัยทั้งในช่วงเวลากลางวันและเวลา

กลางคืน ในการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์

ผิดปกติใดๆ ให้รีบรายงานต่อเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชาได้อย่างทันท่วงท ี

2.2 เพื่อให้นักเรียน และบุคลากร ในสถานศึกษาได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

ในขณะที่มีการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน 

  2.3 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในเรื่องสวัสดิภาพ และความปลอดภัยในโรงเรียน แก่ผู้ปกครอง และชุมชน 
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3.  เป้าหมาย และผลผลิต (Goals & Outputs)  
3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 

3.1.1 บุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัยร้อยละ 100  
3.1.2 ทรัพย์สนิของทางราชการปลอดภัยร้อยละ 100  

 
3.2 ด้านคุณภาพ (Quality) 

3.2.1 บุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ขณะปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียน 
3.2.2 ครู และนักการภารโรง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
4. สถานที่ด าเนินการ (Place)   

โรงเรียนปากสวยพิทยาคม   
 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                 ............................... 3,000..............................  บาท 
         6.2  เงนิงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี 15 ปี)..................................................  บาท 
         6.3  เงนินอกงบประมาณ                     .......................................................................... . บาท 
                 รวม                                 .................................3,000............................ บาท 
 
7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity)  
 
ล าดับที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม งานรักษาความปลอดภัยในสถาน 
           ศึกษา 

1. ขั้นเตรียมการ 
    - โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ/
กรรมการประเมินผล 

 
 
 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

 
 
 

3,000 

 
 
 
นายนันท์สุภา  ชนะพจน ์
(เจ้าหน้าที่งานเวรยาม
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    - ประชุมคณะกรรมการด าเนินการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการ 
    - จัดท าเอกสารและแบบประเมินผล 
    - จัดท ากิจกรรม ด าเนินงาน และขออนมุัติ 

2. ขั้นด าเนินการ 
    - ประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงหน้าที่ และให้
ความรู้กับบุคลากรในสถานศกึษา เรื่อง การ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
- ออกค าสั่งแตง่ต้ังเวรยามรักษาความปลอดภัย 
    - ดูแลและให้ความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย 
    - ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษา 
ความปลอดภัย 
3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
    - รวบรวม ข้อมูลการรักษาเวรยามทั้งใน
ช่วงเวลากลางวัน และชว่งเวลากลางคืน แล้ว
บันทึกผลการปฏิบัติเวรยามพร้อมข้อเสนอแนะ 
    - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
    - น าข้อเสนอแนะจากการบันทึกมาแก้ไข
ปรับปรุงในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
 

รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ) 

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected   Agencies) 
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน / งานเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ / งานอาคารสถานที่ 
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation)  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต (Outputs) 
1. ครู และนักการภารโรง ปฏิบัติตาม
ค าสั่งโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
2. ครูเวรประจ าวัน ปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ความเรียบร้อยทั้งในวันท าการ และ
ในวันหยุดราชการได้เป็นอย่างดี  
 

 
1. สังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. สรุปจากสมุดบันทึกการมา
ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความ
ปลอดภัย และการปฏิบัติหน้าที่ครู
เวรประจ าวัน 
 

 
1. สมุดบันทึกการมาปฏิบัติหน้าที่เวร
ยามรักษาความปลอดภัย 
2. สมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ครูเวร
ประจ าวัน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครู และนักการภารโรง ของ
โรงเรียนปากสวยพิทยาคมทุกคน มา
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย และปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
ของทางโรงเรียน 100 เปอรเ์ซ็นต์ 

 
1. สังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. สรุปจากสมุดบันทึกการมา
ปฏบิัติหน้าที่เวรยามรักษาความ
ปลอดภัย และการปฏิบัติหน้าที่ครู
เวรประจ าวัน 
 

 
1. สมุดบันทึกการมาปฏิบัติหน้าที่เวร
ยามรักษาความปลอดภัย 
2. สมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ครูเวร
ประจ าวัน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes)  

10.1  คร ูและนักการภารโรง ปฏิบัติตามค าสั่งโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
10.2  ครูเวรประจ าวัน ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั้งในวันท าการ และในวันหยุดราชการได้เป็น

อย่างดี 
10.3  คร ูและนักการภารโรง ของโรงเรียนปากสวยพิทยาคมทุกคน มาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความ

สงบเรยีบร้อย และปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางโรงเรียน ร้อยละ 100 
 
 
 

           ลงชื่อ…………………….............................ผู้เสนอโครงการ        
                            (นายนันท์สภุา  ชนะพจน์)        
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                   ลงชื่อ.......................................................หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
(นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 

 
 
 

              ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางประภัสสร    ยอดคีรี) 

      หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
 

   ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์   มาตยน์อก) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน / โครงการ     ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย (อาสาจราจรและสวมหมวกนิรภัย 100 %) 
ลักษณะโครงการ (Type Of the project)   (    )  โครงการใหม่   ( √ ) โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

(  /  ) มาตรฐานที่   1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน   
          1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
(     )   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
(     )   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน / งานจราจรและส่งเสรมิความปลอดภัยในโรงเรียน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ           1. นางประภัสสร  ยอดคีรี      2. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์ 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.  หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)  

 อุบัติเหตุจราจร จัดเป็นปัญหาส าคัญอันดันต้นๆของประเทศ ในแด่ละปีมีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็น
จ านวนมาก แม้รัฐบาลจะก าหนดนโยบายออกมาเพื่อป้องกันควบคุมอุบัติ เหตุ แล้วก็ตาม แต่จ านวนผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตกลับทวีเพ่ิมจ านวนสูงขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จ ากัด และเครือข่ายรับแจ้งเหตุ มีจ านวนผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุเป็นจ านวนมากในแต่ละปี โดยในจ านวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ 

จากปัญหาดังกล่าวมีผลมาจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่ การขาดความระมัดระวังในการขับขี่ การไม่มีมารยาทในการขับขี่ และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 
จากผลการส ารวจข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนที่อายุต ่ากว่า 
18 ปี ซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกัน
ตัวเองขณะขับขี่ ดังนั้นจึงมีโอกาส เสี่ยงสูงที่เกิดการบาดเจ็บรุนแรงอาจถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ 

โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึ งจัดท าโครงการส่งเสริม 
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ ความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้แก่ เยาวชนในเรื่อง
ของกฎหมายจราจร การรักษาวินัยในการขับขี่ การรู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะและสร้างเครือข่าย
แกนน านักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน หรือเยาวชนคนอื่นๆ ในเรื่องของการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค ์(Objective)  
  2.1 เพื่ออบรมให้เยาวชน เกิดความรู้ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทใน
การขับขี่และรูจ้ักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 
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  2.2 เพื่อก าหนดให้โรงเรียนปากสวยพิทยาคม จัดเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขดันิรภัย 
  2.3 เพื่อสร้างแกนน านักเรียนในการรณรงค์ และประซาสมัพันธ์เก่ียวกับการป้องกัน และควบคุมการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร 
 

3.  เป้าหมาย และผลผลิต (Goals & Outputs)  
3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 

     3.1.1 โครงการนี้มีเป้าหมายการด าเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาท
ในการขับขี่ และวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ แก่ นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม และแกน
น านักเรียนทั้งหมด ในการป้องกัน ควบคุม และลดปรมิาณของการเกิดอุบัติเหตจุราจร  
 

3.2 ด้านคุณภาพ (Quality) 
        3.2.1 ครู นักเรียน และบุคลากร ของโรงเรียนปากสวยพิทยาคม ทั้งหมด 100 เปอร์เซน็ต์ 

เกิดความรู้ ความตระหนัก และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร มารยาทในการขบัขี่ และรู้จักวิธีการ
ป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 

 
4. สถานทีด่ าเนินการ (Place)   

โรงเรียนปากสวยพิทยาคม   
 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
         6.1  เงนิอุดหนุน                                 .............................. 2,000............................. บาท 
         6.2  เงนิงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี 15 ปี)..................................................บาท 
         6.3  เงนินอกงบประมาณ                      ..........................................................................บาท 
                 รวม                                 ...............................2,000............................บาท 
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7. วิธีด าเนนิการ  (Procedure : activity)  
 
ล าดับที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย 

1. ขั้นเตรียมการ 
    - จัดท าแผนงานโครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรในโรงเรียน 
    - จัดท ากิจกรรมด าเนินงานและขออนุมตั ิ

2. ขั้นด าเนินการ 
    - ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และ     
สภ.โพนพิสัย ในการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

2,000 นายนันท์สุภา  ชนะพจน ์

   
 - ส ารวจข้อมลูการใช้รถจักรยานยนต์ ข้อมูล
การสวมหมวกนิรภัย ข้อมูลการมีใบอนุญาตขับ
ขี่ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
  - ด าเนินการคัดเลือกแกนน านักเรียนใน
โรงเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยให้ทาง
โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกตามความเหมาะสม 
    - ด าเนินการจัดอบรมให้แก่ นักเรียน
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม และแกนน านักเรียน
ที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน 1 วัน เพ่ือให้เกดิ
ความรู้ ความตระหนัก ถึงอันตรายจากอุบัติเหตุ
จราจร และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปขยายต่อ
ให้แก่ครอบครวัของนักเรียนในโรงเรียน  
    - จัดท าสื่อ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
งานดา้นจราจร เพื่อใช้ในการรณรงค์ ประซา
สัมพันธ์เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุจราจร 
    - จัดกิจกรรมและนิทรรศการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ 
    - รณรงค์และจัดเขตให้มีการสวมหมวก
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นิรภัยขณะขับขี่ และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
อย่างต่อเนื่องโดยให้แกนน านกัเรียนเป็น
แบบอย่างและเป็นผู้น าในการรณรงค์ 

3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
    - ประเมินผลการด าเนินงาน 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
    - น าผลรายงานมาปรับปรุงในปีต่อไป 
 

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected   Agencies) 
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน / งานจราจรและส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน  

โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation)  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต (Outputs) 
1. ครู นักเรียน และบุคลากร ให้
ความส าคัญ และมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
มารยาทในการขับขี่ และวิธีการ
ป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ  

 
1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. รายงานผล 
4. การประเมนิตามแบบทดสอบ 
 

 
1. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการ
ขับขี่ และวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่
ยานพาหนะ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ครู นักเรียน และบุคลากร ของ
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ทั้งหมด 
ร้อยละ 100 เกิดความรู้ ความ
ตระหนัก และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย จราจร มารยาทในการขับ
ขี่ และรูจ้ักวิธีการป้องกันตัวเอง
ขณะขับขี่ยานพาหนะ 

 
1. รายงานผล 
2. การประเมนิผลโครงการ 
3. ผลการประเมินตามแบบทดสอบ 
 
 
 

 
1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. แบบรายงานผลโครงการ 
3. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการ
ขับขี่ และวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่
ยานพาหนะ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes)  

10.1  นักเรียนเกิดความรู้ ความตระหนัก และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง 
10.2  เกิดแกนน านักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุในโรงเรียน 
10.3  โรงเรียนจัดเขตสวมหมวก และคาดเข็มขัดนิรภัย 
10.4  มีอัตราการสวมหมวก และคาดเข็มขดันิรภัยเพิ่มขึ้น 
10.5  มีจ านวนอุบัติเหตุลดลง 

 
 

           ลงชื่อ…………………….............................ผู้เสนอโครงการ        
                            (นายนันท์สภุา  ชนะพจน์) 
           
 
 

                    ลงชื่อ.......................................................หัวหน้าแผนงาน 
(นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 

 
 
 

                  ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางประภัสสร    ยอดคีรี) 

      หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
 

   ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์   มาตยน์อก) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน / โครงการ โรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล ์
ลักษณะโครงการ (Type of the project)  (     ) โครงการใหม ่ (  /  ) โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 1 ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                                          พอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
                              (  /  )  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
                                           1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                                           1.2 คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                              (  /  )  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศกึษา    
                              (     )  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางประภัสสร  ยอดคีร ี         2. นายดนัย  เฉิดฉาย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาสมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสบูบุหรี่และบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ก าหนดให้โรงเรียนที่ต ่ากว่าระดับอุดมศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100 % เพื่อ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  

โรงเรียนปากสวยพิทยาคมตระหนักว่า บุหรี่เป็นสินค้าฆ่าคนที่มีขายทั่วไปในท้องตลอดและเห็น
ความส าคัญของการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ จึงเห็นว่าการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างเป็น
รูปธรรม เป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้โรงเรียนเวียงปากสวยพิทยาคม เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

 
2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
      2.1  เพื่อให้นักเรียน คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษางดจากการสูบบุหรี่ 
      2.2  เพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

2.3  เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บรหิาร และบุคลากรทางการศึกษาปลอดภัยจากพิษภัยของควันบุหรี ่
 

3. เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
           3.1.1 เพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 % 
    3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
          3.2.1  เพื่อให้นักเรียน ครู ผูบ้ริหาร และบคุลากรทางการศึกษาปลอดภัยจากพิษภัยของควันบุหรี ่

3.2.2  เพื่อให้นักเรียน ครู ผูบ้ริหาร และบคุลากรทางการศึกษางดจากการสูบบุหรี ่
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4. สถานที่ด าเนินการ ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget) 
     6.1  เงินอุดหนุน                                      3,000       บาท 
     6.2  เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟร ี15 ปี)     -           บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ                            -    บาท 
                รวม                                         3,000  บาท 

7. วิธีด าเนนิการ (Procedure : activity) 

ล าดับ 
ที่ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนปลอดบุหรี่และ
แอลกอฮอล ์
 

 
3,000 นายดนัย  เฉิดฉาย 

 1.ขั้นเตรียมการ (P)    
 - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ต.ค. –  พ.ย. 62   
 2.ขั้นด าเนินการ (D)    

 
- จัดท าป้ายนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่
เป็นลายลักษณ์อักษร 

พ.ย. 62 2,000 
 

 

- จัดท าป้ายและสื่อรณรงค์การละ ละ 
เลิก บุหรี่ตลอดจนป้ายขอความร่วมมือ
ร้านค้าในชุมชนไม่ขายบุหรี่ให้กับเยาวชน 
 

พ.ย.  – ธ.ค. 62 1,000 

 

 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C)    

 
- ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ก.ย. 63  
 

 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    
 - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
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8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง (Connected Agencies)     
  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม /กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ผลผลิต (Outputs) 
1. จัดท านโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

     2. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
3. ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 
4. จัดตั้งคณะท างานโรงเรียนปลอดบุหรี ่
5. ติดตามผลการด าเนินงานโรงเรียนปลอด
บุหรี ่
6. ส ารวจข้อมลูการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 
7. ติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นชัดเจน
บริเวณทางเข้าโรงเรียนทุกช่องทาง 
8. ไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การสูบบุหรี่ เช่น ที่เขี่ยบุหรี ่
9. จัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เอือ้ต่อการสูบบุหรี่
ในโรงเรียน 
10. วางแผนและก าหนดกิจกรรมสอดแทรก
เรื่องบุหรี่ในหลักสูตร 
11. วางแผนและก าหนดกิจกรรมเพ่ือ
สอดแทรกเรื่องบุหรี่นอกหลักสูตร 
12. เฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 
13. ส่งเสริมใหน้ักเรียนเฝ้าระวังป้องกันการ
สูบบุหรี่ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
14. ส่งเสริมใหน้ักเรียนร่วมรณรงค์บ้านและ
ชุมชนปลอดบุหรี่ 
15. ส่งเสริมใหน้ักเรียนร่วมประชาสัมพันธ์ใน

 
1. การสังเกต 
2. ส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. แบบรายงานผลโครงการ 
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ช่องทางที่หลากหลาย 
16. คัดกรองและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
เพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียน 
17. มีความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เลิกสูบบุหร่ี 
18. สามารถสง่ต่อนักเรียนที่สูบบุหรี่เข้าสู่
ระบบบริการเลิกบุหรี่ตามความเหมาะสม 
19. มีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องบุหรี่
ร่วมกับชุมชน 
20. ผลักดันให้ผู้น าชุมชนมีนโยบายสนับสนุน
การด าเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ 
21. ชี้แจงและขอความร่วมมือร้านค้าใน
ชุมชนไม่ขายบุหรี่ให้กับเยาวชน 
 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบคุลากรทางการ
ศึกษางดจากการสูบบุหรี ่และปลอดภัยจากพิษ
ภัยของควันบุหรี่ 
 

 
 
1. การสังเกต 
2. ส ารวจ 
 

 
 
1. แบบรายงานผลโครงการ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
10.1  โรงเรียนปากสวยพิทยาคมเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 %  
10.2  นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษางดจากการสูบบุหร่ี และปลอดภัยจากพิษภัย

ของควันบุหรี ่
 
 
 

             ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                     (นายดนัย  เฉิดฉาย)  
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                              ลงชื่อ......................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                         (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 

     
 
 
                     ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางประภัสสร    ยอดคีรี) 
         หัวหนา้กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

     ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวีระศักด์ิ   มาตยน์อก) 

                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน / โครงการ  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ลักษณะโครงการ (Type of the project)  (     )  โครงการใหม่        (  /  )  โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 1 (ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และวิถีไทยตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง) 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
                         (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
                                         1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                                         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
                         (  /  )  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา    
                         (     )  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางประภัสสร  ยอดคีร ี      2.นายดนัย  เฉิดฉาย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล (Background  of Rational Criteria) 

เพื่อพัฒนาโรงเรียนในวิถีแห่งปัญญาและพัฒนาอย่างบูรณาการในระบบแห่งไตรสิกขา ผู้เรียนมีความ
ความเป็นพุทธผู้เข้าถึงธรรม โดยมีชีวิตที่ดีเจริญงอกงามมีความสุขและอยูร่่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์
เกื้อกูล สามารถน าโลกไปในวิถีที่ถูกต้อง 
 
2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
     2.1  เพื่อให้ผู้บริหาร  คร ู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธตามบริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการด าเนินงาน 
     2.2  เพื่อส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน มีการจัดกิจกรรม  
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอยา่งต่อเนื่อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
     2.3  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธ  ให้ขวญัก าลังใจผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา   และ
นักเรียนได้สรา้งเครือข่าย  ส่งเสริมและพัฒนาตนตามอัตลักษณ์  29  ประการ  โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน 
 
3. เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs)  
    3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
           3.1.1 พัฒนาตนตามอัตลักษณ์  29  ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 75 
    3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
          3.2.1 ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนเป็น 
พุทธมามกะที่ดี 
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4. สถานที่ด าเนินการ ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6. งบประมาณ ( Proposed Budget) 
     6.1  เงินอุดหนุน                                         -               บาท 
     6.2  เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟร ี15 ปี)  10,000   บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ                            -           บาท 
                 รวม                                         10,000           บาท 

 7. วิธีด าเนินการ (Procedure : activity) 

ล าดับที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนวิถีพุทธ  10,000 นายดนัย  เฉิดฉาย 
 1.ขั้นเตรียมการ (P)    
 - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ต.ค. –  พ.ย. 62   
 2.ขั้นด าเนินการ (D)    
 - จัดท าป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ย. 62   

 
- จัดท าป้ายพร้อมเฟรมไม้หนา้ช้ันเรียน
จ านวน 30 ห้องประกอบด้วยภาพชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

พ.ย.  – ธ.ค. 62  
 

 - จัดท าสมุดบันทึกความดี 600 เล่ม พ.ย.  – ธ.ค. 62   

 
- จัดท าพระพุทธศาสนสุภาษิต  
วาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามที่ต่างๆ 

พ.ค.  – มิ.ย. 63  
 

 
- ผู้บริหาร ครูและ นักเรียนทุกคน  
เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 

พ.ค. – มิ.ย. 63  
 

 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C)    
 - ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    
 - รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
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8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง (Connected Agencies)     
  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม / กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
ผลผลิต (Outputs) 
1.  ด้านกายภาพ 7 ประการ  
     1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
     1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 
     1.3 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
     1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม 
พระราชด ารัสติดตามที่ต่างๆ  
     1.5 มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่น         
     1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
     1.7  ไม่มีสิง่เสพติด เหล้า บุหรี่  
2. ด้านการเรยีนการสอน  5 ประการ 
     2.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน 
เช้า บ่าย ทั้งครู และนักเรียน                 
     2.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และ
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา    
     2.3 ครู พานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม 
กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง   
     2.4 ครู ผู้บริหาร และ นกัเรียน ทุกคน ไป
ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็น
แหล่งเรียนรู้      
     2.5 ครู ผู้บริหาร และ นกัเรียนทุกคน เข้า
ค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บรหิารโรงเรียน   
และนักเรียน 5 ประการ 
     3.1 รักษาศีล 5   
     3.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม 

 
1. การสังเกต 
2. ส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
1. การสังเกต 
2. ส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การสังเกต 
2. ส ารวจ 
 
 

 
1. แบบรายงานผลโครงการ 
2. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 
 
 
 
 
 
1. แบบรายงานผลโครงการ 
2. แผนการจัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. แบบรายงานผลโครงการ 
2. สมุดออมเงิน 
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     3.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการ
พิจารณาอาหารรับประทาน 
      3.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ 
สิ่งของ    
     3.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก 
4. ด้านการส่งเสริมวิถีพทุธ  8 ประการ 
     4.1  ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 
     4.2  ไม่ดุ ด่า นักเรียน                         
     4.3  ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน          
     4.4  โฮมรมูเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น
ความรู้สึกที่ไดท้ าความด ี
     4.5  ครู ผูบ้ริหาร และนกัเรียน มีสมุด
บันทึกความดี   
     4.6  ครู ผูบ้ริหาร และนกัเรียน สอบได้
ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย 
     4.7  บริหารจิต เจริญปญัญา ก่อนการ
ประชุมทุกครั้ง    
     4.8  มีพระมาสอนอย่างสม ่าเสมอ 
 
5. ด้านกิจกรรมประจ าวนัพระ  4  ประการ 
    5.1.ใส่เสื้อขาวทุกคน    
    5.2.ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์  
    5.3.รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อ
กลางวัน                                                                             
    5.4. สวดมนต์แปล 
 

 
 
 
 
 
 
1. การสังเกต 
2. ส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การสังเกต 
 

 
 
 
 
 
 
1. แบบรายงานผลโครงการ 
2. สมุดบันทึกความดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. แบบรายงานผลโครงการ 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา   
และนักเรียน เข้าใจและสามารถปฏิบัติตน 
เป็นพุทธมามกะที่ดี ร้อยละ 75 
 

 
1. การสังเกต 
2. ส ารวจ 
 

 
1. แบบรายงานผลโครงการ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
10.1  โรงเรียนพัฒนาตนตามอัตลักษณ์  29  ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ 

 10.2  ผู้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนเป็น 
พุทธมามกะที่ดี  

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

                                                     (นายดนัย  เฉิดฉาย)  
 
 
                             ลงชื่อ......................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                         (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 

     
          
                    ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางประภัสสร    ยอดคีรี) 
       หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 

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

         (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ  โครงการโรงเรียนสุจริต 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)     (      ) โครงการใหม่     (  /   )  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    ที่ 1 (ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม  และวิถีไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ    พอเพียง) 
                                          ที ่2 (พฒันาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในสตวรรษที่ 21) 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ          กลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นางประภัสสร  ยอดคีรี         2. นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง 

....................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล   

โครงการ “โรงเรียนสุจริต” อยู่ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ซึ่งเป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาคอรร์ัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปราม
และรณรงค์เพือ่ป้องกันการคอร์รัปช่ันอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันโดยรวมของประเทศไทยยัง
ไม่ดีขึ้น  
ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังคา่นิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจติส านึกของการมี
คุณธรรม  
ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคต  
 ตามที่  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจรติ” เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 
กระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สจุริต อยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ       
 ดังนั้น  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์ 
    2.1  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา “ป้องกันการทุจริต”     
    2.2  เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด  มวีินัย  ซื่อสัตยส์ุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ     
 
3. เป้าหมายและผลผลิต (Goals & Outputs) 
   3.1 เชิงปรมิาณ (Quantity) 
      3.1.1. นกัเรียนทุกคนมคีุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”     
      3.1.2. นกัเรียนทุกคนมทีักษะกระบวนการคิด  มีวินยั  ซื่อสัตย์สุจรติ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 
   

   3.2 เชิงคณุภาพ (Quantity) 
      3.2.1. นกัเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา “ป้องกันการ
ทุจริต”     
      3.2.2. นกัเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีจิตส านึกความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
4. สถานที่ด าเนินการ ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
5. ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 

(  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2561  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2562  1 ต.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562) 

       (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2562  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 2562  1 เม.ย. 2562 – 30 ก.ย. 2562) 
 
 6. งบประมาณ ( Proposed Budget) 
     6.1 เงินอุดหนุน                                                       3,000        บาท 
     6.2 เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15  ปี)     -        บาท 
     6.3 เงินนอกงบประมาณ                            -          บาท 
                 รวม                                                  3,000  บาท 
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7. วิธีด าเนนิการ (Procedure : activity) 
ล าดับที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 บริษัทสร้างการด ี พ.ค.63-ก.พ.64 3,000 นางประภัสสร   
และคณะคร ู 1. ขั้นเตรียมการ (P)   

   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ต.ค. 62   

 2. ขั้นด าเนินการ (D)    

 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม
คณะกรรมการ 

พ.ค. 63  
 

   - จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อปุกรณ์ พ.ค. 63   
   - ด าเนินการจัดกิจกรรมบรษิัทสร้างการดี พ.ค.63-ก.พ. 64   
 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C)    
   - ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค. 64   
 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A)    
   - รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 64   

2 
กิจกรรมที่ 2 ปปช.สพฐ.น้อย/ปปช.สพฐ.
ชุมชน 

พ.ค.63-ก.พ.64 - 
นางประภัสสร 
และคณะคร ู

 1. ขั้นเตรียมการ (P)   
   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ต.ค. 62   
 2. ขั้นด าเนินการ (D)    

 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม
คณะกรรมการ 

พ.ค. 63  
 

   - จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อปุกรณ์ พ.ค. 63   

 
- ด าเนินการจัดกิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย/
ปปช.สพฐ.ชุมชน 

พ.ค.63-ก.พ. 64  
 

 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C)    
   - ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค. 64   
 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A)    
   - รายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 64   

3 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้าน
การทุจริตผ่านสื่อภาพยนตรส์ั้น 

พ.ค.63-ก.พ.64 - 
นางประภัสสร 
และคณะคร ู

 1.ขั้นเตรียมการ (P)   
   - จัดท าและขออนุมัติโครงการ ต.ค. 62   



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 250 

 

 2.ขั้นด าเนินการ (D)    

 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม
คณะกรรมการ 

พ.ค. 63  
 

   - จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อปุกรณ์ พ.ค. 63   

 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนต์สั้น 

พ.ค.63-ก.พ.64  
 

 3.ขั้นติดตามประเมินผล (C)    
   - ประเมินผลการด าเนินงาน มี.ค. 64   
 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A)    

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 

9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียน เปน็ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”     
2. นักเรียน เปน็ผู้มีจิตส านึก 
ความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
 
    
2. นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีจิตส านึก
ความเป็นไทย มีความสุจริต  
มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  

 
1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การสอบถาม 
  
1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การสอบถาม 
 
 
 
 
1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การสอบถาม 
 
 
 
1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การสอบถาม 
 

 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
 
 
 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. การสอบถาม 
 
 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
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ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมี
จิตสาธารณะ 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 

10.1 นักเรียนเป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
10.2 นักเรียนเป็นผู้มีจิตส านึกความเป็นไทย มีความสุจรติ มีทักษะกระบวนการคิด  มวีินัย  ซื่อสัตย์

สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                (นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง)  
 
                                                
 

                ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                     (นางไพรรัตน์      ศรีจักร) 
 
 

 
                 ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางประภัสสร    ยอดคีรี) 
      หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
 

    ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน / โครงการ  โครงการโรงเรียนคุณธรรม   
ลักษณะโครงการ(Type of the project)     (  /  ) โครงการใหม่     (     )  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    ที่ 1 (ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม  และวิถีไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ    พอเพียง) 
                                          ที ่2 (พฒันาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในสตวรรษที่ 21) 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (  /  )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (     )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (  /  )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ          กลุ่มงานบรหิารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสลักจิตร  เฉิดฉาย     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  หลักการและเหตุผล 
        ด้วยโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอย

เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายใหร้ัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วม

หารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียน คร ู

ผู้บริหารและบคุลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคณุคา่แห่ง

คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง

คุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากคณะครู  ผู้บริหาร นักเรียน ชุมชน หน่วยงาน และ องค์กรที่ท้างาน

ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนัน้  เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท าได้

ง่าย เป็นการลงทุนต ่า แต่ได้ก าไรมาก  และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการ

ของโรงเรียน คุณธรรมสามารถน้าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  

เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน "ลดลง" และ ส่งเสริมให้

เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ "เพิ่มขึ้น" ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน  ได้อย่างยั่งยืน  
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2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นักเรียน  ครู  บุคลลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน ได้พัฒนาทางด้านพฤติกรรม ให้มี
คุณธรรม  
โดยการสร้างสรรค์วินัย เพิ่มค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับนักเรียน ครู  บุคลลากรทางการศึกษา  ได้พัฒนาทางด้าน
พฤติกรรม ให้มีคุณธรรม โดยการสร้างสรรค์วินัย เพิ่มค่านิยมที่พึงประสงค์  จ านวน  510  คน 
 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนร้อยละ 90 มีวินัย มีความรับผิดชอบ  
  2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความกตัญญูกตเวที 
   4. นักเรียนร้อยละ 90 มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
   5. นักเรียนร้อยละ 90 มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนร่วมอย่างคุ้มค่า 
   6. นักเรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและ
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
   7. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการของโรงเรียน 
 
4. สถานที่ด าเนินการ ( Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
 6. งบประมาณ ( Proposed Budget) 
     6.1 เงินอุดหนุน                                         -        บาท 
     6.2 เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15  ปี)          8,000             บาท 
     6.3 เงินนอกงบประมาณ                            -          บาท 
                 รวม                                                 8,000  บาท 
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7. วิธีด าเนนิการ (Procedure : activity) 

 

ล าดั
บที่ 

การด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
2.จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
4. กิจกรรมพัฒนาผู้น าเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม  
4.1 มีวินัยและความรับผิดชอบ 
4.1.1 ปรับปรุงพัฒนา ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการมาเรียน
ของนักเรียน  
4.1.2  ปรับปรุงพัฒนาระเบียบของสถานศึกษาเกี่ยวกับการเข้า
แถวเคารพธงชาติ และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ การสนใจการเรียน
และการแต่งกายให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  
4.1.3  จัดกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน ทุกเช้าและเย็น โดยให้
นักเรียนไหว้คร ูรุน่พ่ี และเพ่ือนๆ 
4.1.4  ฝึกอบรม ควบคุมและดูแลมารยาทในการรับประทาน
อาหารในโรงเรียน โดยให้นักเรียนเข้าแถวไปรับประทานอาหาร 
ซื้ออาหาร  เมื่อทานอาหารเสร็จแล้วให้น าภาชนะที่ใส่อาหารไป
เก็บให้เรียบร้อย  ฯลฯ 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

8,000 ครูสลักจิตร 
และ 

คณะครู
โรงเรียนปาก
สวยพิทยาคม 

 4.2. กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ  
4.2.1  จัดท าระเบียบหรือข้อตกลงในห้องเรียนเกี่ยวกับระเบียบ
การสอบและการไม่ลอกการบ้านกิจกรรม 
4.2.2 การไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนและการฝึกให้
นักเรียนพูดความจริงไม่โกหก  
4.2.3  จัดท าสมุดบันทึกความดี ให้นักเรียนบันทึกทุกครั้งที่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงหรือมาตรการของ
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โรงเรียน/ของห้อง 
4.2.4 จัดท าธนาคารความดีให้เป็นคะแนนสะสมความดีของแต่
ละคน 
 

 4.3  ความกตัญญูกตเวท ี
4.3.1  การท าความเคารพพ่อแม่ หรือผู้ปกครองก่อนมาโรงเรียน
และกลับจากโรงเรียน 
4.3.2  บันทึกความดีที่ช่วยผู้ปกครองท างานบ้านในแต่ละวัน 
4.3.3  การท าความเคารพครู และช่วยงานครูทุกครั้งที่มีโอกาส 
4.3.4 จัดกิจกรรมส าคัญของชาติ เช่นวันไหว้ครู,วันแม่แห่งชาติ  
 

   

 4.4 ความมีเมตากรุณาโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่
เห็นแก่ตัว 
4.4.1 จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
4.4.2  จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
4.4.3 บริจาคสิง่ของให้ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  
4.4.4  แบ่งบันสิ่งของให้ผู้อื่นทุกครั้งที่มีโอกาส 

   

 5. กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
5.1.1 กิจกรรมการประชุมประจ าสัปดาห์ 
 5.1.2 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะในวันส าคัญทางศาสนา 
 5.1.3 กิจกรรมยกย่องผู้ประพฤติดี 
 

   

 6. จัดท าแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
7. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
8. สอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
9.  ประเมินพฤติกรรมผู้เรียน 
10.  ประเมินโครงการ 
11. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 
สิ้น

ปีงบประมาณ 

  
ครูสลักจิตร 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
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9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนมีวนิัยและความรบัผิดชอบ 
2. นักเรียน มีความซื่อสัตย์สจุริต 
3. นักเรียน มีความกตัญญูกตเวที 
4. นักเรียนมีความเมตตากรุณา 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
5. นักเรียนมีความประหยัด และใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
6. นักเรียน  มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย 
7. ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีวินัย  
มีความรับผิดชอบ  
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์
สุจริต 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความกตัญญู
กตเวที 
4. นักเรียนร้อยละ 90 มีความเมตตา
กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ 
 5. นักเรียนร้อยละ 90 มีความประหยัด 
รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนร่วม
อย่างคุ้มค่า 
6. นักเรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 
นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
 7. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการของโรงเรียน 

 
1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การสอบถาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การสอบถาม 
 

 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การสอบถาม 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
1)  ครู  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา   ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมี

เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี   และภูมิใจในการท า
ความดี 

 2) ครู  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม   โดยขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน   และมีความต่อเนื่อง 
  3)  ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
          4)  ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาทางด้านพฤติกรรม ให้มีคุณธรรม   
โดยการสร้างวินัย ลดปริมาณขยะ  
 
 
 

 ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางสลักจิตร     เฉิดฉาย)  
 
                                                

                   ลงชื่อ...................................................หัวหน้าแผนงาน 
                                                     (นางไพรรัตน์      ศรีจักร) 
 
 

                      ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางประภัสสร    ยอดคีรี) 

        หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
 

     ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 

                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน /โครงการ โครงการประสานงานคณะกรรมการสถานศกึษา 
ลักษณะโครงการ(Type of the project)   (    ) โครงการใหม่     (  / )  โครงการต่อเนื่อง                
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ที่ 4 (พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัย 

  ตามหลักธรรมาภิบาล) 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

     (     )  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                            1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
      1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

     (  /  )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
     (     )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ      กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นางประภัสสร  ยอดคีร ี            2. นายวิชชากร  บัวป่า 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  (Background  of Rational Criteria) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมสถานศึกษา 
เป็นประจ าทุกภาคเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และอื่น ๆ เข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ถือเป็นการประชุมที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 

เพื่อให้คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และมีบทบาท
ในการให้ความเห็นชอบ นโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน สามารถด าเนินการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 

2.  วัตถุประสงค์(Objectives) 
 2.1  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีบทบาทหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา 
          2.2   เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรโรงเรียนกับ
คณะกรรมการ 
 

3. เป้าหมาย ( Goals & Outputs) 
          3.1  ด้านปริมาณ(Quantity) 
                 3.1.1  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
        3.1.2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนรว่มในการพัฒนาโรงเรียน 

3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
        3.2.1  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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                 3.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80 
 

4. สถานที่ด าเนินการ ( Place)     โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6. งบประมาณ ( Proposed Budget)   
      6.1    เงินอุดหนุน                                                                  2,000               บาท 
      6.2    เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี15ปี)    -                     บาท 
      6.3    เงินนอกงบประมาณ                                                         -    บาท 
                รวม                                                                      2,000              บาท 
 
7. วิธีการด าเนินการ   (Procedure : activity) 
 
ล าดับ

ที่ 
การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรม  ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ตลอดป ี
งบประมาณ 

 

2,000 นางประภัสสร    
ยอดคีรี 

 1. ขั้นเตรียมการ (P) 
  1.1 ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
  1.2 จัดท าค าสั่ง 
  1.3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ขั้นด าเนินการ (D) 
  2.1 ประสานคณะกรรมการสถานศึกษา  
  2.2 ด าเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

ธ.ค. 62 
 

  

 3. ขั้นติดตามประเมินผล (C) 
  - ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) 

ก.ย. 63 
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 - สรุปเป็นรูปเล่ม น าผลการด าเนินงาน 
ปัญหา และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและ
พัฒนางานต่อไป 
 

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
                   ฝ่ายบริหาร   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน    คณะกรรมการสถานศกึษา 
 
9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช ้

ผลผลิต (Outputs) 
1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 
ผลลัพธ์(Outcomes) 
1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80 

 
1. สังเกต 
2. สรุปผลการ
ด าเนินการ 
 
 
 
1. ส ารวจ 
2. สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
1. แบบสังเกต 
2. แบบรายงานผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
1. แบบส ารวจ 
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 
       1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วมประชุมสัมมนาไมน่้อยกว่าร้อยละ 80  
       2.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเฉลี่ยรอ้ยละ 80 

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

 (นายวิชชากร    บัวป่า) 
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ลงชื่อ................................................ หัวหน้าแผนงาน 
                                                  (นางไพรรัตน์   ศรีจักร) 
                                                             
 
 

                 ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางประภัสสร    ยอดคีรี) 

      หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
 
 

   ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายวีระศักดิ์   มาตยน์อก) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม                                        
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ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ 
ลักษณะโครงการ  (Type of the project)  (  /  ) โครงการต่อเนื่อง   (     )  โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัย 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
     (       )  มาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
     (   /   )  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     (       )  มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสมพร  ผมไผ 
................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล (Background  of Rational  Criteria) 

    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  เป็นสถานบันการศึกษา  ทีผ่่านการรับรอง 
จากคณะกรรมการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์  ระดับดี  ทั้งนี้อาคารสถานที่ที่ดี  สะอาด โต๊ะ 
เก้าอ้ี  ห้องเรียนที่เพียงพอ  มีส่วนสร้างบรรยากาศให้น่าเรียนรู้  อีกทั้งการจัดให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท า
ความสะอาดบริเวณโรงเรียนร่วมกัน  ท าให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีต่อการที่ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด  รัก
โรงเรียน  รักสิ่งแวดล้อม  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์  (Objectives) 
 1. เพื่อให้โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ท าความสะอาดเพียงพอ 
 2. อาคารประตู  หน้าต่าง  โต๊ะ เก้าอ้ี ไม่มีช ารุด พร้อมใช้งาน เพียงพอ 
 3. นักเรียนมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 4. มีห้องเรียน ห้องกลุ่มสาระฯ และนอกห้องเรียนจัดเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ 
 
3. เป้าหมาย (Goals &  Outputs) 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   -  จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ท าความสะอาด  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   -  ส ารวจ  ซอ่มแซม  เก้าอี ้โต๊ะ  ประตู หน้าต่าง อื่นๆ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
หรือตามความจ าเป็น 
   -  จัดกิจกรรม 5 ส. ในวันส าคัญตลอดปี 
   -  จัดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ 
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   -  จัดตกแต่งภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศที่ดีตลอดปี 
    

3.2 เชิงคุณภาพ  (Quality) 
   -  บริเวณโรงเรียน  ห้องเรียน ห้องกลุ่มสาระฯ   พื้นที่โดยรอบ  สะอาด เป็นระเบียบ 
  -  นักเรียนมจิีตส านึกในการท าความสะอาดร่วมกัน ในการจัดกิจกรรม 5 ส. วันส าคัญ 
  -  ภูมิทัศน์ของโรงเรียน  ร่มรื่น น่าอยู่ เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
4.  สถานที่ด าเนินการ  ( Place)  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
5. ระยะเวลาด าเนินงาน  ( Time)        
          (  /  )  ภาคเรียนที่  2/ 2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
          (  /  )  ภาคเรียนที่  1/ 2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  1 เม.ย.2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6.  งบประมาณ  (Proposed Budget) เฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
     6.1  เงินอุดหนุน                                                       43,276    บาท 
     6.2  เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (เรียนฟร ี 15  ปี).....................บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ...............................................................................บาท 
    รวม           43,276   บาท 
 
7.  วิธีด าเนินการ  (Procedure :  activity)  
 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

1 ขั้นเตรียมการ (P)    

 1.จัดท าโครงการและขอ

อนุมัต ิ

พ.ย. – ธ.ค. 62          43,276 นางสมพร  ผมไผ 

2 ขั้นด าเนินการ(D)    

 1.ซ่อมแซมอาคาร ประตู 

หน้าต่าง โต๊ะเก้าอี้  

   จัดบรรยากาศ 

   

 2. จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ท า พ.ย. 62 และ   
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ความสะอาด พ.ค. 63 

 3. จัดกิจกรรม 5 ส. ตลอดปีการศึกษา   

 4. จัดห้องเรียนให้เป็น

ห้องเรียนแห่งการเรียนรู ้

ตลอดปีการศึกษา   

 5. จัดตกแต่งภูมิทัศน์ใน

บริเวณโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา   

 6. จัดตกแต่งห้องปฏิบัติการ

กลุ่มสาระ 

ตลอดปีการศึกษา   

 7.  แบ่งเขตรับผิดชอบท า

ความสะอาด 

ตลอดปีการศึกษา   

3 ขั้นประเมินผล(C)    

 1. ประเมินและรายงานผล

การด าเนินงาน 

ก.ย.  63   

 

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (connected  Agencies) 
 

9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้

        ผลผลิต (Outputs)   

1.มีอุปกรณ์ท าความสะอาดพอเพียง สังเกตการปฏิบัติงาน แบบประเมินโครงการ 

2.ห้องเรียนและเขตรับผิดชอบเป็นห้องเรียนแห่ง

การเรียนรู้ 

สังเกตการปฏิบัติงาน แบบประเมินโครงการ 

3.โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่ด ี สังเกตการปฏิบัติงาน แบบประเมินโครงการ 

4.มีการจัดกิจกรรม 5 ส. ในวันส าคัญ สังเกตการปฏิบัติงาน แบบประเมินโครงการ 

5. อาคารเรียน ประตู หน้าต่าง โต๊ะ  

เก้าอ้ีอยู่ในสภาพดี พอเพียง   

สังเกต แบบประเมินโครงการ 

         ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1.มีอุปกรณ์ท าความสะอาดพอเพียง ร้อยละ 100  รายงานผลโครงการ แบบรายงานโครงการ 

2.ห้องเรียนและเขตรับผิดชอบเป็นห้องเรียนแห่ง รายงานผลโครงการ แบบรายงานโครงการ 
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การเรียนรู้ ร้อยละ 100 

3.โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่ดี ร้อยละ 100 รายงานผลโครงการ แบบรายงานโครงการ 

4.มีการจัดกิจกรรม 5 ส. ในวันส าคัญ  

ร้อยละ 100 

รายงานผลโครงการ แบบรายงานโครงการ 

5. อาคารเรียน ประตู หน้าต่าง โต๊ะ  

เก้าอ้ีอยู่ในสภาพดี พอเพียง  ร้อยละ 100 

รายงานผลโครงการ แบบรายงานโครงการ 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
 10.1 โรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ 
 10.2 นักเรียนมีจิตส านึกทีดี่ในการท างานร่วมกัน  รักโรงเรียน รกัส่ิงแวดล้อม 
 10.3  อาคารเรียน ประตู หน้าต่าง โต๊ะ เก้าอี้อยู่ในสภาพดี พอเพียง   
 10.4 โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่ดี มีบรรยากาศเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
 

ลงชื่อ..........................................  ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสมพร    ผมไผ) 

 
 

 
    ลงชื่อ..........................................  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 

                                                  (นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 
 
 

 
ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายสมศักดิ์   ตานุชนม์) 
  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
 

                                ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 

                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไปและงานปฏิคม 
ลักษณะโครงการ  (Type of the project)   (  /  ) โครงการต่อเนื่อง   (     )  โครงการใหม ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
     (       )  มาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพ 
  1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน  1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
     (   /  )  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     (       )  มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ    กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววารุณี  พงษากลาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
1.หลักการและเหตผุล (Background  of Rational  Criteria) 
 

 งานสารบรรณและงานปฏิคมนับเป็นงานบริการที่ส าคัญตอ่บุคลากร เป็นการที่ท าให้บคุลากรใน
โรงเรียนได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานสารบรรณและงานปฏิคมมีความ
พร้อม  รวดเร็ว  เพียงพอ  จึงควรจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนินการอย่างเหมาะสม  เพื่อรองรับการ
ให้บริการบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ให้บรรลุจุดประสงค์หลักของงานสารบรรณและงานปฏิคม 
 
2. วัตถุประสงค์  (Objectives) 
 1.เพื่อให้มีวัสด ุอุปกรณ์ในการต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ ท ากิจกรรมในโรงเรียน 
 2. งานสารบรรณงานปฏิคม  ให้การบริการ การต้อนรับ รวดเร็ว  ประทับใจ 
 
3. เป้าหมาย (Goals &  Outputs) 
 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   -  ซื้อผ้าคลุมเก้าอ้ี  50  ผืน ,  ซื้อผ้าปูโต๊ะ  20  ผืน 
   -  ซื้อเครื่องท าน ้าเย็น 2 เครื่อง 
   - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต้อนรับผู้มาเยือน บุคลากรในโรงเรยีนให้เพียงพอกับปริมาณที่ต้องการใช้งาน
  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 - การปฏิบัติสารบรรณและงานปฏิคม  ต้อนรับ รวดเร็ว  ประทับใจ 
 
4.  สถานที่ด าเนินการ  ( Place)  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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5. ระยะเวลาด าเนินงาน  ( Time)        
          (  /  )  ภาคเรียนที่  2/ 2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
          (  /  )  ภาคเรียนที่  1/ 2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
6.  งบประมาณ  (Proposed Budget) เฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
     6.1  เงินอุดหนุน                                                      15,000     บาท 
     6.2  เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (เรียนฟร ี 15  ปี).....................บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ...............................................................................บาท 
    รวม         15,000     บาท 
 
7.  วิธีด าเนินการ  (Procedure :  activity)  
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

1 ขั้นเตรียมการ (P)    

 1.จัดท าโครงการและขออนุมัติ พ.ย. – ธ.ค. 62          15,000 นางสาววารุณี  

พงษากลาง 

2 ขั้นด าเนินการ(D)    

 2.จัดซื้อวัสดุ ใช้งาน เก็บรักษา ตลอดปี

การศึกษา 

  

3 ขั้นประเมินผล(C)    

 1. ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย.  63   

 2. รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   

 
8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (connected  Agencies) 
      หน่วยงานและประชาชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้

        ผลผลิต (Outputs)   

1.มีอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการต้อนรับงานสาร

บรรณ 

สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 

2.มีตู้จัดเก็บเป็นระเบียบ สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 

3.มีตู้จัดเก็บเป็นระเบียบ การสังเกต แบบสังเกต 

         ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1.มีอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการต้อนรับ 

ร้อยละ 100 

 รายงานผลโครงการ แบบรายงานโครงการ 

2.มีตู้จัดเก็บเป็นระเบียบ  ร้อยละ 100 รายงานผลโครงการ แบบรายงานโครงการ 

3.มีตู้จัดเก็บเป็นระเบียบ 

    ร้อยละ 90 

รายงานผลโครงการ แบบรายงานโครงการ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 

  10.1  มีอุปกรณ์ส าหรับงานต้อนรับ งานสารบรรณ พอเพียงต่อปริมาณความต้องการใช้งาน 
  10.2  มีเครื่องท าน ้าเย็นส าหรับบริหารห้องกิจการนักเรียนและห้องกลุ่มบริหารทั่วไป ห้องละ 1 เครื่อง 
  10.3  มีผ้าปูโต๊ะ  ผ้าคลุมเก้าอี้ที่ สวยงาม เพียงพอต่อการใช้งาน 
  10.4  การตอ้นรับมีความเหมาะสม 

 
  
 

ลงชื่อ..........................................  ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาววารุณี  พงษากลาง) 

                                   
 
 

    ลงชื่อ..........................................  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
                                                  (นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 
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 ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสมศักดิ์   ตานุชนม์) 

  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 

                                 ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 

                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
ลักษณะโครงการ  (Type of the project)  (   /  )ตอ่เนื่อง   (     )  ใหม ่
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่  ส่งเสริมผู้เรียนใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

 ( /  )  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ( /  )  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 (    )  มาตรฐานที่   3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป/งานอาคารสถานที ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสมพร  ผมไผ 2.นายอนุรักษ์  พิสัยสวัสดิ ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตผุล (Background  of Rational  Criteria) 
 งานบริการเป็นการที่ท าให้บคุลากรในโรงเรยีน  ได้รับความสะดวกสบายในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
สาธารณูปโภค  มีความพอเพียง  สม ่าเสมอ  และต้องแก้ไข  ปรับปรุงอุปกรณ์ที่ช ารุด  เพิ่มเติมในสิ่งทีข่าด  
เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณูปโภค  ให้ทกุคนมีน ้าดื่มที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย
ต่อสุขภาพ  ไฟฟ้าสว่างเหมาะสมต่อการใช้งาน  ภายใต้ความประหยัด ฝ่ายบริการจึงจัดท าโครงการเพื่อ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขึ้น 
 
 

2. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
 1.เพื่อให้มีน ้าด่ืม น ้าใช้ ที่เพียงพอ  สะอาด  ปลอดภัย 
 2. เพื่อให้มีระบบไฟฟา้ที่เพียงพอปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ภายใต้ความประหยัด 
 3. ระบบไฟฟ้า  ไม่มทีี่ช ารุด ซึ่งอาจท าให้เกดิปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร 
 
3. เป้าหมาย (Goals &  Outputs) 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   -  เปลี่ยนไส้กรองน ้าดื่มภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
   -  ส ารวจ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ระบบประปา และเครื่องท าน ้าเย็นอยู่เสมอ 
   -  ส ารวจ  ซอ่มแซม  ระบบไฟฟ้าอยู่เสมอ  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   -  บุคลากร  นักเรียน มีน ้าดื่มที่สะอาด เพียงพอ  ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
   -  ลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร โจรผู้ร้าย 
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4.  สถานที่ด าเนนิการ  ( Place)  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 

(  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6.  งบประมาณ  (Proposed Budget) เฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
     6.1  เงินอุดหนุน                                                       10,000     บาท 
     6.2  เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (เรียนฟร ี 15  ปี). ....................บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ.........................................................    ..................บาท 
    รวม           10,000   บาท 
 
7.  วิธีด าเนินการ  (Procedure :  activity)  
 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

1 ขั้นเตรียมการ (P)    

 1.จัดท าโครงการและขออนุมัติ ต.ค. – พ.ย. 62          10,000 นายอนุรักษ์  

พิสัยสวัสดิ ์

2 ขั้นด าเนินการ(D)    

 1.เปลี่ยนไส้กรองน ้าด่ืม    

 2. จัดซื้อวัสดุซอ่มแซมระบบประปา พ.ย. 62 และ 

พ.ค. 63 

  

 3. จัดซื้อวัสดุซอ่มแซมระบบไฟฟ้า ตลอดปี

การศึกษา 

  

3 ขั้นประเมินผล(C)    

 1. ประเมินผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   

 2. รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 63   
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8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (connected  Agencies) 
     การประปาส่วนภูมิภาค  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
 
9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช ้

        ผลผลิต (Outputs)   

1.ระบบไฟฟ้าในโรงเรียนมีความปลอดภัย สังเกตการปฏิบัติงาน แบบประเมินโครงการ 

2.น ้าด่ืมสะอาด เพียงพอ  ปลอดภัยต่อสุขภาพ สังเกตการปฏิบัติงาน แบบประเมินโครงการ 

3. มีน ้าใช้เพียงพอ สะดวกในการใช้งาน สังเกตการปฏิบัติงาน แบบประเมินโครงการ 

         ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1.ระบบไฟฟ้าในโรงเรียนมีความปลอดภัย 

ร้อยละ 100 

 รายงานผลโครงการ แบบรายงานโครงการ 

2.น ้าด่ืมสะอาด เพียงพอ  ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ร้อยละ 100 

รายงานผลโครงการ แบบรายงานโครงการ 

3. มีน ้าใช้เพียงพอ สะดวกในการใช้งาน 

ร้อยละ 100 

รายงานผลโครงการ แบบรายงานโครงการ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 

  10.1  บุคลากร  นักเรียน มีน ้าดื่มที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
  10.2 โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย 

   
 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................  ผู้เสนอโครงการ 
       (นายอนุรักษ์  พิสัยสวสัดิ์) 
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      ลงชื่อ..........................................  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
                                                  (นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 
 
 
 

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสมศักดิ์   ตานุชนม์) 

  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

                                ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายวีระศักดิ ์  มาตย์นอก) 

                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ     โครงการนักเรยีนไทยสุขภาพดี 
ลักษณะโครงการ (Type of The Project)     (  √ ) โครงการต่อเนื่อง    (     ) ใหม่  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ       ที่ 5   (พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    ที่ 4   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ 

(  /  ) มาตรฐานที่  1.คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน  1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
(     )   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
(   / )   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานทั่วไป /งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสลักจิตร  เฉิดฉาย 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)  
             เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นงานบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ ใน
การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ให้เป็นผู้มีสุขภาวะของร่างกายและจิตใจที่ดี 
 

2.  วัตถุประสงค ์(Objective)  
             เพือ่ให้นักเรียนซึง่เป็นอนาคตที่ส าคัญของชาติไทยเป็นผู้ที่มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง และจติใจที่ที่
เข้มแข็ง 
 

3.  เป้าหมาย และผลผลิต (Goals & Outputs)  
       3.1 ด้านปริมาณ (Quantity) 
       นักเรียนมสุีขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงทุกคน 
       3.2 ด้านคุณภาพ (Quality) 
               1. นักเรียนและครูร้อยละ 80  มีสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพตนเอง 
     2.  นักเรียนมีน ้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑม์าตรฐาน 
 

4. สถานที่ด าเนินการ (Place)    โรงเรียนปากสวยพิทยาคม   
 

5. ระยะเวลาด าเนนิการ  
 (   √  )  ภาคเรียนที่ 2/2562 (ช่วงที่ 1  ปกีารศึกษา 2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค.2563) 
 (   √  )  ภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วงที่  2  ปีการศึกษา 2563  1 เม.ย.2563 – 30 ก.ย.2563) 
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6. งบประมาณ (Proposed Budget) ขอถั่วจ่ายทุกรายการ (แจงรายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณด้วย)  
 6.1 เงินอุดหนุน             22,000    บาท  
 6.2 เงินงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี)       ..................    บาท 
 6.3 เงินนอกงบประมาณ      .....................    บาท   

      รวม         22,000      บาท  
 
7. วิธีด าเนนิการ (Procedure : activity)  
ล าดับ

ที่ 
การด าเนินงาน ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม 

- ลดอ้วนเข้าพรรษา 

- กินผักไม่กินมนั/ควบคุมอาหาร 

- ออกก าลังกายทุกวันพุธเย็น 

- ตรวจสุขภาพประจ าปีนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

22,000 

 

นางสลักจิตร  เฉิดฉาย 

 1.  ขัน้เตรียมการ 

  -  จัดท ากิจกรรมด าเนินงานและขออนุมัต ิ

2.   ขั้นด าเนินการ 

  -  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รพสต./

รพ.ประจ าท้องถิ่น 

3.  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 

 -  ประเมินผลการด าเนินงาน 

 -  รายงานผลการด าเนินงาน 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 

 -  น าผลการด าเนินงานมาพัฒนาในปีต่อไป 

 

 

 

 

  

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected   Agencies) 

 ฝ่ายบริการ / งานอนามัยโรงเรียนและส่งเสริมสุขภาพ   
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9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation)  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

ผลผลิต (Outputs)   

1. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการมีสุขภาพ

ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

1. สังเกต 

2. สอบถาม 

3. รายงานผล 

4. ประเมินโครงการ 

5. แบบทดสอบ 

6. จ านวนนักเรียน 

(เลือกใช้ตามความเหมาะสม) 

1. แบบสอบถามความพึง

พอใจ 

2. แบบรายงานผลการ

ด าเนินการ 

3.แบบประเมินผลโครงการ 

4.แบบทดสอบ 

5. แบบลงทะเบียน 

(เลือกใช้ตามความเหมาะสม) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

1. นักเรียนและครูร้อยละ 80  มีสุขนิสัย

ในการดูแลสุขภาพตนเอง 

2.  ร้อยละนักเรียนมีน ้าหนัก ส่วนสูง  

และสมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

3. ร้อยละ80 นักเรียนและครูมีความพึง

พอใจในการใหบ้ริการงานด้านอนามัย 

 

1. การรายงานผล 

2. การประเมนิผลโครงการ 

3. ผลการประเมินการสอบ NT, 

O-net 

1. แบบรายงานผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนวิชา........... 

2. แบบรายงานผลโครงการ 

3. แบบประเมนิความพึง

พอใจ 

4. แบบทดสอบ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes)  
      10.1   นกัเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
      10.2  นักเรียนและครูรอ้ยละ 80  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง 
      10.3  ร้อยละนักเรียนมีน ้าหนัก ส่วนสงู และสมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
        ลงชื่อ…………………………………...... ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางสลักจิตร   เฉิดฉาย) 
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  ลงชื่อ..........................................  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 

                                                  (นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 
 

 
ลงชื่อ .........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายสมศักดิ์   ตานุชนม์) 
  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 

                                ลงชื่อ.............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 

                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ     โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล  
ลักษณะโครงการ (Type of The Project) (     ) โครงการต่อเนื่อง    ( /  ) ใหม่  
สนองกลยุทธ์ สพฐ       ที่ 5   (พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ที่ 4   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานด้าน 

 (  /  ) มาตรฐานที่  1.คณุภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน  1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
(     )   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
(   / )   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ฝ่าย /งาน/กลุม่สาระ/ที่รับผดิชอบ     กลุ่มบริหารงานทั่วไป /งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสลักจิตร  เฉิดฉาย 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)  
             เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นงานบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญไม่
ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์ยาหรือวัสดุอุปกรณ์ ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยของ
นักเรียนในเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะน าส่งถึงแพทย์เพ่ือรักษาต่อไป ดังน้ันโรงเรียนควรจะมีเวชภัณฑ์ยา  สถานท่ี  วัสดุ 
อุปกรณ์ ไว้ส าหรับบริการครู นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อพัฒนาสุขอนามัย
ของผู้เรียนต่อไป 
2.  วัตถุประสงค ์(Objective)  
          เพื่อบริการเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้านและมีวัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ห้องพยาบาลเพียงพอส าหรับ
บริการนักเรียน ครูและบุคลากรที่เข้ารับการบริการ 
3.  เป้าหมาย และผลผลิต (Goals & Outputs)  
       3.1  ด้านปริมาณ (Quantity) 
        1. มีเวชภัณฑ์ยาและวัสดุครภุัณฑ์   เพียงพอพร้อมให้บริการงานด้านอนามัย แก่นักเรียนและคร ู
       3.2  ด้านคุณภาพ (Quality) 
               1. นักเรียนและครูร้อยละ 80  มีสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพตนเอง 
   2.  นักเรียนมีน ้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. สถานที่ด าเนินการ (Place)  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม   
 

5.  ระยะเวลาด าเนนิการ (Time) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
        (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
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6. งบประมาณ (Proposed Budget)   ขอถั่วจ่ายทุกรายการ  
 6.1 เงินอุดหนุน              8,000        บาท  
 6.2 เงินงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี)       ..................    บาท 
 6.3 เงินนอกงบประมาณ      .....................   บาท   

      รวม          8,000    บาท  
 
7. วิธีด าเนนิการ (Procedure : activity)  
 
ล าดับ

ที่ 
การด าเนินงาน ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม 

- จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุอุปกรณ ์

- จัดซื้อเคาเตอร์ส าหรับรอรับบริการ 

- จัดซื้อกล่องเก็บผ้าห่ม/อุปกรณ์ประจ าห้อง 
 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

8,000 

 

นางสลักจิตร  เฉิดฉาย 

 1.  ขัน้เตรียมการ 

  -  จัดท ากิจกรรมด าเนินงานและขออนุมัต ิ

2.   ขั้นด าเนินการ 

  -  ส ารวจเวชภัณฑ์ยา วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ 

  -  ด าเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา วัสดุอุปกรณ์โดย

เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 

3.  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 

 -  ประเมินผลการด าเนินงาน 

 -  รายงานผลการด าเนินงาน 

4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 

 -  น าผลการด าเนินงานมาพัฒนาในปีต่อไป 

 

 

 

 

  

 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected   Agencies) 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป / งานอนามัยโรงเรียนและส่งเสริมสุขภาพ   
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9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

ผลผลิต (Outputs)   

1. มีเวชภัณฑ์ยาและวัสดุครภุัณฑ์  

เพียงพอพร้อมให้บริการงานด้านอนามัย 

แก่นักเรียนและครู 

1. สถิติการใชห้้องพยาบาล 

2. รายงานผลโครงการ 

3. การสอบถาม, การสังเกต 

1. สถิติการใชห้้องพยาบาล 

2. รายงานผลโครงการ 

3. การสอบถาม, การสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    

1. นักเรียนและครูร้อยละ 80  มีสุขนิสัย

ในการดูแลสุขภาพตนเอง 

2.  ร้อยละนักเรียนมีน ้าหนัก ส่วนสูง  

และสมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

3. ร้อยละ80 นักเรียนและครูมีความพึง

พอใจในการใหบ้ริการงานด้านอนามัย 

1. การส ารวจ 

2. รายงานผลโครงการ 

3. การประเมนิความพึงพอใจ 

1. สถิติการใชห้้องพยาบาล 

2. แบบรายงานผลโครงการ 

3. แบบประเมนิความพึง

พอใจ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes)  
      10.1  มีเวชภัณฑ์ยาและวัสดุครุภัณฑ์  เพียงพอพร้อมให้บริการงานด้านอนามัย แก่นักเรียนและครู 
      10.2  นักเรียนและครูรอ้ยละ 80  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง 
      10.3  ร้อยละนักเรียนมีน ้าหนัก ส่วนสงู และสมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………….…………...ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางสลักจิตร   เฉิดฉาย) 

 
 
 
   

      ลงชื่อ..........................................  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
                                                  (นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 
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ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสมศักดิ์   ตานุชนม์) 

  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

                                ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 

                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ, 2551: 4) 

การจัดการเรียนการสอนนอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตามหลักสูตรแล้วผู้เรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านต่างๆผู้เรียนจะได้รับ
ประสบการณ์และมีโอกาสได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงของสังคมและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับภาพแวดล้อมได้เป็น
อย่างดี การจัดการศึกษาต้องอาศัยเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆมากมาย เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าประสงค์ 
และในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ยังต้องอาศัยเครื่องมือโสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถ
แจ้งข่าวสารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  
  ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่นและชัดเจนงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์จึง
มีความส าคัญและต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
1.หลักการและเหตผุล 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมี

ความส าคัญทีสุ่ด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัด

การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และจากหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น 

 
2. วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อขยายจุดประชาสัมพันธ์ให้สามารถสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งโรงเรียน 
   2. เพื่อให้คุณครูและนักเรยีนได้รับทราบขา่วสารที่ชัดเจน 
   3. เพื่อพัฒนางานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทันใจ ฉับไว 
 
3. เป้าหมายและผลผลิต 
        3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม  
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. คณะคร ูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม ได้รับทราบข่าวสารที่ชัดเจน ฉับไว 
2. นักเรียนสามารถท างานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบ 
 

 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ ์
ลักษณะโครงการ  (Type of the Project)    (  /   )  โครงการต่อเนื่อง    (      )   โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ที ่4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัย 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

    (      )  มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  
                       1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    (  /   )  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    (      )  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายนันท์สภุา  ชนะพจน์  2. นายดนัย  เฉิดฉาย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. สถานที่ด าเนินการ  
 ห้องโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  

 

5. ระยะเวลาด าเนนิการ    
(  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 

       (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 2562  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
  

6. งบประมาณ    
 

6.1  เงินอุดหนุน                        10,000 บาท  
 6.2 เงินงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี)                ..................... บาท 
 6.3 เงินนอกงบประมาณ           .......................บาท   

      รวม               10,000 บาท  
 

7.  วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
ตลอดป ี

งบประมาณ 
10,000   

งานโสตทัศนศึกษา

และประชาสัมพันธ์ 

 1. ขั้นเตรียมการ (P) 

- ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
- 

งานโสตทัศนศึกษา

และประชาสัมพันธ์ 

 2. ขั้นด าเนินการ (D) 

- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  

- งานโสตทัศนศึกษา

และประชาสัมพันธ์ 

 
- อบรมการสร้างงานด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
- 

งานโสตทัศนศึกษา

และประชาสัมพันธ์ 

 3. ขั้นติดตามประเมนิผล (C) 

- ประเมินผลการด าเนินงาน  
- 

งานโสตทัศนศึกษา

และประชาสัมพันธ์ 

 4. ขั้นปรับปรงุและพัฒนา (A) 

- สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ก.ย.63 - 

งานโสตทัศนศึกษา

และประชาสัมพันธ์ 

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม    อ าเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย  
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9.  การประเมนิโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

ผลผลิต (Outputs) 

1.จุดประชาสัมพันธ์มีมากขึน้ 

2.นักเรียนได้รับข่าวสารที่ชัดเจน ครอบคลมุทุกพื้นที ่

3. นักเรียนมคีวามภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน 

ผลลัพธ์ ( Outcomes) 

1. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รว่มกิจกรรม 

2.นักเรียน ร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่อผลการ

ปฏิบัติงาน 

3.ครู ร้อยละ 80   มีความพึงพอใจต่อผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

- ดูผลการปฏิบัต ิ

- สอบถามความพึงพอใจ 

- สอบถามความพึงพอใจ 

 

- แบบลงทะเบียน 

- สอบถามความพึงพอใจ 

 

- สอบถามความพึงพอใจ 

 

- เครื่องขยายเสียง 

- แบบสอบถาม 

- แบบสอบถาม 

 

- เอกสารการลงทะเบียน 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คุณครแูละนักเรียนได้รับทราบข่าวสารที่ชัดเจน 
2. จุดประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทั่วถึงทั้งโรงเรียน 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางนันท์สุภา  ชนะพจน์) 

    
 

      ลงชื่อ..........................................  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
                                                  (นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 

 
 

ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสมศักดิ์   ตานุชนม์) 

  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 

                                ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 

                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่อโครงการ     พัฒนางานโภชนาการและโรงอาหาร 

ลักษณะโครงการ (Type  of  the  project)  (   )  โครงการใหม่            ( / )  โครงการต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

 ( /  )  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ( /  )  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 (    )  มาตรฐานที่   3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป / งานโภชนาการ-โรงอาหาร 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางไพรรัตน์   ศรีจักร  

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

1.  หลักการและเหตุผล  (Background  of  Rational Criteria) 

               โรงเรียนมีความตระหนักเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการส่งเสริมสขุภาพของนักเรียน 

บุคลากรในโรงเรียน ในเรื่อง การดูแลสุขภาพกาย   การเสริมสร้างสุขนิสยัที่ดีของการบริโภคอาหารแก่นักเรียน 

แต่ในสภาพปัจจุบัน โรงเรียนยังพบปัญหาด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องของนักเรียนใน

โรงเรียน ยังพบนักเรียนบางส่วนยังมีปัญหาโรคอ้วนหรือผอมเกินไป การขาดวินัยในการรับประทานอาหารให้

เป็นเวลา การเลือกซื้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย  ท าให้นักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น อ้วน 

น ้าหนักเกินมาตรฐาน หรือผอม มีน ้าหนักต า่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งเกิดจากการขาดสารอาหาร  การ

รับประทานอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ จะส่งผลตอ่การเจริญเติบโตและพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก

ไม่ได้เต็มศักยภาพ จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนจึงได้ด าเนินการเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพของ

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างปลูกฝังสุขนิสยัที่ดีในการเลอืกรับประทานอาหารให้

เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรใน

โรงเรียน สามารถพัฒนาสุขภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืน  

 

2.  วัตถุประสงค์  (Objective 

2.1  เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่าง

ครบถ้วน 

2.2  เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับปริมาณอาหารในแต่ละวันตรงตามความต้องการ

ของร่างกาย 

2.3  เพื่อให้นักเรียน ในโรงเรียนมีน ้าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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          2.4  เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานเรื่องโภชนาการและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3.  เป้าหมายและผลผลิต (Goals  &  Outputs) 

      3.1  ด้านปริมาณ  (Quantity) 

           3.1.1  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จ านวน 510 คน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทาง
โภชนาการ 
          3.1.2  นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน จ านวน 510 คน ได้รับประทานอาหารในแต่ละวันตรงตาม

ความต้องการของร่างกาย 

          3.1.3 นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีน ้าหนักและส่วนสูงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 

          3.1.4 นักเรียนทกุคนได้รับการอบรม ได้รับความรู้ด้านโภชนาการ การรบัประทานอาหารให้ถูกหลัก

โภชนาการ 
      

3.2 ด้านคุณภาพ (Quality) 

            3.2.1 นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่าง

ครบถ้วน 

            3.2.2  นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน  ได้รับประทานอาหารตรงตามความต้องการของร่างกาย 

           3.2.3 นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีน ้าหนักและส่วนสูงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 

           3.2.4 นักเรียนได้รับการอบรม ได้ความรู้ด้านโภชนาการ การรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ 

 

4.  สถานที่ด าเนนิการ  (Place)  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวดัหนองคาย 
 

 5. ระยะเวลาด าเนินการ    
(  /  )   ภาคเรียนที่ 2/2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2562  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 

       (  /  )   ภาคเรียนที่ 1/2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 2562  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 

6.  งบประมาณ (Proposed  Budget)  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

 6.1  เงินอุดหนุน     ......................3,000............บาท 

 6.2  เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี  15 ปี)...............-..................บาท 

 6.3  เงินนอกงบประมาณ            ..............................-...............บาท 

   รวมงบประมาณที่ได้รับ   ...................... 3,000...........บาท 
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7.  วิธีด าเนินการ  (Procedure  :  activity) 

ล าดับที ่ การด าเนินงาน 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 1.ขั้นเตรียมการ(P) 

1. ประชุมครูและบุคลากรที่รับผดิชอบเพื่อ

ทราบปัญหาและความต้องการ 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 

ต.ค. 2562 

3,000 นางไพรรัตน์   

ศรีจักร  

 2.ขั้นด าเนินการ(D) 

3. -เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

4. -แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการ 

 

ต.ค. 62 – ธ.ค.62 

 

 

 

นางไพรรัตน์   

ศรีจักร 

 3.ขั้นติดตามประเมินผลC) 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 63   

 4.ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(A) 

รายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 63   

 

8. หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง  (Connected Agencies )    

 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  

9.  การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้

ผลผลิต ( Outputs) 

1.นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ

ทางโภชนาการอย่างครบถ้วน 

2. นักเรียน และบุคลากรใน

โรงเรียน  ได้รับประทานอาหารใน

แต่ละวันตรงตามความต้องการของ

 

1.สังเกต 

2.สอบถาม 

3.รายงานผล 

4.ประเมินโครงการ 

 

 

 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2.แบบรายงานผลการ

ด าเนินการ 

3.แบบประเมินผลโครงการ 
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ร่างกาย 

3. นักเรียน และบุคลากรใน

โรงเรียนมีน ้าหนักและส่วนสูงอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลลัพธ์ ( Outcomes) 

1. นักเรียน และบุคลากรใน

โรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มี

คุณภาพทางโภชนาการอย่าง

ครบถ้วน ร้อยละ 80 

2. นักเรียน และบุคลากรใน

โรงเรียน  ได้รับปริมาณ

สารอาหารตรงตามความต้องการ

ของร่างกาย ร้อยละ 80 

3. นักเรียน และบุคลากรใน

โรงเรียน มีน ้าหนักและส่วนสูง

ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 

4. นักเรียนได้รับการอบรม ได้รับ

ความรู้ด้านโภชนาการ ร้อยละ 80 

 

1.สังเกต 

2.สอบถาม 

3.รายงานผล 

4.ประเมินโครงการ 

 
 

 

1.สังเกต 

2.สอบถาม 

3.รายงานผล 

4.ประเมินโครงการ 

 
 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ( End-products of Expected outcomes) 

1. นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่างครบถ้วน        

2. นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ได้รับประปริมาณสารอาหารในแต่ละวันตรงตามความต้องการของ 

ร่างกาย 

3. นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีน ้าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

4. นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

    ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ/หัวหน้าแผนงาน 

                                                    (นางไพรรัตน์     ศรีจักร)       



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 289 

 

                                         

 
ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายสมศักดิ์   ตานุชนม์) 
  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 

                                ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 

                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
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ชื่อโครงการ  โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School  (ธนาคารขยะรีไซเคิล) 
ลักษณะโครงการ   (Type of the project)  (   /  )ต่อเน่ือง   (     )  ใหม ่
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 2  ปลูกฝังคณุธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

 ( /  )  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ( /  )  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 (    )  มาตรฐานที่   3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป/งานอาคารสถานที่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุพิชฌาย์ วังทะพันธ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตผุล (Background  of Rational  Criteria) 
       ปัญหาปริมาณขยะนับเป็นปัญหาระดับชาติ ประเทศไทยมีการรณรงค์ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบริโภค 
และมีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  

โรงเรียนมีนโยบายหาวิธีการ  ลด  คัดแยกขยะ  ขายขยะเพ่ือการน ากลับไปใช้ใหม่  จึงได้จัดท าโครงการ 
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School  (ธนาคารขยะรีไซเคิล)  ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการท างานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน การเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนทั้งการจัดนิทรรศการ  
การสาธิตผลงาน   
 
2. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
 1.  เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนตระหนักถึงปัญหาขยะ และความจ าเป็นที่ต้องช่วยกันลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียน ชุมชน 
 2.  เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนคัดแยกขยะขาย  เพื่อการน ากลับไปใช้ใหม ่
 3.  นักเรียนสามารถท าปุ๋ยชีวภาพจากขยะสด, เศษใบไม้ได ้
 4. สามารถประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุรีไซเคิล 
 5.  สร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่กิจกรรมสู่ชมชน 
 

3. เป้าหมาย (Goals &  Outputs) 
 3.1  ด้านปริมาณ 
    3.1.1  นักเรยีนทุกห้องคัดแยกขยะ  เช่น ขวดพลาสติก  กระป๋อง กระดาษ ส่งขาย 
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                          ให้แก่คณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิลทุกสัปดาห ์
    3.1.2  คณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิลขายขยะที่นักเรียนส่งทุกสัปดาห์ 
    3.1.3  ท าน า้หมักชีวภาพ  ปุ๋ยหมักสด  ปุย๋หมักแห้ง  จากเศษอาหารสด  เศษหญ้า  เศษใบไม ้
    3.1.4  มีสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
   3.2.1  น าเงินที่ได้จากการขายขยะไปซื้อวัสดุตกแต่งห้องให้เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู ้
   3.2.2  สร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเผยแพร่กิจกรรมสู่ชมชน 
 
4.  สถานที่ด าเนนิการ  ( Place)  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 
5. ระยะเวลาด าเนนิงาน  ( Time)        
          (  /  )  ภาคเรียนที่  2/ 2562  (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 2563  1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
          (  /  )  ภาคเรียนที่  1/ 2563  (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) 
 
6.  งบประมาณ  (Proposed Budget) เฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
     6.1  เงินอุดหนุน                                                                  3,000    บาท 
     6.2  เงินงบประมาณ            ................................บาท 
     6.3  เงินนอกงบประมาณ......................................................................................... บาท 
    รวม                    3,000      บาท 
 
7.  วิธีด าเนินการ  (Procedure :  activity)  
 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

1 ขั้นเตรียมการ (P)    

 1.จัดท าโครงการและขออนุมัติ พ.ย. – ธ.ค. 2562          3,000- นางสุพิชฌาย์  

วังทะพันธ์ 

2 ขั้นด าเนินการ(D)    

 1. แจ้งวิธีการด าเนินงาน 

 แก่นักเรียนทกุคน 

พ.ย.2562   

 2. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับธนาคารขยะ พ.ย. 2562   
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รีไซเคิล 

 3. ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล ตลอดปีการศึกษา   

 4. ขายขยะรีไซเคิลทกุสัปดาห์ ตลอดปีการศึกษา   

 5. สร้างเครือขา่ยชุมชนอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

มิ.ย. 2563   

 6.  ท าปุ๋ยชีวภาพจากขยะสด ใบไม ้ ตลอดปีการศึกษา   

 7. เผยแพรค่วามรู้โดยการจัดนิทรรศการ

ผลงาน 

ตลอดปีการศึกษา   

3 ขั้นประเมินผล(C)    

 1.รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.  2563   

 2. รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 2563   
 

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (connected  Agencies) 
8.1  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง – สร้างนางขาว  
8.2  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย 

 8.3  หน่วยงานและประชาชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

9. การประเมนิผลโครงการ (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมนิผล เครื่องมือทีใ่ช ้

        ผลผลติ (Outputs)   

1.  ลดปรมิาณขยะ สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 

2. ท าปุ๋ยจากเศษขยะ สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 

3. สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดุรีไซเคลิ ตรวจผลงาน แบบประเมินโครงการ 

4.  สร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทะเบียนเครือข่าย แบบประเมินโครงการ 

5.  จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

         ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1.  ลดปรมิาณขยะ  ร้อยละ  85 สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 

2. ท าปุ๋ยจากเศษขยะ ร้อยละ 90 สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 
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3.  สร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

    ร้อยละ  100 

ทะเบียนเครือข่าย แบบประเมินโครงการ 

4.  จัดนิทรรศการแสดงผลงาน  ร้อยละ  100 ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
 

10.1 บุคลากรในโรงเรียน  นักเรียนทุกคน  ตระหนักถึงปัญหาปริมาณขยะ  และตระหนักถึงความจ าเป็นที่
ต้องช่วยกันลดปริมาณขยะ  และพยายามน าขยะกลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 

10.2  ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
10.3  ได้เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
10.4  มีร้านขายของที่ระลึกจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน 

 
 

    ลงชื่อ..........................................  ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวสุพิชฌาย์  วังทะพันธ์) 

 
 
 

           ลงชื่อ..........................................  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
                                                  (นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 

 
 
 

   ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสมศักดิ์   ตานุชนม์) 

    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 

                                   ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 

                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพทิยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ     โครงการลดการใชพ้ลังงานและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
ตามหลักคุณธรรมน าความรูสู้่ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะโครงการ  (Type of the project)  (  /  ) โครงการต่อเนื่อง  (    )  โครงการใหม ่
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 
                                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
  ( / )  มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพ 
          1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2  คณุลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 
  (   )  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  (   )  มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป/งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสมพร  ผมไผ  2. นางสาวสุพิชฌาย์    วังทะพันธ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  หลักการและเหตุผล  (Blackground of Rational Criteria) 
       ด้วยพลังงานมีความจ าเป็นกับการด ารงชีวิตของประชากรโลก และมีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา 
พลังงานบางประเภทใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น  พลังงานไฟฟ้า โรงเรียนปากสวย
พิทยาคม มีการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเป็นค่ากระแสไฟฟ้าจ านวนมาก จึงมีนโยบายลดการใช้พลังงาน
ในโรงเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และเป็นผู้น า ผู้ให้ความรูใ้นด้านพลังงานของชุมชน  การจัดตั้งโครงการขึ้นจึงเป็นการสนับสนุนการลดพลังงาน   
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และมีการสร้างเครือข่ายโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน การเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนทั้งการ
สาธิตผลงาน  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการลดพลังงานในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา  อันเป็นวิธีการลดการใช้
พลังงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 2.  วัตถุประสงค ์ (Objective) 
 1.  เพื่อให้ครูและนักเรียนตระหนักถึงปัญหาพลังงาน และความจ าเป็นที่ต้องช่วยกันลดการใช้พลังงาน 
 2.  เพื่อให้ครูและนักเรียน มคีวามรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงาน 
 3.  เพื่อให้การใช้พลังงานในโรงเรียนลดลง 
 4.  เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียน  ชุมชน ลดการใช้พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

     
 
 



แผนปฏิบัติราชการ  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 295 

 

3.  เป้าหมาย  (Goals & Outputs) 
 3.1  ด้านปริมาณ 
    3.1.1  นักเรยีนทุกคนมีความรู้ความตระหนัก และจิตส านึก เรื่องพลังงาน โดยการอบรมในโรงเรียนและ 
                       นอกโรงเรียน  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    3.1.2  โรงเรียนมีแผนการด าเนินงานประจ าปี มีหลักสูตร ด้านพลังงานทุกรายวิชา 
              3.1.3 มีชมุนุมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส ารวจการใช้พลังงานไฟฟ้า น ้าประปา 
     3.1.4 จัดตัง้กรรมการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมประจ าห้อง 
              3.1.5  สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน การเผยแพร่ความรูแ้ก่ชุมชนทั้งการสาธิตผลงาน   
                        การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการลดพลังงาน  
     3.1.6  ร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในสถานศึกษากบัศูนย์บริการวิชาการที่ 4,  

   ส านักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย, ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด       
หนองคาย 

  
 3.2  ด้านคุณภาพ 
        3.2.1  ครู นักเรียนมีความรู้ มีจิตส านกึ ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องลดการใช้พลังงาน   

       3.2.2  การใช้พลังงานในโรงเรียนลดลง 
        3.2.3  เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้มในชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
4.   สถานที่ด าเนนิโครงการด าเนนิโครงงาน (Place) 
 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
 
5.  ระยะเวลาด าเนนิงาน  (Time) 
    ( / ) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2562 (ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ  2562 1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค.2563) 
    ( / ) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 (ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ  2563 1 เม.ย. 2563 – 31 ก.ย.2563) 
 
6.  งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
         จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 6.1  เงินอุดหนุน                           ...........................2,000   บาท 
 6.2  เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี 15 ปี)    .........................................  บาท 
 6.3  เงินนอกงบประมาณ       ......................................... บาท 
        รวม        ..........................2,000...  บาท 
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7.  วิธีด าเนินการ  (Procedure  :  activity) 
 
ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (P)    

-จัดท าโครงการและขออนุมัติ ต.ค.62-พ.ย.62 2,000 นางสมพร  ผมไผ 
2 ขั้นด าเนินการ  (D)    

1. แจ้งวิธีการด าเนินงาน แก่ครู  นักเรียน 
ทุกคน 

พ.ย.62   

2. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับด าเนิน
โครงการ 

พ.ย.62   

3. จัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ อปุกรณ์ จัดตั้ง
ชุมนุม กรรมการประจ าห้อง  
ในการด าเนินโครงการ 

พ.ย.62   

4. ด าเนินงานตามโครงการ ตลอดปีการศกึษา   
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการลดการใช้
พลังงานฯโรงเรียน 

มิ.ย. 63   

6. อบรมเชิงปฏิบัติการลดการใช้พลังงานฯ
กับหน่วยงานท่เกี่ยวข้องภายนอกโรงเรียน 

ก.ย.63   

7. เผยแพรค่วามรู้โดยการจัดนิทรรศการ
ผลงาน  

ส.ค.63   

3 ขั้นประเมินผล (C)    
8.สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.63   
9.รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.63   

 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
1.  ส านักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย 
2.  ศูนย์บริการวิชาการที่  4  จังหวัดหนองคาย 
3.  องค์การบรหิารส่วนต าบลวัดหลวง - สร้างนางขาว  
4. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย 
5. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ 
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9. การประเมนิผลโครงการ  (Evaluation) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs)   

1.  มคีวามรู้ ความตระหนัก จิตส านึก 

ในการลดการใช้พลังงาน 

สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบส ารวจค่ากระแสไฟฟ้า

ประจ าเดือน 

2. ลดปริมาณการใช้พลังงาน สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 

3. สร้างเครือขา่ยโรงเรียน ชุมชน 

ลดการใช้พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม   

สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 

4. จัดค่ายลดพลังงานฯในสถานศึกษา สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 

5.  จัดนิทรรศการแสดงผลงาน  สรุปผลการปฏบิัติงาน แบบประเมินโครงการ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End products of Expected outcomes) 
10.1 ครู  นักเรียนทุกคน  ตระหนักถึงปัญหาการพลังงาน มีจิตส านึกถงึความจ าเป็นที่ต้องช่วยกัน 
        ลดการใช้พลังงาน 
10.2  ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการลดพลังงาน 
10.3  มีเครือขา่ยโรงเรียน  ชุมชน ลดการใชพ้ลังงาน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
10.4  ได้รับการสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................  ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวสุพิชฌาย์    วงัทะพันธ์) 

 
 
 
 

     ลงชื่อ..........................................  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
                                                  (นางไพรรัตน์    ศรีจักร) 
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  ลงชื่อ ......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายสมศักดิ์   ตานุชนม์) 

   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

                                  ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายวีระศักดิ์   มาตย์นอก) 

                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
 

 
 

             
 


