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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่องาน/โครงการ     จัดหาส่ือการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี 

มาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
ผู้รับผิดชอบ   นายประวัติ   คุณแสน       
ลักษณะของโครงการ (   )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ    25,000 บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการวางแผน แผนการสอน รวมทั งอุปกรณ์
พอเพียงในการเรียนการสอน 
2.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่พอเพียงในการเรียนและฝึกปฏิบัติ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต  ( Outputs ) 
  - งาน/โครงการร้อยละ 80 ประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติงบประมาณ 

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 
- มีวัสดุ-อุปกรณ์ส้าหรับการเรียนการสอนอย่างเพียงพอร้อยละ 80 

4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
4.1) วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียม 
 - ประชุมวางแผน/จัดท้าโครงการ 
 - เสนอโครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
- ด้าเนินการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ทาง
พลศึกษา 
ขั้นติดตามประเมินผล 

 
 
 
 

1 พ.ย. 2562 – 
 30 ก.ย. 2563 

 
 
 
 
25,000 

 
 
 
 

นายประวัติ   คุณแสน 
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 - สรุปและรายงานผล 

 
4.2) ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณทั งสิ น 25,000 บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

        งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดซื อวัสดุอุปกรณ ์    25,000 1 พ.ย.2562 – 
30 ก.ย. 2563 

นายประวัติ   
คุณแสน 

 รวม    25,000   
 
5.  สถานที่ด าเนินการ   
 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ   
 1 พฤศจิกายน 2562  -  30 กันยายน 2563 
7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต( Outputs ) 
1. งาน/โครงการ ร้อยละ 80 ประสบ
ผลส้าเร็จตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติ
งบประมาณ 

 
สังเกต 
 

 
แบบสังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
2. มีวัสดุ-อุปกรณ์ส้าหรับใช้สื่อการ
สอนอย่างเพียงพอ ร้อยละ 80 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การบริหารงานในกลุ่มสาระฯมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ น 
 

ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ                  
                     (นายประวัติ   คุณแสน)                                                
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                                                               ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                                        (นางชุติมา  ลายทอง) 
                                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                             
 

ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                        (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                                               สิบเอก                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                          (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                   ผูอ้้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่องาน/โครงการ     พัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด   7. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก  “ครูผู้สอน”  เป็น “Coach” ผู้ให้ค้าปรึกษา 

ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ้านวยการการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

(2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 7 พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส้านักงาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  ส้านักงานศึกษาธิการภาค 11 ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 
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โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบ   นายประวัติ  คุณแสน      
ลักษณะของโครงการ (    )  ใหม่ ( /  )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ    4,000 บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจะต้องได้รับ 
การอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในการจัดการศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ น 
 2.2  เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต  ( Outputs ) 
  3.1.1 บุคลากรในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  3.1.2  งาน/โครงการร้อยละ 80 ประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมายจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 
  3.2.1 บุคลากรร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
  3.2.2. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆจากครูที่ได้น้าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรม 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียม 
 - วางแผน 
 - เสนอโครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
 - แต่งตั งคณะกรรมการ 
   ด้าเนินการ 
 - ประชุมคณะกรรมการ 
   วางแผนด้าเนินการ 
- ด้าเนินการจัดบุคลากร 
  เข้าอบรมตามแผน 
ขั้นติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 

1 พฤศจิกายน 2562 - 
30 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 

นายประวัติ  คุณแสน 
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 - สรุปและรายงานผล 

4.2) ค่าใช้จ่าย 
ใช้งบประมาณทั งสิ น 4,000 บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

        งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ค่าอบรมและสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

วิทยากร 
ค่า
เดินทาง 

  4,000 1 พฤศจิกายน 
2562 – 

 30 กันยายน 
2563 

นายประวัติ 
คุณแสน 

 รวม    4,000   
5.  สถานที่ด าเนินการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
1. บุคลากรร้อยละ 80 สามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตามแนวปฏริูปการศึกษา 
2. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆจากครูที่ได้น้าความรู้ทีไ่ดร้ับจากการ
อบรม 

 
- ส้ารวจ 
- รายงานผลการปฏิบตัิงาน 
- ดูผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 

 
- แบบส้ารวจ 
- แบบรายงาน 
- แบบส้ารวจผลสัมฤทธ์ิ 
  ของงานหลังการอบรม 

ผลผลิต( Outputs ) 
1. บุคลากรในกลุม่สาระสุขศึกษาและพล
ศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2. งาน/โครงการร้อยละ 80 ประสบ
ผลส้าเร็จตามเป้าหมายจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

 
- สังเกต 
- นิเทศการสอน 
- การทดสอบ 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกผลการนเิทศฯ 
- แบบทดสอบ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 บุคลากรมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ น 
 8.2 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ                  

                      (นายประวัติ  คุณแสน)                                                           
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       ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                                       (นางชุติมา  ลายทอง) 
                                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                                                                                       
 

ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                        (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
                                                               สิบเอก                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                           (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                   ผูอ้้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 


