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 โรงเรียนนิคมน ้ำอูนเจริญวิทยำ ได้ก้ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 2566  นโยบำยส้ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำชั นพื นฐำน และนโยบำย
ส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสกลนคร รวมทั งจัดให้มีกำรประชุมคณะท้ำงำนจัดท้ำ กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ้ำปีงบประมำณ 2566 โรงเรียนนิคมน ้ำอูนเจริญวิทยำ 
 แผนปฏิบัติกำรประจ้ำปีงบประมำณ 2566 โรงเรียนนิคมน ้ำอูนเจริญวิทยำ จัดท้ำขึ นเพ่ือให้บุคลำกรใช้เป็น
แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่วำงไว้ โยเน้นกำรบริหำรงำนแบบกำรปฏิบัติงำนมุ่งสู่
มำตรฐำนสำกล ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โตยค้ำนึงถึงเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำของส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน และส้ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำตลอดจน ทิศ
ทำงกำรด้ำเนินงำนของเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสกลนคร ในข้อที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน 
 แผนปฏิบัติกำรประจ้ำปีงบประมำณ 2566 ได้แบ่งเนื อหำออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สภำพ
ปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำร ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนนิคมน ้ำอูนเจริญวิทยำ ส่วนที่ 3 
กำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ 2566 
 ขอขอบคุณควำมร่วมมือ ร่วมใจอย่ำงดียิ่งของคณะกรรมกำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำร ฯ รวมทั งคณะครูและ
บุคลำกรของโรงเรียนและได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนนิคมน ้ำอูนเจริญ
วิทยำ และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกำสนี  และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรปฏิบัติงำนในแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี
งบประมำณ 2566 นี จะเป็นไปในทิตทำงเดียวกันเพ่ือยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนชั นน้ำและพัฒนำนักเรียน
ก้ำวไปสู่ควำมเป็นเลิศตำมมำตรฐำนสำกล บนพื นฐำนควำมเป็นไทย ตำมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อไป 
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กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2566 ของโรงเรียนนิคมน  ำอูนเจริญวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสกลนคร 
...................................... 

 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั นพื นฐำนโรงเรียนนิคมน ้ำอูนเจริญวิทยำ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติกำร
ประจ้ำงบประมำณ 2566 ของโรงเรียนนิคมน ้ำอูนเจริญวิทยำ ตำมท่ีผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนได้อนุมัติใช้แล้ว  
ขอให้กำรด้ำเนินงำนในโครงกำรต่ำงๆ ตำมแผนกลยุทธ์ระดับต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ตำมแผนปฏิบัติกำรใน
ปีงบประมำณนี   ประสบควำมส้ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรและกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ก้ำหนดไว้  
 ในนำมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั นพื นฐำนขอแสดงควำมชื่นชมต่อผู้บริหำรและ คณำจำรย์
โรงเรียนนิคมน ้ำอูนเจริญวิทยำที่ได้มีควำมวิริยะ อุตสำหะจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปีงบประมำณ 2566 
อย่ำงละเอียดรอบคอบ ทั งนี  โดยค้ำนึงถึงมำตรฐำนกำรศึกษำของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั น-
พื นฐำนและสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง   ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้  
ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพและกำรเรียนรู้สู่มำตรฐำนสำกล 
 
     ลงชื่อ 
         (นำงขวัญตำ เจริญชัย) 
        ประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
              โรงเรียนนิคมน ้ำอูนเจริญวิทยำ 
 
 
     ลงชื่อ 
       (นำยเมืองไทย ผลำจันทร์) 
       ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนนิคมน ้ำอูนเจริญวิทยำ 
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ส่วนที่ 1 
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา ตั งอยู่ที่ 77 หมู่ 5 ถนนวารชิภูมิ - กุดบาก
ต้าบลหนองปลิง อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47270  โทรศัพท์ 0-4278-9247 
(กลุ่มงานบริหารบุคคล), 0-4278-9018 (กลุ่มงานบริการวิชาการ)  เว็บไซต์ : http://www.nov.ac.th  
สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 1.2 เปิดสอนตั งแต่ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 1.3 มีเขตพื นที่บริการ 16 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  1.3.1 ต้าบลนิคมน ้าอูน 
   1)  บ้านนิคมพัฒนา 
   2)  บ้านหนองเบญจ 
   3)  บ้านหนองหลวง 
   4)  บ้านดงสว่าง 
  1.3.2  ต้าบลหนองปลิง 
   1)  บ้านหนองผักเทียม 
   2)  บ้านโคกมะนาว 
   3)  บ้านทันสมัย 
   4)  บ้านทรายค้า 
   5)  บ้านหนองปลิง 
   6)  บ้านโนนสมบูรณ์ 
   7)  บ้านศรีเมือง 
   8)  บ้านหนองปลิงใหม่ 
  1.3.3  ต้าบลสุวรรณคาม 
   1)  บ้านหนองปลิงน้อย 
   2)  บ้านโนนอ่างทอง 
   3)  บ้านหนองปลิงพุ่ม 
   4)  บ้านเวฬุวัน 
 

2. ข้อมูลด้านการบริหารสถานศึกษา 
 

  2.1 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา  
  ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ การศึกษา 
1 นายเมืองไทย ผลาจันทร์ ผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
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2.2 ข้อมูลหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ หัวหน้ากลุ่มงาน 

/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
1 นางรุ่งนภา พรหมภักดี รก./ครู ช้านาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
2 ว่าที ่พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์ รก./ครู ช้านาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
3 นางวิภัสสร จันทวัตร คร ู ภาษาไทย 
4 นายสุกลพัฒน์ การร้อย ครูช้านาญการ คณิตศาสตร์ 
5 นายบัญชา  โยธายุทธ ครูช้านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ ฯ 
6 นางสาวปัญจา  แก้วค้าแสน ครูช้านาญการพิเศษ สังคมศึกษา ฯ 
7 นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์ ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา 
8 นายไชยา ใจกลาง คร ู ศิลปะ 
9 นางสาวฐิติชญา วรรณวัลย์ ครชู้านาญการ การงานอาชีพ 
10 นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร คร ู ภาษาต่างประเทศ 

 

2.3 ค้าขวัญ สัญลักษณ์ และสีประจ้าโรงเรียน 
 
 
   
 
 
 
   
  2. 3.1 อักษรย่อประจ้าโรงเรียน “น.อ.ว.” 
  2.3.2 ค้าขวัญประจ้าโรงเรียน คือ “เรียนดี มีวินัย ใจมานะ” 
  2.3.3 ประจ้าโรงเรียน คือ “ม่วง-ขาว” 
  2.3.4 พุทธสุภาษิตประจ้าโรงเรียน “สุวิชาโน ภว้ โหติ” หมายถึง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
  2.3.5 ต้นไม้ประจ้าโรงเรียน ต้นแพงพวย ความหมายคือ ต้นแพงพวยหรือดอกแพงพวยเป็น
ดอกไม้ที่ทนต่อสภาวะแห้งแล้งได้ดี เปรียบเทียบเหมือนคนที่มีความมานะอดทนบากบั่น พยายาม 
 ซึ่งน้าไปสู่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง 
  2.3.6 อัตลักษณ์ “รับผิดชอบดี มีวินัย ใจอาสา” 
  2.3.7 เอกลักษณ์ “ยิ มไหว้ ทักทายกัน”  
  2.3.8 คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
   1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
   2) ซื่อสัตย์ สุจริต 
   3) มีวินัย 
   4)  ใฝ่เรียนรู้ 
   5) อยู่อย่างพอเพียง 
   6) มุ่งม่ันการท้างาน 
   7) รักษาความเป็นไทย 

ภาพประกอบ 1 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
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   8) มีจิตสาธารณะ 
 

 2.4 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล มิถุนายน 2565)  
 3.1 จ้านวนนักเรียนในเขตพื นที่บริการทั งหมด 480 คน 
 3.2 จ้านวนนักเรียนจ้าแนกตามระดับชั นที่เปิดสอน 
  ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจ้านวนนักเรียน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง เพศ รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 47 40 87 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 49 49 98 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 48 38 86 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 9 144 127 271 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 34 49 83 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 30 44 74 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 20 32 52 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 84 125 209 
รวมทั้งสิ้น 18 228 252 480 

 

 3.3 นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  1  คน 
 3.4 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  0 คน 

นายเมืองไทย ผลาจันทร์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
นางรุ่งนภา พรหมภักดี 
ครูช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 
............................................. 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
........................................... 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ว่าท่ี พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์ 

ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายบัญชา โยธายุทธ 
นางณัฐทิยา สุวรรณวร 
นางนารี พรมนิต 
นางพัชรนันท์ แสนดวง 
น.ส.นิตยา สอนนุชาติ 
น.ส.สุดารัตน์ งอยปัดพันธ์ 
น.ส.ฐิติชญา วรรณวัลย์ 
นายปวเรศ แสงสว่าง 
น.ส.ชนัญชิดา มีพรหม 
 

น.ส.ปัญญารัตน์ ผุยลานวงศ์ 
น.ส.กันทลัส ทิพย์ค ามี 
นายพิทยาธร บุญเทียม 
น.ส.กิ่งกนก เฟือยงาราช 
 

น.ส.วิภาวดี ฤทธิธรรม 
นายสุกลพัฒน์ การร้อย 
นางเยาวเรศ ชูเมือง 
น.ส.ชลพินฑุ์ ชิตบุตร 
น.ส.สุนิตา ดาบพลอ่อน 
น.ส.สุพัตรา จันทบาล 
นายอนุพงษ์ ไชยบุตร 
 

นายนราดล นวลมณี 
น.ส.ปัญจา แก้วค าแสน 
นางวิภัสสร จันทวัตร 
น.ส.สมพร เฃื้อสุภา 
นายไชยา ใจกลาง 
นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ 
น.ส.ภรณ์ทิพย์ บุญรักษา 
นายไตรภพ สารีนันท์ 
นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์ 
 

ภาพประกอบที่ 3 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
 



4 
 

 
 

 3.5 นักเรียนปัญญาเลิศ  0  คน 
 3.6 นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  1  คน 
 3.7 นักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)  25 คน 
 3.8 สัดส่วนครู : นักเรียน  1 : 15 
 3.9 จ้านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)  10 คน 
 3.10 สถิติการขาดเรียน/เดือน  5 วัน 
 3.11 จ้านวนนักเรียนที่ท้าชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน  149  คน 
 

4. ข้อมูลบคุลากร 
 

   ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลบุคลากร 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ การศึกษา 

วุฒิ สาขา 
1. นายเมืองไทย ผลาจันทร ์ ผู้อ้านวยการ/ช้านาญการพิเศษ ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
2. นางรุ่งนภา พรหมภักด ี ครู/ครูช้านาญการพิเศษ ปร.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 
3 ว่าท่ี พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย ์ ครู/ครูช้านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริการการศึกษา 
4 นางณัฐทิยา สุวรรณวร ครู/ครูช้านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย 
5 นางสาวปัญจา แก้วค้าแสน ครู/ครูช้านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา 
6 นางนารี พรมนิต ครู/ครูช้านาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษ์ 
7 นายนราดล นวลมณ ี ครู/ครูช้านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
8  นายบัญชา โยธายุทธ ครู/ครูช้านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
9 นางพัชรนันท์ แสนดวง ครู/ครูช้านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสตูรและการสอน 
10 นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม ครู/ครูช้านาญการพิเศษ วท.ม ชีววิทยาส้าหรับคร ู
11 นางสาวนิตยา สอนนุชาต ิ ครู/ครูช้านาญการ ค.ม. นวัตกรรมการบรหิารการศึกษา 
12 นางสาวสุกัญญา โยธายุทธ  ครู/ช้านาญการ ค.ม. หลักสตูรและการสอน 
13 นางสาวปัญญารัตน์ ผุยลานวงศ์ ครู/ครูช้านาญการ วท.ม เคม ี
14 นายสุกลพัฒน์ การร้อย ครู/ครูช้านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
15 นางสาวสมพร เชื อสุภา ครู/ครูช้านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
16 นางสาวสุพัตรา จันทบาล ครู/ครูช้านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
17 นางวิภัสสร จันทวัตร ครู/ครูช้านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
18 นางสาวฐิติชญา วรรณวลัย ์ ครู/ครูช้านาญการ ว.ท.บ. เทคโนโลยีอาหาร  

(คหกรรมศาสตร์) 
19 นางสาวลลิตสินี วิศรียาธร คร ู Master Degree of professional 

accounting  
20 นายอนุพงษ์ ไชยบุตร คร ู ค.ม.       การบริหารการศึกษา 
21 นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
22 นายไชยา ใจกลาง คร ู ค.บ. ดนตรีศึกษา 
23 นายสรรพสิทธ์ิ ศรรีะวรรณ คร ู กศ.ม. บริหารการศึกษา 
24 นางสาวสุนิตา ดาบพลอ่อน คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร ์
25 นางสาวกิ่งกนก เฟือยงาราช คร ู ค.บ. ภาษาไทย 
26 นายปวเรศ แสงสว่าง ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร ์
27 นางสาวชนัญชิดา มีพรหม ครูผู้ช่วย ค.บ. นาฏศิลป ์
28 นางเยาวเรศ ชูเมือง ครู พนักงานราชการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
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ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ การศึกษา 
วุฒิ สาขา 

29 นางสาวสุดารัตน์ งอยปัดพันธ ์ ครู พนักงานราชการ ค.บ. วิทยาศาสตร ์
30 น.ส.ภรณ์ทิพย์ บุญรักษา ครูอัตราจ้าง ค.บ. คณิตศาสตร ์
31 นายพิทยาธร บุญเทียม ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาไทย 
32 นายไตรภพ สารีนันท ์ ครูอัตราจ้าง ค.บ. คอมพิวเตอร ์
33 นางสาวธารโสภณิ สีกานิน ครูอัตราจ้าง ศษ.บ ภาษาอังกฤษ 
34 นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร ์ ครูอัตราจ้าง ค.บ. พละศึกษา 
35 Miss Wirba Christina Shinyuy ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ   
36 DING RUONAN (丁若男) ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ   
37 นางสาวกันทลัส ทิพย์ค้าม ี เจ้าหน้าที่ธุรการ ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน 
38 นายชูศักดิ์ มณีบู ่ ช่วงปูน ชั น 3 ปวส.  
39 นายทองปาน แสนโคตร ลูกจ้างช่ัวคราว ม.6  
40 นายครศักดิ์ ลับลิพล ลูกจ้างช่ัวคราว ม.3  

 

 ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลบุคลากรจ้าแนกตามต้าแหน่ง วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ 
 
ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการ
ณ์เฉลี่ย(ปี) ชาย หญิง ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1.ผู้อ้านวยการ 1 - - - 1 - 50 8 
2.รองผู้อ้านวยการ - - - - - - - - 
3.ครูผู้สอน 8 18 - 12 13 1 41 19 
4.พนักงานราชการ - 2 - 2 - - 39 10 
5.ครูอัตราจ้าง 3 4 - 5 - - 26 4 
6.นักการภารโรง 1 - 1 - - - 52 23 
7.เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - - 1 - 38 10 
8.ลูกจ้างชั่วคราว 2 - 2 - - - 52 15 
 รวม   15 25 3 19 15 1 42 11 

40 
 

5. ข้อมูลด้านอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง 
 

  ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง 
ที ่ อาคารเรียน จ านวน/ขนาด 

ห้องเรียน/ที่ 
การใช้งาน สภาพ 

1 อาคาร 1 (แบบ216ล) 16 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ต้องปรับปรุง 
2 อาคาร 2 (แบบ108ล) 10 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ดี 
3 อาคาร 3 (แบบ108ล) 14 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ดี 
4 โรงฝึกงาน (แบบมาตรฐาน 102/27) 1 หอ้งเรียน/โรงฝึกงาน ดี 
5 อาคารเอนกประสงค์ (แบบ 100/27) 1 หอประชุม/สนามกีฬา 

/ลานกิจกรรม 
ดี 
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ที ่ อาคารเรียน จ านวน/ขนาด 
ห้องเรียน/ที่ 

การใช้งาน สภาพ 

6 อาคารชั่วคราว (แบบ 004) - ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ดี 
7 โรงอาหาร 1 โรงอาหาร ดี 
8 บ้านพักครู 9 บ้านพักครู/บุคลากร ต้องปรับปรุง 

2 หลัง 
 

9 บ้านพักนักการภารโรง - บ้านพักครู/บุคลากร 

10 ห้องส้วม นักเรียนหญิง 3 ห้องส้วม ต้องปรับปรุง 
1 หลัง 

11 ห้องส้วม นักเรียนชาย 2 ห้องส้วม ต้องปรับปรุง 
 

6. ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   6.1 ระบบอินเตอร์เน็ต 
       6.1.1 เชื่อมต่อโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แบบ ADSL ที่ความเร็ว 50 Mb/S 1 คู่สาย 
        6.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่อง 
   6.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
        6.2.1 ห้องปฏิบัติการ 1 มีโน้ตบุ๊ก 30 เครื่อง เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 
        6.2.1 ห้องปฏิบัติการ 2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 
   6.3 ห้องเรียน 
  โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา มีห้องเรียนทั งหมด 16 ห้องเรียน มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่องในโรงเรียนในโรงเรียนทั งระบบสายเชื่อมต่อและระบบไร้สาย (Wi-Fi) ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ หรือคอมพิวเตอร์ให้ห้องกลุ่มงานบริหารทั ง 
4 ฝ่าย 
 

7. สภาพชุมชนโดยรวม 
 7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัย ตลาดสดและศูนย์ราชการ ประชากร
ประมาณ 2,000 คน บริเวณโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด บ้านเรือน คลองส่งน ้าและตลาดสด อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ เกษตรกรรม เนื่องจากพื นที่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองชลประทานผ่าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ขบวนแห่เทียนพรรษา ลอยกระทง 
 7.2 สภาพของผู้ปกครองนักเรียน (ส่วนใหญ่) 
  - จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
  - ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (คิดเป็นร้อยละ 95) 
  - นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
  - ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 20,000 บาท 
  - จ้านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 
 7.3 โอกาสและข้อจ้ากัดของโรงเรียน 
  7.3.1 โอกาส 
    1) โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความสามารถที่จะจัดกิจกรรมการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
    2) สถานที่ตั งโรงเรียนอยู่ในชุมชนการเดินทางสะดวกมีความปลอดภัยสะดวกในการจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
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    3) โรงเรียนมีภูมิทัศน์เหมาะสมร่มรื่นสะอาดและปลอดภัย 
 7.3.2 ข้อจ้ากัด 
   1) กระระดมทุนและความร่วมมือจากชุมชนที่ได้น้อย เนื่องจากยังเป็นชุมชนที่ยากจนและยัง
ไม่เข้มแข็ง 
   2) สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ค่านิยมของผู้ปกครองบางส่วนยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมและ
สร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
   3) นักเรียนจ้านวนหนึ่งขาดการดูแลเลี ยงดูอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครองเนื่องจากผู้ปกครองต้อง
ไปท้างานต่างจังหวัด 
  4) ครูมีภาวะงานอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากงานสอนมากจนเกินไป ท้าให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
หน้าที่การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
  5) ขาดแคลนวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั งแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนที่จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุน 
   6) การสนับสนุนส่งเสริมจากองค์กรภายนอกยังน้อยท้าให้ขาดแคลนงบประมาณการพัฒนา 
 

8. การประเมินสถานภาพ 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา  สรุปได้ดังนี  คือ 
 1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture = S) 
  สภาพสังคมและวัฒนธรรมของเขตบริการโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาเป็นสังคมเกษตรกรรม 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีแหล่งน ้าที่สมบูรณ์คือเขื่อนน ้าอูนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวก 
ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในระดับดี วัฒนาธรรมทางสังคมค่อนข้างหลากหลาย เนื่องจากประชากรส่วนมาก
เป็นผู้อพยพมาตั งถิ่นฐาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนน ้าอูน ชุมชนขาดความเข้มแข็ง สรุป 
เป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาส 
 2. ด้านเทคโนโลยี (Technological = T) 
  ด้านเทคโนโลยี เขตบริการโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา ระบบอินเตอร์เน็ตมีความเร็วปาน
กลาง ซึ่งยังขาดเสถียรภาพ มีแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย สื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์หรือ
โสตทัศนูปกรณ์มีราคาต่้าและมีคุณภาพ มีสัญญาณโทรศัพท์มือถืออย่างทั่วถึงมีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านเทคโนโลยี สรุปเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
 3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E)  
  ด้านเศรษฐกิจ เขตบริการของโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา ประชาชนเป็นวัยท้างาน 
ประชากรส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกยางพารา และอยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต มีการ
รวมกลุ่มของเกษตรกร ท้าให้ประชากรมีรายได้ดี มีสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวอยู่ในระดับดี  นอกจากนี 
ประชากรยังสามารถท้าพืชไร่อ่ืนๆ ท้าประมง และมีแนวโน้มที่ดีมากขึ นในอนาคต สรุป เป็นโอกาสมากกว่า
อุปสรรค 
 4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legate = P) 
  ด้านการเมืองและกฎหมายนั น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก้าหนดให้เด็กไทยทุกคนในวัยเรียน ระหว่างอายุย่างปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบหก ต้องเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และมีสิทธิได้รับการศึกษาขั นพื นฐาน 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในปัจจุบัน
นโยบายของรัฐบาลได้รับการสนับสนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ในอนาคตอัตราการ
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เรียนต่อของนักเรียนอยู่ในระดับสูงขึ น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ นด้วย สรุป เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา 
  จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทั ง 4 ด้านข้างต้น สรุปได้ว่าโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา 
อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่า
อุปสรรค กล่าวคือ ถึงแม้ประชากรจะเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นจากการได้รับผลกระทบในการสร้างเขื่อนน ้าอูน มา
ตั งถิ่นฐานใหม่ในเขตอ้าเภอนิคมน ้าอูน ท้าให้มีสภาพสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่ก็เป็นเวลานานมาแล้ว 
ซึ่งปัจจุบันแต่ละหมู่บ้านมีการปรับตัวเข้าหากันไปในทางที่ดีขึ น แต่บริบทและปัจจัยอ่ืนๆ ทั งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจและด้านการเมืองและกฎหมาย ซึ่งแต่ละด้านล้วนมีแนวโน้มที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา สรุปได้ดังนี  คือ 
  1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure : S1) 
   ด้านโครงสร้างและนโยบาย โรงเรียนมีโครงสร้างส้าหรับการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจน 
จัดแบ่งความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามความรู้ ความสามารถหรือ ความถนัด มีการวางนโยบายในการใน
การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ก้าหนดแนวปฏิบัติและมีการวางแผน ก้าหนด
เป้าประสงค์ ตัวชี วัดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน สรุป มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 
  2. ด้านผลผลิตและบริการ (Product and Service : S2) 
   ด้านผลผลิตและบริการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีแนวโน้มสูงขึ นเมื่อเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในส่วนของรายวิชาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั นมีแนวโน้มสูงขึ น นอกจากนี 
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในสายสามัญ ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง
นักเรียนที่จบการศึกษานั นควรไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น หรือ สนับสนุนให้มีการศึ กษาต่อในสาย
อาชีวศึกษา เพ่ือน้าไปสู่การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
  3. ด้านบุคลากร (Man : M1) 
   บุคลากรของโรงเรียนจ้านวนเท่ากับเกณฑ์ที่ก้าหนด จึงสามารถบริหารจัดการให้สามารถ
จัดการเรียนได้ให้มีประสิทธิภาพได้ดี บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปเป็นจุกแข็งมากกว่าจุดอ่อน 
  4. ด้านประสิทธิภาพการบริหารการเงิน (Money : M2)  
   การบริหารการเงินของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก้าหนดไว้ทุกประการ โดย
ยึดถือปฏิบัติแนวปฏิบัติของทางราชการ ระเบียบ และกฎหมายที่ก้าหนดอย่างเคร่งครัด บริหารการเงินโดย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรจากชุมชน 
องค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน ซึ่งส่งผลสนับสนุนให้การจัดการศึกษาเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ สรุป เป็นจุดแข็ง
มากกว่าจุดอ่อน 
  5. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Material : M3) 
  โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ 
อาคารสถานที่และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี มีการประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรจากชุมชน  
องค์กรหรือหน่วยงานอื่นอย่างเนื่อง สรุป เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 
  6. ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 
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   การบริหารจัดการของโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา เป็นไปแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
สร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบในผลที่จะเกิดขึ นกับองค์กรร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบหมาย
ภาระหน้าที่ตามหลักความรู้ ความสามารถหรือความถนัด ส่งเสริมขวัญและก้าลังใจ ท้างานเป็นทีม มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
  โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กว่าคือ ถึงแม้จะมีบุคลากรเท่ากับ
เกณฑ์ที่ก้าหนด แต่ยังขาดบุคลากรในบางสาขาวิชา ส่งผลให้ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาดังกล่าวมานั น โรงเรียน
สามารถบริหารจัดการหรือพัฒนาให้บุคลากรสามารถมีทักษะ ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ 
ส่วนในด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้านผลิตและบริการด้านบุคลากร ด้านประสิทธิภาพการบริหารการเงิน 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการล้วนมีจุดแข็ง มีเอื อต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนได้
ในอนาคต 
 

 การประเมินสถานภาพโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 
  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสถานศึกษา ที่อาจส่งผลต่อการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีโอกาสที่จะส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของโรงเรียนในอนาคตได้ แสดงว่ามีโอกาสมากกว่าอุปสรรค ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา พบว่า เป็นจุดแข็งและมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาให้สูงขึ นได้ในอนาคต 
กล่าวโดยสรุปแล้วสภาพของโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร ส้านัก งาน
เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครอยู่ในลักษณะที่มีโอกาสดีและมีจุดอ่อนเล็กน้อย 
 

9. โครงสร้างหลักสูตร 
 

 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ ดังแสดงในตารางต่อไปนี  

1. ช่วงชั นที่ 2 (ม.1-ม.3) 

ระ
ดับ

ชั้น
 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศกึ

ษา
แล

ะพ
ละ

 

ศิล
ปศ

ึกษ
า 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

รว
ม 

ม.1 10 10 10 10 6.67 3.33 16.67 10 13.33 100 

ม.2 10 10 10 10 6.67 3.33 16.67 10 13.33 100 

ม.3 10 10 10 10 6.67 3.33 16.67 10 13.33 100 

 

- จ้านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนทั งปีเท่ากับ 1,200 ชั่วโมงต่อระดับชั น 
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- แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ คือ การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ช่วงชั นที่ 3 (ม.4-ม.6) 

ระ
ดับ

ชั้น
 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ละ

 

ศิล
ปศ

ึกษ
า 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

รว
ม 

ม.4 6.67 10 20 10 6.67 3.33 20 10 13.33 100 

ม.5 6.67 10 20 10 6.67 3.33 20 10 13.33 100 

ม.6 6.67 5 20 10 6.67 3.33 25 10 13.33 100 

    

   - จ้านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนทั งปีเท่ากับ 1,200 ชั่วโมงต่อระดับชั น 
   - แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ คือ การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

10. ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
  1. คอมพิวเตอร์ มีจ้านวนทั งหมด 130 เครื่อง 
 

กิจกรรม จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 
1. ใช้เพ่ือการเรียนการสอน 60 
2. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ 60 
3. ใช้ในการบริหารจัดการ 10 

 

     2. ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั งหมด 21 ห้อง ได้แก่  
   - ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5 ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     2 ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการภาษา     1 ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์    1 ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการศิลปะและดนตรี    1 ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการพลานามัย     1 ห้อง 
   - ห้องวัฒนธรรมท้องถิ่น     1 ห้อง 
   - ห้องจริยศึกษา (บ้านคุณธรรมชั นน้าวิถีพุทธ)  1 ห้อง 
   - ห้องอาเซียน      1 ห้อง 
   - ห้องแนะแนว      1 ห้อง 
   - ห้องอนามัยโรงเรียน (ปฐมพยาบาล)   1 ห้อง 
   - ห้องกรรมการนักเรียน     1 ห้อง 
   - ห้องธนาคารโรงเรียน     1 ห้อง 
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   - ห้องโสตทัศนศึกษา     1 ห้อง 
  2.3 พื นที่ปฏิบัติการกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา ลานกีฬา หอประชุม  ห้องดนตรี 
ห้องโสตทัศนศึกษา 
 

11. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 
 1. ห้องสมุด 
  1.1 ขนาด 245 ตารางเมตร 
  1.2 จ้านวนหนังสือทั งหมด 3,000 เล่ม 
  1.3 การสืบค้น การยืมและคืนหนังสือใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
  1.4 สถิติการใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา คิดเป็น 30 คน/วัน 
   - สถิติใช้ห้องสมุดสูงสุด เดือน กันยายน 
   - สถิติใช้ห้องสมุดต่้าสุด เดือน พฤษภาคม 
 

 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนวัน/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวน
วัน/ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

ห้องสมุด 270 สถาบันวิจัยและทดลองพืช 
มหาวิทยาลัยราชมงคล 

5 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 270 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ 0 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 270 พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น ฯ 0 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 270 พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน ฯ 3 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 270 วัดป่าอุดมพร 0 
ห้องจริยธรรม/บ้านวิถีพุทธ 270 เขื่อนน ้าอูน 2 
ห้องศิลปะ/ดนตรี 270 เขื่อนน ้าพุง 2 
ห้องวัฒนธรรมท้องถิ่น 270 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 5 
ห้องสหกรณร์้านค้าโรงเรียน 270 พระต้าหนักภูพานราชนิเวศน์ 2 
ห้องสมุด 270 สถาบันวิจัยและทดลองพืช 

มหาวิทยาลัยราชมงคล 
5 

ห้องธนาคารโรงเรียน 100 วัดผาเทพนิมิต 2 
ห้องคณะกรรมการนักเรียน 10 อุทธยานภูพาน 0 
ห้องอาเซียน 270 สวนยางพารานิคมสร้างตนเอง 0 
ห้องสวนพฤกษศาสตร์ 270 วัดโพนสูง 5 
  ร้านค้าชุมชน 0 
  โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 5 
  วัดผาแด่น 2 
  พิพิธภัณฑ์ภูพาน 2 
  ท้องฟ้าจ้าลอง 2 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนวัน/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวน
วัน/ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อัน
เนื่อง  มาจากพระราชด้าริจังหวัด
สกลนคร 

2 

 

12. ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 

12.1 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ประจ้าปีงบประมาณ 
2565 

12.2 เด็กชายภาสวี ทรงคาสี ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 กิจกรรมอ่านจับใจความส้าคัญ โดยใช้
เทคนิคบันได 6 ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

12.3 นางสาวอารดา ภาภิรมย์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 7 กิจกรรมรอบรู้วรรณคดี (รัชกาลที่ 2 
สังขืทองและคาวี) ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

12.2 เด็กหญิงกมลเนตร จุลหงส์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 12 กิจกรรมอ่านจับใจความส้าคัญ โดย
ใช้เทคนิคบันได 6 ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

12.2 เด็กหญิงสิราวรรณ สารโภคา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 12 กิจกรรมอ่านจับใจความส้าคัญ 
โดยใช้เทคนิคบันได 6 ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

12.2 เด็กหญิงแก้วตา เต็งมิ่ง ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 12 กิจกรรมอ่านจับใจความส้าคัญ โดยใช้
เทคนิคบันได 6 ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 



13 
 

 
 

 

 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส้านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สาม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ผู้บริหาร ครู และด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมิน โดยภาพรวม
ตามมาตรฐานเป็นตาราง ดังต่อไปนี  
 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

การประเมิน
คุณภาพ
ภายใน 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นยิม ทีพ่ึงประสงค ์ ดี ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเปน็ระบบ  คดิสรา้งสรรค์ 
ตัดสนิใจ แก้ปญัหาได้อยา่งมีสติ สมเหตผุล 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถทา้งานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจริต 

ดีมาก ดีมาก 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

การประเมิน
คุณภาพ
ภายใน 

มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา   
ม        มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธผิล 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมปีระสทิธิภาพและเกิด
ประสทิธิผล 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธผิล 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก้าหนดในกฎกระทรวง 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

มาตรฐานคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามกีารสร้าง  ส่งเสริม  สนบัสนนุให้สถานศึกษาเปน็
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
ดีมาก   

 
ดีมาก 

มาตรฐานอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ดี ดีมาก 
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2)  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
 

 
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.82 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 10.00 9.81 ดีมาก 
มาตรฐานที ่3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.66 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเปน็ทา้เป็น 10.00 9.39 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 7.35 ปรับปรุง 
มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สงักัด 5.00 4.44 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์    พนัธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 ผลพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
มาตรฐานที่ 11 ผลการดา้เนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 ผลการประเมินพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน   
รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ  ทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา 

 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 84.27 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาละมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบง่ชี   ตั งแต่  80  คะแนนขึ นไป                            ใช่      ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี ที่ได้ระดับดีขึ นไปอยา่งน้อย  10 ตัวบ่งชี  จาก 12 ตัวบ่งชี              ใช่      ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี ใดที่มีระดบัคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่      ไม่ใช ่

สรุปการจัดกรศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา        ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดี   โดยมีค่าเฉลี่ย   84.27 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก   ประเมินไม่ผ่านในมาตรฐานที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน   ระดับคุณภาพปรับปรุง  คะแนนเฉลี่ย  7-35 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมาย ตามวิสัยทัศนป์รัชญา 
และจุดเน้นที่ก้าหนดขึ น 
มาตรฐานด้นมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ น 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
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สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 การก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5.00 5 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 2 การจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.82 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.78 5 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 4 การด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการของ 

สถานศึกษา 
4.83 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.83 5 ดีเยี่ยม 
องคป์ระกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
4.83 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

4.89 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง 

4.44 4 ดีมาก 

ผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4.80 5 ดีเยี่ยม 
 

 3) ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก (รอบสาม) 
  จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 

1)  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับพึงพอใจในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนมี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างครอบคลุมรอบด้าน  ให้การดูแลนักเรียนปกติทั่วไป  และนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษ  โดยจัดให้มีครูเฉพาะทางในการดูแลและจัดท้าจัดท้าหลักสูตรเพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของผู้เรียน 
 จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
   1) ด้านผู้เรียน  
    1.  สถานศึกษาควรสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนให้รู้จักคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  คิดไตร่ตรอง  โดยใช้กระบวนการกลุ่มการสอนแบบโครงงาน  
บูรณาการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยครูผู้สอนดูแล  แนะน้า  ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด  จัดเตรียมชื่อ
หนังสืออ้างอิงเอกสารต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
    2.  สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท้าให้ผลสัมฤทธิ์ต่้าอาจเนื่องมาจากสาเหตุ
หลายประการ  เช่น  ระบบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษายังไม่เที่ยงตรง  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูยังไม่ครอบคลุมเนื อหาของหลักสูตร  ข้อสอบไม่ได้มาตรฐาน  คะแนนภาคปฏิบัติไม่
สมดุลกับคะแนนสอบปลายภาค  ทัศนคติของผู้เรียนต่อวิชาต่าง ๆ  เทคนิคการสอนของครูไม่จูงใจให้ผู้เรียน
สนใจการเรียน ฯลฯ  เพื่อหาทางแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 



16 
 

 
 

    3.  สถานศึกษาควรพัฒนาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ นโดยจัดกิจกรรม
สอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบ  เช่นใช้หลักคนเก่งสอนคนไม่เก่ง  พ่ีสอนน้อง  เพ่ือนช่วยเพ่ือน  เป็นต้น  
นอกจากนี   ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องให้ความส้าคัญในการวัดผลประเมินผลจากสภาพจริงอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียนอย่างสม่้าเสมอ  รวมทั งมีการท้าวิจัยในชั นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระอย่างต่อเนื่อง 
    4.  ควรส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ  มีนิสัยรักการอ่าน  โดยการส่งเสริมให้เห็นความส้าคัญและสนใจอ่านวารสารหนังสือพิมพ์ ที่มี
ประโยชน์  สามารถสรุปประเด็น  ตลอดจนบันทึกข้อมูลความรู้ที่อ่านอย่างสม่้าเสมอ  และรู้จักแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัว 
 

   2) ด้านครู 
    สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาตนเองและผู้เรียน  โดยจัด
ศูนย์บริการการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ  สนับสนุนให้มีการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จัดหาท้า
สื่อเทคโนโลยีประเภทซีดี  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มากขึ น  น้าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนให้หลากหลาย  เช่น  ให้เพ่ือนช่วยสอน  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 

     3) ด้านผู้บริหาร 
    1.  สถานศึกษาควรวางแผนปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และบริเวณโดยทั่วไปให้สะอาดเป็นระเบียบ  จัดสวนหย่อม  ปลูกต้นไม้ตกแต่งให้
สวยงาม  ร่มรื่น  ให้มีความเหมาะสม  และเอื อต่อการเรียนรู้ 
    2.  สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  สารสนเทศ  ประกอบการ
เรียนการสอนเพ่ิมขึ น  จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ  ให้ครูได้ผลิต/ใช้สื่ออย่างหลากหลายทันสมัยและ
ต่อเนื่อง  รวมทั งจัดแสดงโชว์ผลงานของจริง  โครงงานนวัตกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน  เพ่ือเป็นแบบอย่าง  และ
เผยแพร่ต่อไป 
    3.  พัฒนาการจัดระบบเอกสารที่ส้าคัญบรรจุเนื อหาสาระตรงตามรูปแบบมีความ
สอดคล้องซึ่งกันและกัน  มีความถูกต้องชัดเจน  และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น  เพ่ือสะดวกในการใช้
ประโยชน์ได้ทันที  เช่นรายงานผลการประเมินตนเอง  แผนปฏิบัติการ  4 ปี  แผนปฏิบัติการประจ้าปี
งบประมาณและอ่ืน ๆ 
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 ส่วนที่ 2  
แนวทางการจัดการศึกษา 

 

นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566 
 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส้าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต  

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั งแต่
ช่วงการตั งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน 
รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 8และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ้าปีงบประมาณ 2566 ดังนี  

 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด้าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั งแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคน
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

นอกจากนี  ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเฉพาะหมุด
หมายที่ 12 ไทยมีก้าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุก
ช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมี
สมรรถนะที่ส้าคัญจ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ังและยั่งยืน 

ดังนั น ในการเร่งรัดการท้างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความ
ไว้ ว าง ใจให้ กับสั งคมและผลักดั น ให้ การจั ดการศึ กษามี คุณภาพและประสิทธิภาพในทุ กมิ ติ  
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก้าหนดหลักการส้าคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี  

สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุก
หน่วยงานน้ารูปแบบการท้างานโดยบูรณาการการท้างานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความส้าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการ
รับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด้าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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ด้าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยส้าคัญ 
 

นโยบายและจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 

1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการด้าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่
ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั งด้าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ประเมินผลการด้าเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ด้าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาและขยายผลต่อไป 

1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวก
และสร้างสรรค์ พร้อมทั งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ นกับผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ นในอนาคต 

1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน ใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ด้าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 

เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีส้าคัญจ้าเป็นส้าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง ด้วย

การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั งการเรียนรู้  
ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค้าปรึกษาแนะน้า 

2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่การ
ปฏิบัติในชั นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบ
เป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 

2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส้าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 

2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มี
ความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการ
เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง
รวมทั งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 

2.7  ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับ
ผู้เรียน โดยบูรณาการการท้างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ 
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และกิจกรรมต่าง ๆ  และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์
เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ น 

2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ 
ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียน
และประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือ
น้าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั งมีบริเวณพักผ่อนที่
มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน้าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่ง
ต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคัน 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั งแต่ 3 ปีขึ นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือรับ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่ม
เปราะบาง รวมทั งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั นพื นฐานโดยครอบครัว (Home School) และ
การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น แบบโมดูล (Modular System) 

มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั งในระบบ นอก
ระบบและระบบทวิภาคี รวมทั งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท้า 

4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก้าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
ก้าลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตก้าลังคน
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill 
และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ น พร้อมทั งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตาม
สมรรถนะที่จ้าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน้าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท้างาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency) 
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4.5 จัดตั งศูนย์ให้ค้าปรึกษาการจัดตั งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการ ทั งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก้าลังแรงงานในภาค
เกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก้าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท้า โดยบูรณา
การความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 

4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส้าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่
สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ รวมทั งสามารถน้าผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ได ้

5 .  การส่ ง เ สริ มสนั บสนุ น วิชาชีพครู  บุ คลากรทางการศึ กษา  และบุ คลากรสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินต้าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส้าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
และระดับอาชีวศึกษา 

5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ 
และการด้าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะ
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

5.5 เร่งรัดการด้าเนินการแก้ไขปัญหาหนี สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ ควบคู่กับ
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการน้าเทคโนโลยีดิจิทัล มา

เป็นกลไกหลัก ในการด้าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การ
ส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั งภายในและภายนอก 

6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 

6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจ้าเป็น
และใช้พื นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

6.4 น้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ต้าแหน่งและสายงานต่าง ๆ 
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6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
เร่งรัดการด้าเนินการจัดท้ากฎหมายล้าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น้านโยบายและจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดย
ด้าเนินการจัดท้าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื นที่ ท้าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ
นโยบาย และจัดท้ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล้าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามล้าดับ 
     4. ส้าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื นที่ (Area) ซึ่งได้ด้าเนินการอยู่ก่อนแล้ว  หาก
มีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก้ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การด้าเนินการเกิดผลส้าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 
 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาก้าลังคน รวมทั งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
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1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก้าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นฟื้นฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
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ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกมิติ

และทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา มีแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้านมีการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ส้าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ปรับบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ และสร้างระบบการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ มีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะในการท้างานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่มีเป้าหมายการพัฒนา โดยเฉพาะหมุดหมายที่ ๑๒ไทยมีก้าลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต รวมทั งนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้ก้าหนดโดยสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆของ
ประเทศ ดังกล่าวข้างต้น 

ดังนั น เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั นพื นฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษา
ขั นพื นฐานของประเทศ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ได้ก้าหนดแนวทางการพัฒนา "การศึกษาขั นพื นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ใน ๔ ด้าน ได้แก่ 
ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการต่อยอดพัฒนา
การศึกษาชั นพื นฐาน ให้เป็น "วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ" จึงก้าหนดนโยบายและจุดเน้นของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี  

 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

๑. ด้านความปลอดภัย 
๑.๑ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก 
ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัย

ต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
๑.๒ ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑.๓ สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด้าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
๒. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ ๓ - ๖ ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาชั นพื นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถมะส้าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

๒.๓ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
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๒.๔ ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจัดหาทางเลือกในการ
เข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการด้าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 

๒.๕ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาชั นพื นฐานเป็นรายบุคคลเพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบ
การศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 

๓. ด้านคุณภาพ 
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น้าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั น

พื นฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถนศึกษาให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความ
ต้องการและบริบท 

๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั นสูง
มีความสามารถในกรสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท้างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การ
รวมพลังท้างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนรวมทั ง
มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๓.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ น้าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท้า และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓.๔ ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้น้าไปสู่
การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั งส่งเสริมการน้าระบบธนาคารหน่วยกิต
มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 

๓.๕ พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั งบุคลากรสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต้าแหน่ง
และมาตรฐานวิชาชีพ 

๔. ด้านประสิทธิภาพ 
๔.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจ่ายอ้านาจและใช้พื นที่เป็นฐานที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส้าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
.๒ น้าเทคโนโลยีดิจิหัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด

การศึกษาชั นพื นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับเพ่ือให้ประสบผลส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
โรงเรียนที่ตั งในพื นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื นที่นวัตกรรมการศึกษาวิสัยทัศน์สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ 
สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

๔.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการศึกษาชั นพื นฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal 

 
 
 

จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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๑. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

๓. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ ๓ - ๖ ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐานเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็ก
พิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะและการจัดท้ากรอบหลักสูตร รวมทั งจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

๕. จัดการอบรมครูโดยใช้พื นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี สินครู 

๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผลในชั นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุก
ระดับ 

๗. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ้าพักนอน ส้าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื นที่สูง ห่างไกลและถิ่น
ทุรกันดาร 

๘. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
๙. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ้านาจและใช้พื นที่เป็นฐานเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 

สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางกรศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่

ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยืดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
นโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
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วิสัยทัศน์  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพ และ

มาตรฐานการศึกษาและน้อมน้าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 

21 
4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6.จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน    
7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ 

Thailand 4.0 
 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขึ นพื นฐานของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มี

คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื นฐานของความเป็นไทยจึงก้าหนดเป้าประสงค์ ดังนี  
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต

ที่ดี ปลอดสิ่งเสพติด สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2. ครูมีหลักสูตรชั นเรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามศักยภาพของผู้เรียน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
4. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห์ วิจัยแก้ปัญหา มีวิญญาณ 

ความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
5. สถานศึกษามีการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่า ง

ต่อเนื่อง 
6. สถานศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษาและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอื อต่อการเรียนรู้ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

7. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขึ นพื นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

8. สถานศึกษา ชุมชนมีการด้าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. สถานศึกษา ชุมชนมีการสร้างขีดความสามารถในการค้าและการลงทุน 
10. สถานศึกษา ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม 
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 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ

ทั่วถึง 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่

เหมาะสม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6.2 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6.3 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็น

สากล 
 
นโยบาย 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
  1.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับ ติดตาม และประ เมิน

สถานศึกษาตามมาตรการที่ก้าหนด 
2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความ

รุนแรงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
  2.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับ ติดตาม และประเมิน

สถานศึกษาตามมาตรการที่ก้าหนด 
 
 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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1. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
  1.1 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาด้าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของ

นักเรียน และจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น้าไปสู่การพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อ
ยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท้าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพ
ผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร 

 1.3 ก้ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั งรายงานผลการด้าเนินงานต่อ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

1.พัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
 1.ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้อง

กับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 และครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ้านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค้าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
   2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 

 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุก
ด้านทั งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

(2) ประสานการด้าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั นพื นฐาน (O-NET) ชั น ม.3 
และ ม.6วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั น 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื นฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน้าไปปฏิบัติได ้

(4) จัดท้าแผนงาน โครงการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เป็น
นักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น้าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั งจัดกิจกรรมกีฬา
การออกก้าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั งด้านร่างกายและจิตใจ 

(5) ก้ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
3. น้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 1. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และ

การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื นที่ 
  1. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น 

ภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื นที่ ตลอดจนการ
ก้ากับ ติดตามและประเมินผล 
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   2. การยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื นที่ส้านักงานเขต
พื นทีก่ารศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐาน ที่ก้าหนด และติดตาม 
ตรวจสอบประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

   3. สนับสนุนให้ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 

  (1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท้าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือของรับงบประมาณในการสนับสนุน
ให้กับผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื นที่ 

  (2)ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท้าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื นที่ประกอบการจัดท้าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

      (3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม ก้ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 

 (1) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงและมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

 (2) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้
เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ และให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียน
การสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (DLT) 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. จัดท้า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด้าเนินทางการให้องค์ความรู้และ

สร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท้าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ

อ่ืน ๆ 
3. จัดท้าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่้าและชุมชนคาร์บอนต่้าและพัฒนาวิทยากรให้

ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่้า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท้าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่

เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการ
ลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ
การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน Carbon emission /Carbon Footprint 
ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการ ขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. ด้าเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั ง
ภาครัฐและเอกชน 

8. พัฒนา และส่งเสริมกระบวนการ รณรงค์ให้มีการจัดซื อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาต้นแบบ และยกระดับสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส้านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
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9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน้าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการ
ผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั งระบบ เช่น การเลือกซื อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส้านักงานและ
สถานศึกษา 

10. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

11. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้ เรื่อง การผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี
และการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

12. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน้าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ้าบัดน ้าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่้าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน ้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน้าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท้าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น้าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ 
ปลอดขยะปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000ชุมชน 

16. จัดท้าระบบนิเทศ ติดตามผลการด้าเนินงานในสถานศึกษาทั งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน้าเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
1. ให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
   (1) สถานศึกษาได้รับการกระจายอ้านาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา

ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

   (2) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท้าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
ก้ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาส้านักงานเป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรการในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของส้านักงาน ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (1) ส่งเสริม พัฒนาให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน 
ก้ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
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   (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการท้างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาน้านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

   (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื นที่การศึกษาโดยใช้พื นที่ เป็นฐาน (Area-based 
Management)รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ้านาจ “สหวิทยาเขต” 

   (5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท้าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื นที่ 
   (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต ชมรมโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

   (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื นที่ 

   (8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
        (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 
 
วิสัยทัศน์  
 “โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพ
ติด” 
 

พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. ส่งเสริม พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 4. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 5. ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 6. ส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั น
พื นฐาน 
 2. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. โรงเรียนมีระบบบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 5. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขในโรงเรียน 
 

กลยุทธ์  
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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จุดเน้น  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ น อย่างน้อยร้อยละ 3 
 2. นักเรียนที่จบการศึกษาขั นพื นฐาน เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
ร้อยละ 100 
 3. นักเรียนออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ 1 
 4. นักเรียนมีสมรรถนะส้าคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน อย่างน้อยร้อยละ 85 
 5. นักเรียนสามารถด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยร้อยละ 80 
 6. นักเรียนมีทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อยร้อย
ละ 80 
 7. ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรม หรือท้าวิจัยในชั นเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
 8. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ร้อยละ 100 
 9. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
 10. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  ร้อยละ 
100 
 11. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100 
    12. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกโดย
ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 13. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
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ส่วนที่ 3 

การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

1. การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
นักเรียน 

อัตราค่าราย
หัว 

(ต่อคน) 

จ านวนเงิน 

1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 273 3,570 974,610 
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 212 3,876 821,712 

รวมทั้งสิ้น 485  1,796,322 
 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องกันเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 2566 
 

รายรับ บาท รายจ่าย/หมวด/ส ารองเงิน บาท หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณ 
(รายหัว) 

1,796,322  1. ค่าไฟฟ้า   300,000  

 -  2. ค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ต     30,000   
     3. ค่าจ้างภารโรง      90,000  
     4. ค่าจ้างครูภาษาไทย     88,000  
     6. ค่าจ้างครูคอมพิวเตอร์      88,000  
     7. ค่าจ้างพนักงานขับรถ     90,000   
   8. ค่าประกันสังคม     34,850   
   9. ค่าน ้ามัน    100,000   
 1,070,850  10. ค่าเบี ยเลี ยง   250,000   

 725,472  11. หมวดวิชาการ   435,283.20  (ร้อยละ 60)  
 
  

 12. หมวดบริหารทั่วไป/งาน
บุคคล/งบประมาณ  

 
217,641.60  

(ร้อยละ 30) 

  
 13. หมวดส้ารองจ่าย     72,547.20  (ร้อยละ 10) 

รวม 1,796,322 รวม 1,796,322  
 

2. เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน อัตราค่ารายหัว 

จ านวนเงิน 
นักเรียน (ต่อคน/ปี) 

1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 273 897     244,811  

2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 212 969     205,428   

รวมท้ังสิ้น 485      450,309   
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รายรับ บาท รายจ่าย/หมวดจัดสรร/ส ารองเงิน บาท 
1. งบตามนโยบายการสนับสนุน 450,309 1. หมวด ICT 50,000 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา   2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 97,000 
ตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ   3. กิจกรรมทัศนศึกษา    120,000  
การศึกษาขั นพื นฐาน    4. คุณธรรมจริยธรรม 40,000 
 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   5. วิชาการ 790,521 
2. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(เงินเหลือจ่าย) 

657,212 
 

6. กิจกรรมการเตรียมการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 

          
10,000  

รวม 1,107,521 รวม 1,107,521 
 

 3. ค่าหนังสือเรียน 

ที ่ รายการ จ านวน อัตราค่ารายหัว จ านวนเงิน 
นักเรียน (ต่อคน/ปี) 

1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 87 764             66,468 
2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 98 877 85,946 
3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 88 949             83,512  
4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 83 1,315           109,145  
5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 75 1,263             94,725  
6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 54 1,109             59,886  

รวมทั้งสิ้น 485  499,682 
     

4. ค่าอุปกรณ์นักเรียน 

ที ่ รายการ 
จ านวน อัตราค่ารายหัว 

จ านวนเงิน 
นักเรียน (ต่อคน/ปี) 

1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 273 520 141,960 

2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 212 520 110,240 

รวมทั้งสิ้น 485 
 

252,200 
 

 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

ที ่ รายการ 
จ านวน อัตราค่ารายหัว 

จ านวนเงิน 
นักเรียน (ต่อคน/ปี) 

1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 273 500  136,550 

2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 212 550  116,600 

รวมทั้งสิ้น 485  253,100 
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6. เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  (ขึ นกับจ้านวนนักเรียนที่คัดกรองได้)  

 ( รายตัว คนละ 1,500 บาท/คน/ภาคเรียน ) 
 

7. งบปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา (กองทุน น.อ.ว.) 

 

8. รายได้สถานศึกษา  
ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. เงินเดือนครูจีน 120,000  
2. เงินเดือนครูสอนภาษาอังกฤษ 270,000  
3. ค่าด้าเนินงานและอ้านวยความสะดวกครูต่างชาติ 33,550  
4. ส้ารองจ่าย  100,000  

รวม 523,550     
 

9. เงินส่งเสริมอาชีพอิสระ     

  

 10. งบคงเหลือ ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 64 – กันยายน 65) 
ที ่ หมวดโครงการ เงินคงเหลือ หมายเหตุ 

1. เงินค่าการจัดการเรียนการสอน 849,024.19  
2.  เงินค่าหนังสือเรียน 82,868  
3. อุปกรณ์การเรียน 3,430  
4. เครื่องแบบนักเรียน 15,270  
5. เงินมัดจ้าประกันสัญญา 50,500  

 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. เงินปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา  766,514.67  

รวมทั้งสิ้น 766,514.67  

ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. เงินส่งเสริมอาชีพอิสระ 64,423.79  

รวมทั้งสิ้น 64,423.79  
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ที ่ กลุ่มงาน เงินอุดหนุนรายหัว เงินเรียนฟรี 15 ปี เงินรายได้สถานศึกษา รวม 
1. บริหารวิชาการ 435,283.20 960,521 12,129.49 1,407,933.49 
2. บริหารงานทั่วไป 86,000 147,000 - 233,000 
3. บริหารบุคคล 75,042 - - 75,042 
4. บริหารงบประมาณ 410,905.42 - 1,001,182.04 1,412,087.46 
5. ค่าสาธารนูปโภค 1,070,850 - - 1,070,850 
6. ส้ารองจ่าย 72,547.20 - - 72,547.20 

รวมทั้งสิ้น 2,150,627.82 1,107,521 1,013,311.53 4,271,460.35 

ตารางจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

37 
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การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 

 
ที ่

 
กลยุทธ์ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
หมายเหตุ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี เงินรายได้ รวมงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
วก01 กลยุทธ์ที ่5 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 196,222   196,222  

วก02 กลยุทธ์ที ่ 5 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา   12,129.49 12,129.49  

วก03 กลยุทธ์ที ่1,2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         50,000          50,000   
วก04 กลยุทธ์ที ่1,4 โครงการทัศนศึกษางานวิชาการ        120,000   120,000  
วก05 กลยุทธ์ที ่1,4 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ  556,000  556,000  
วก06 กลยุทธ์ที ่1,2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนคณุภาพวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตามมาตร สสวท. (โรงเรียนคณุภาพ SMT สสวท.)   
 16,000  16,000  

วก07 กลยุทธ์ที ่1,2 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานห้องสมุด  22,000  22,000  
วก08 กลยุทธ์ที ่1,2 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 12,200     12,200  
วก09 กลยุทธ์ที ่1,2 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์    13,400      13,400  
วก10 กลยุทธ์ที ่1,2 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์    66,400   66,400  
วก11 กลยุทธ์ที ่1,2 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 13,900   13,900  
วก12 กลยุทธ์ที ่1,2 โครงการโรงเรยีนคุณธรรมชั นน้าและเศรษฐกิจพอเพียง 4,000   4,000  
วก13 กลยุทธ์ที ่1,2 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ   46,900     46,900  

วก14 กลยุทธ์ที ่1,2 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระฯศลิปะ    37,400      37,400  
วก15 กลยุทธ์ที ่1,2 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯการงาอาชีพ   25,400     25,400  
วก16 กลยุทธ์ที ่1,2 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 
    19,461 

 
  19,461  

วก17 กลยุทธ์ที ่1,2 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรยีน    196,521  196,521  

รวม 435,283 960,521 12,129.49 1,407,933.49  
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การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 
 
ที ่

 
กลยุทธ ์

 
โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
หมายเหตุ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี เงินรายได้ รวมงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
บท 01 กลยุทธ์ที ่5 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 61,000   61,000  
บท 02 กลยุทธ์ที่ 4,5 โครงการพัฒนางานกิจการนักเรยีน 2,500   2,500  
บท 03 กลยุทธ์ที่ 4,5 โครงการจดักิจกรรมวันสา้คัญ 9,500   9,500  
บท 04 กลยุทธ์ที4่,5,6 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  5,000   5,000  
บท 05 กลยุทธ์ที4่,5,6 โครงการกิจกรรมคณะกรรมการนกัเรียน 500   500  
บท 06 กลยุทธ์ที4่,5,6 โครงการโรงเรยีนปลอดบุหรี ่ 1,000   1,000  
บท 07 กลยุทธ์ที4่,5,6 โครงการโรงเรยีนปลอดเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ 2,000   2,000  
บท 08 กลยุทธ์ที4่,5,6 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 0   0  
บท 09 กลยุทธ์ที ่1,4 โครงการพัฒนาทักษะการคิดการเอาชีวิตรอดจากภยับนท้องถนน 0   0  
บท 10 กลยุทธ์ที่ 1-6 โครงการพิเศษรองรับนโยบายรัฐบาล        2,000   2,000  

บท 11 กลยุทธ์ที4่,5,6 โครงการงานอนามยัโรงเรียน 1,500   1,500  
บท 12 กลยุทธ์ที4่,5,6 โครงการพัฒนากิจกรรม TO BE NUMBER ONE 1,000   1,000  
บท 13 กลยุทธ์ที ่1,4 โครงการพัฒนางานกิจการลูกเสือ  96,000  96,000  
บท 14 กลยุทธ์ที ่1,4 โครงการอบรมลูกเสือตา้นภัยยาเสพติด           1,000            1,000   
บท 15 กลยุทธ์ที ่4 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมและพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์  40,000  40,000  
บท 16 กลยุทธ์ที่ 5 โครงการกิจกรรมการเตรียมการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื อไวรสัโคโรนา 2019  
 10,000  10,000  

รวม 86,000 147,000  233,000  
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การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 

 
ที ่

 
กลยุทธ์ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
หมายเหตุ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี เงินรายได้ รวมงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
บค 01 กลยุทธ์ที่ 5 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิารงานบคุคล 75,042   75,042  

รวม 75,042   75,042  

การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 

 
ที ่

 
กลยุทธ์ที ่

 
โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
หมายเหตุ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี เงินรายได้ รวมงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
งปม 01 กลยุทธ์ท่ี 5 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 57,600   57,600  

งปม 02 กลยุทธ์ที่ 5 โครงการปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา 353,305.42  413,208.25 766,513.67  

งปม 03 กลยุทธ์ที่ 5 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา    523,550 523,550  

งปม 04 กลยุทธ์ที่ 5 โครงการส่งเสรมิอาชีพอิสระ   64,423.79 64,423.79  

งปม 05 กลยุทธ์ที่ 5 โครงการงบประมาณสนับสนุนเพิม่เติมระหว่างปีงบประมาณ 2565     -  

รวม 410,905.42  1,001,182.04 1,412,087.46  
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แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 
จ าแนกตามกลุ่มบริหารงาน 

โครงการ /กจิกรรม 
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ตารางจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2566 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 

                   
ที่ 

 
โครงการ /กิจกรรม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

วก 01  โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานวชิาการ 

  1) กิจกรรมปรับปรุงห้องวิชาการ   5,000    ตลอดปีงบประมาณ  น.ส.สุดารัตน์ งอยปัดพันธ์   

  2) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารวิชาการ   2,000    ตลอดปีงบประมาณ  นางพัชรนันท์ แสนดวง   

  3) กิจกรรมพัฒนากจิกรรมประเมินผล   4,000    ตลอดปีงบประมาณ  นางพัชรนันท์ แสนดวง  

  4) กิจกรรมนิเทศการจัดการศึกษา   -      ตลอดปีงบประมาณ นางรุ่งนภา พรหมภักด ี  

  5) กิจกรรมประชุมหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   -      ตลอดปีงบประมาณ นางรุ่งนภา พรหมภักด ี  

  6) กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร   1,500    ตลอดปีงบประมาณ นางณัฐทิยา สุวรรณวร   

 
 7) วัสดุกิจกรรมการเรียนรู้และวัสดุส้านักงาน   

 133,742    เดือน สิงหาคม-
กุมภาพันธ ์

 นางรุ่งนภา พรหมภักด ี  

  8) จัดท้าเอกสารทางวิชาการ   24,480    ตลอดปีงบประมาณ  นายบญัชา โยธายุทธ   

  9) กิจกรรมรับนักเรียน/รายงานตัว/มอบตัว   3,000    ตลอดปีงบประมาณ  น.ส.ฐิติชญา วรรณวัลย์   

  10) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   6,000    เดือน มีนาคม  น.ส.ชนัญชิดา มีพรหม   

  11) ป้ายแสดงความยินดีนักเรียน และป้ายหนา้โรงเรียน   10,000    เดือน มีนาคม  น.ส.ชนัญชิดา มีพรหม   

  12) กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ   1,500    ตลอดปีงบประมาณ  น.ส.นิตยา สอนนุชาติ   

 
 13) กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา  

 5,000    เดิอนมกราคม-
กุมภาพันธ ์

 นายบญัชา โยธายุทธ   

  14) วารสารวิชาการ   -      เดือน มีนาคม  นายปวเรศ แสงสว่าง   

  15) ด้าเนินงานมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา   -      ตลอดปีงบประมาณ  นายปวเรศ แสงสว่าง   

 รวม  196,222   
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ที่ 

 
โครงการ /กิจกรรม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

วก 02 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 

 1)กิจกรรมการบริหารงานกองทุนของโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญ
วิทยา 

  12,129.49 ตลอดปีงบประมาณ น.ส.นิตยา สอนนุชาต ิ  

 รวม   12,129.49    

วก 03 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      

 1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 50,000  ตลอดปีงบประมาณ นางพัชรนันท์ แสนดวง  

 รวม  50,000     

วก 04 โครงการกิจกรรมทัศนศึกษา       

 1)กิจกรรมทัศนศึกษา  120,000  ตลอดปีงบประมาณ นางพัชรนันท์ แสนดวง  

 รวม  120,000     

วก 05 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ 

 1) กิจกรรมจ้างวิทยากรวิชาชีพทอ้งถิ่น วิชาภาษาอังกฤษ และ
พละศึกษา 

  176,000   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.ชลพินฑุ์ ชิตบุตร  

 
2) กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  (ระดับเขต/ระดับภาค) 

  200,000   เดือนพฤศจิกายน – 
เดือนธันวาคม 

นางรุ่งนภา พรหมภักด ี  

 3) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    100,000   เดือนพฤษภาคม นายอนุพงศ์ ไชยบุตร  

 4) กิจกรรมปรับพื นฐานนักเรียนชั น ม.1 และ ม.4   20,000   ตลอดปีงบประมาณ นางพัชรนันท์ แสนดวง  

 5) กิจกรรมสวนพฤกษาศาสตร์   10,000   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.วิภาวด ีฤทธธิรรม  

 6) กิจกรรม  Open House    50,000   ตลอดปีงบประมาณ นายบัญชา โยธายุทธ  

 รวม  556,000     
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ที่ 

 
โครงการ /กิจกรรม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

วก 06 โครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตร สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.) 

 1) กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

 1,000  
ตลอดปีงบประมาณ 

นางรุ่งนภา พรหมภักด ี  

 2) กิจกรรมค่ายพัฒนาทกัษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 10,000  
ตลอดปีงบประมาณ 

นางรุ่งนภา พรหมภักด ี  

 3)กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 1,000  
ตลอดปีงบประมาณ 

นางรุ่งนภา พรหมภักด ี  

 4) กิจกรรมส่งเสริม ความร่วมมือทาง วชิาการ ในโรงเรียน
เครือข่ายคุณภาพ สสวท. หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น 

 1,000  
ตลอดปีงบประมาณ 

นางรุ่งนภา พรหมภักด ี  

 5) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 1,000  
ตลอดปีงบประมาณ 

นางรุ่งนภา พรหมภักด ี  

 6) กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและนักเรียนด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลงานดีเด่นใน
ระดับ เขต จังหวัดภาคและระดับประเทศ 

 1,000  
ตลอดปีงบประมาณ 

นางรุ่งนภา พรหมภักด ี  

 7) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูโดย ใช้
กระบวนการ PLC เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 1,000  
ตลอดปีงบประมาณ 

นางรุ่งนภา พรหมภักด ี  

 รวม  16,000     

วก 07 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานห้องสมุด 

 1) ค่ายพัฒนาเยาวชนยอดนกัอ่าน  22,000  ตลอดปีงบประมาณ นางนารี พรมนิต  

 รวม  22,000     

วก 08 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

 1) กิจกรรมจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกบัวิชาภาษาไทย 500   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.กิ่งกนก เฟือยงาราช  

 2) กิจกรรมภาษาไทยวันละคา้ กจิกรรมนักเรียนเหรียญทอง 800   ตลอดปีงบประมาณ นายพิทยาธร บุญเทียม  

 3) กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 4,400   ตลอดปีงบประมาณ นางวิภัสสร จันทวัตร  

 4) กิจกรรมจัดหาสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทย 5,000   ตลอดปีงบประมาณ นางณัฐทิยา สุวรรณวร  
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ที่ 

 
โครงการ /กิจกรรม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 5) กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมตอบปญัหาภาษาไทย
ประจ้าเดือน 

1,000   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.กิ่งกนก เฟือยงาราช  

 6) กิจกรรมเสียงตามสายส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 500   ตลอดปีงบประมาณ นายพิทยาธร บุญเทียม  

 รวม 12,200      

วก 09 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

 1) กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์  6,400  
 

 ตลอดปีงบประมาณ น.ส.นิตยา สอนนุชาต ิ
นายอนุพงศ์ ไชยบุตร 

 

 2) กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  5,000    ตลอดปีงบประมาณ นายสุกลพัฒน ์การร้อย  

 3) ค่าวัสดุฝึกการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ  2,000    ตลอดปีงบประมาณ น.ส.สุพัตรา จันทบาล 
น.ส.ภรณ์ทิพย์ บุญรักษา 

 

 รวม 13,400      

วก 10 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

   1) กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพการเรียนรูโ้ดยเทคนิคปฏิบัติการ   2,400   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.ปัญญารัตน์ ผุยลานวงค์  

   2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  3,000   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.สุนิตา ดาบพลอ่อน  

 
  3) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์   

10,000 
 

 ตลอดปีงบประมาณ นายบัญชา โยธายุทธ/ 
น.ส.สุดารัตน์ งอยปัดพันธ ์

 

   4) กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์   15,000   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.วิภาวด ีฤทธธิรรม  

  5) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเครื่องบินพลังยาง/สามมิติ  10,000   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.รุ่งนภา พรหมภักด ี  

   6) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน coding และหุ่นยนต ์ 20,000   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.พัชรนันท์ แสนดวง  

   7) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ e – sport   3,000   ตลอดปีงบประมาณ นายปวเรศ แสงสว่าง  

   8) กิจกรรมพัฒนาสือ่การเรียนการสอน ICT /อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์ 

3,000   ตลอดปีงบประมาณ 
นายปวเรศ แสงสว่าง 

 

 รวม 66,400      
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ที่ 

 
โครงการ /กิจกรรม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

วก 11 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ 

  1) กิจกรรมจัดหาสือ่ วัสดุ-อุปกรณก์ารเรยีนการ สอนวิชาสังคมศกึษา   4,900    ตลอดปีงบประมาณ  น.ส.ปัญจา แก้วค้าแสน   

  2) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียน   1,000    เดือนกุมภาพันธ ์  น.ส.ปัญจา แก้วค้าแสน  

  3) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   2,000    ตลอดปีงบประมาณ  รองฯสมชาย อินทรพานิชย์   

  4) กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม   3,000    ตลอดปีงบประมาณ  นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ   

   5) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต   3,000    ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 รวม  13,900       

วก 12 โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าและเศรษฐกิจพอเพียง 

  1) กิจกรรมครูพระอบรมศีลธรรม     ตลอดปีงบประมาณ รองฯสมชาย อินทรพานิชย์  

  2) กิจกรรมท้าความดีเพื่อชีวิตใหม ่    ตลอดปีงบประมาณ รองฯสมชาย อินทรพานิชย์  

  3) กิจกรรมอบรมท้ายสัปดาห ์    ตลอดปีงบประมาณ น.ส.สมพร เชื อสุภา  

  4) กิจกรรมเข้าวัดชา้ระใจได้กุศล     ตลอดปีงบประมาณ น.ส.สมพร เชื อสุภา  

  5) กิจกรรมประกวดมารยาทไทย     ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

  6) กิจกรรมไหว้คร ู 4000   เดือนมิถุนายน น.ส.ปัญจา แก้วค้าแสน  

 รวม  4,000       

 รวมกลุ่มสาระฯสงัคมศึกษาฯ 17,900      

วก 13 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 

  1) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "น ้าอูนเกมส์"   30,000    เดือนพฤศจิกายน   นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์    

  2) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพล
ศึกษา  

 13,000    ตลอดปีงบประมาณ นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์  

  3) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา   3,900    ตลอดปีงบประมาณ นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์  

 รวม 46,900      
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โครงการ /กิจกรรม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

วก 14 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ 
 1) กิจกรรมซ่อมบ้ารุงเครื่องเสียงประกอบดนตรี เครื่องเสียงโสต  4,000    ตลอดปีงบประมาณ นายไชยา ใจกลาง  

 2) กิจกรรมซ่อมบ้ารุงเครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีดุริยางค์  5,000    ตลอดปีงบประมาณ นายไชยา ใจกลาง  

 3) กิจกรรมประกวดดนตรีโฟรคซอง ม.ต้น ม.ปลาย  1,000    ตลอดปีงบประมาณ นายไชยา ใจกลาง  

 4) กิจกรรมประกวดขบัร้องเพลงไทย เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง  1,000    ตลอดปีงบประมาณ นายไชยา ใจกลาง  

 5) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรี  15,000    ตลอดปีงบประมาณ นายไชยา ใจกลาง  

 6) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์  11,400    ตลอดปีงบประมาณ น.ส. ชนัญชิดา มีพรหม  

 รวม  37,400       
วก 15 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯการงานอาชพี 

 1) กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียนวิชางานบ้าน/งานประดิษฐ์  13,400    ตลอดปีงบประมาณ น.ส.ฐิติชญา วัณวัลย ์  

 2) กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียนวิชางานช่าง/งานเกษตร/ไฟฟ้า  12,000    ตลอดปีงบประมาณ นายนราดล นวลมณี  

 รวม  25,400       

วก 16 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

 
1) กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 5,000  
 

 ตลอดปีงบประมาณ น.ส. ลลิตสินี วิศรียาธร
น.ส. ธารโสภิณ สกีานิล 

 

 2) กิจกรรมวันคริสต์มาส  9,461    เดือนธันวาคม น.ส.ชลพินฑุ์ ชิตบุตร  

 3) กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ  5,000    เดือนมกราคม นางเยาวเรศ ชูเมือง  

 รวม  19,461       

วก 17  โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
 1) กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  196,521  ตลอดปีงบประมาณ น.ส.วิภาวด ีฤทธธิรรม  

 รวม  196,521     

 รวมกลุ่มบริหารงานวิชาการ 435,283 960,521 12,129.49    
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ตารางจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2566 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 

                   
ที่ 

 
โครงการ /กิจกรรม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

บท 01 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 

 1) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  30,000    ตลอดปีงบประมาณ ว่าที่ พ.ต. สมชาย อินทรพานิชย์  

 2) กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า  3,000    ตลอดปีงบประมาณ นายนราดล นวลมณี  

 3) กิจกรรมปรับปรุงระบบประปาและหอ้งน ้า  3,000    ตลอดปีงบประมาณ นายนราดล นวลมณี  

 4) กิจกรรมปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ ์และห้องโสตทัศนศึกษา  1,000    ตลอดปีงบประมาณ นายไชยา ใจกลาง  

 5) กิจกรรมจัดซื ออุปกรณ์ท้าความสะอาด  6,000    ตลอดปีงบประมาณ นายชูศักดิ์ มณีบู ่  

 6) กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ (หลงัคา เพดาน เครื่องตัดหญ้า )  18,000    ตลอดปีงบประมาณ นายนราดล นวลมณี  

 รวม  61,000       

บท 02 โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 

 1) กิจกรรมอาสาจราจร 500   ตลอดปีงบประมาณ ว่าที่ พ.ต. สมชาย อินทรพานิชย์  

 2) กิจกรรมจัดท้าสมุดคู่มือนักเรียน 2,000   ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 รวม 2,500      

บท 03 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 

 1) กิจกรรมวันส้าคัญ  “วันปิยมหาราช”ปีการศึกษา 2565 1,500   ตลอดปีงบประมาณ ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์  
 2) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2,000   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.ปัญจา แก้วค้าแสน  

 3) กิจกรรมวันแม่ (12 สิงหาคม) 1,500   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.สมพร เชื อสุภา  

 4) กิจกรรมวันพ่อ ( 5 ธันวาคม) 1,000   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.ปัญจา แก้วค้าแสน  

 5) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 

1,000   ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 6) กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 1,500   ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  
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ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 7) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 

1,000   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.ปัญจา แก้วค้าแสน  

 รวม 9,500      

บท 04 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 1) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนกัเรียน  3,000    ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 2) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 2566  2,000    ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 รวม  5,000       

บท 05 โครงการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน 

 1) กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยในโรงเรียน (อุปกรณ์ตัดผม)        ตลอดปีงบประมาณ  นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์   

 2) กิจกรรมดูแลสวนหยอ่ม     ตลอดปีงบประมาณ  น.ส.ปัญจา แก้วค้าแสน   

 3) กิจกรรมจัดท้าป้ายคณะกรรมการนกัเรียน 500   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.ปัญจา แก้วค้าแสน  

 รวม 500      
บท 06 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

 1) กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 500   ตลอดปีงบประมาณ น.ส. ภรณ์ทิพย์ บุญรักษา  

 2) ป้ายประกาศ 500   ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 3) กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 1 วัน     ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  
 4) กิจกรรมโครงงานต้านยาเสพติดด้านบุหรี่    ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 รวม 1,000      
บท 07 โครงการโรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 1) กิจกรรมรณรงค์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 1,000   ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 2) กิจกรรมป้ายประกาศ  500   ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 3) กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 1 วัน    ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  
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รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 4) กิจกรรมโครงงานต้านยาเสพติดด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 500   ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 รวม 2,000      

บท 08 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว     ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 2) กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว    ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 3) กิจกรรมอบรมแกนนา้ห้องเรียนสีขาว    ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 4) กิจกรรมบันทึก MOU ห้องเรียนสีขาว    ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 5) กิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนน้าหอ้งเรียนสีขาว พร้อมท้า
บันทึก MOU 

 
  ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 รวม -      

บท 09 โครงการพัฒนาทักษะการคิดการเอาชวีิตรอดจากภัยบนท้องถนน 
 1) กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้อง

ถนน 
 

  ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

 รวม -      

บท 10 โครงการพิเศษรองรับนโยบายรัฐบาล  

 1) กิจกรรมพิเศษรองรับนโยบายรัฐบาล 2,000   ตลอดปีงบประมาณ ว่าที่ พ.ต. สมชาย อินทร
พาณิชย์ 

 

 รวม 2,000      

บท 11 โครงการงานอนามัยโรงเรยีน 

 1) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน(เวชภัณฑ์) 1,500   ตลอดปีงบประมาณ นางวิภัสสร จันทวัตร  

 2) กิจกรรมปรับปรุงห้องอนามัยโรงเรียน -   ตลอดปีงบประมาณ นางวิภัสสร จันทวัตร  

 รวม 1,500      
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โครงการ /กิจกรรม 
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ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

บท 12 โครงการพัฒนากิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

 1) กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 1,000   ตลอดปีงบประมาณ นางวิภัสสร จันทวัตร  

 รวม 1,000      

บท 13 โครงการพัฒนางานกิจการลูกเสือ 

  1) กิจกรรมเข้าค่ายลกูเสือ –เนตรนารี ปีการศึกษา 2565    80,000   ตลอดปีงบประมาณ นายสุกลพัฒน ์การร้อย  

  2) กิจกรรมการฝึกภาคปกติภาคที่ตั งนกัศึกษาวิชาทหาร ปี
การศึกษา 2565  

  13,000   ตลอดปีงบประมาณ ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทร
พานิชย์ 

 

  3) กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแหง่ชาติ    1,000   ตลอดปีงบประมาณ นายสุกลพัฒน ์การร้อย  

  4) กิจกรรมจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ลูกเสือ    1,000   ตลอดปีงบประมาณ นายสุกลพัฒน ์การร้อย  

  5) กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ปกีารศึกษา 2565    1,000   ตลอดปีงบประมาณ นายสุกลพัฒน ์การร้อย  

 รวม   96,000      

บท 14 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

 1) กิจกรรมลูกเสือต้านภยัยาเสพติด  1,000  ตลอดปีงบประมาณ นายสุกลพัฒน ์การร้อย  

 รวม  1,000     

บท 15 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม    5,000   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.ปัญจา แก้วค้าแสน  

 2) กิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลีย่นพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์   20,000   ตลอดปีงบประมาณ ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทร
พานิชย์ 

 

 3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเส่ียง 

 
15,000  ตลอดปีงบประมาณ 

นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ 
 

 รวม  40,000     
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โครงการ /กิจกรรม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

บท 16 โครงการกิจกรรมการเตรียมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 1) กิจกรรมการเตรียมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 

 10,000 
 

 ตลอดปีงบประมาณ นางวิภัสสร จันทวัตร  

 รวม  10,000     

รวมกลุ่มบริการงานทั่วไป 86,000 147,000     

ตารางจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2566 
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 

                   
ที่ 

 
โครงการ /กิจกรรม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

บค 01 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 1) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใช้ในส้านักงาน   2,000    ตลอดปีงบประมาณ  นายพิทยาธร บุญเทยีม  

 2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ศกึษาดูงาน)  70,000    ตลอดปีงบประมาณ  น.ส.กิ่งกนก เฟือยงาราช   

 3) กิจกรรมซื อดวงตราไปรษณียากร  1,500    ตลอดปีงบประมาณ  น.ส.กัลทลัส ทิพย์ค้าม ี  

 4) กิจกรรมขวัญกา้ลังใจครู  -   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.กิ่งกนก เฟือยงาราช  

 5) กิจกรรมซื อกระเช้า/ช่อดอกไม้หน่วยงานต่าง ๆ -   ตลอดปีงบประมาณ  น.ส.ปัญญารัตน์ ผุยลานวงค์   

 6) กิจกรรมท้าป้าย ท้าเนยีบครู/ปีใหม่/ยินดี  1,542    ตลอดปีงบประมาณ  นายพิทยาธร บุญเทยีม  

รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล 75,042      
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ตารางจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2566 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 

                   
ที่ 

 
โครงการ /กิจกรรม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

งปม 01 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 1) กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานงบประมาณ  500    ตลอดปีงบประมาณ น.ส.วิภาวด ีฤทธธิรรม  

 2) กิจกรรมrพัฒนางานการเงิน  500    ตลอดปีงบประมาณ นายสุกลพัฒน ์การร้อย  

 3) กิจกรรมพัฒนางานแผนงานโรงเรียน  1,000    ตลอดปีงบประมาณ น.ส.ชลพินฑุ์ ชิตบุตร  

 4) กิจกรรมพัฒนางานวัสดุโรงเรียน  300    ตลอดปีงบประมาณ นางเยาวเรศ ชูเมือง  

 5) กิจกรรมผลการปฏิบัติงานพัสดุ  300    ตลอดปีงบประมาณ น.ส.สมพร เชื อสุภา  

 6) ซ่อมแซมอุปกรณ์ส้านักงาน และรถตู ้  55,000    ตลอดปีงบประมาณ นายอนุพงศ์ ไชยบุตร  

 รวม  57,600       

งปม 02 โครงการปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา 

 1) กิจกรรมปรับปรุงอาคารดนตรีและนาฏศิลป์   243,628.25 ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

 2) กิจกรรมพัฒนางานสถานศึกษา (เงินคงเหลือ 65) 353,305.42  169,580 ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

 รวม 353,305.42  413,208.25    

งปม 03 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา 
 1) เงินเดือนครูจีน   120,000 ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

 2) เงินเดือนครูสอนภาษาอังกฤษ    270,000  ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

 3) ค่าด้าเนินงานและอา้นวยความสะดวกครูต่างชาติ    33,550 ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

 4) ส้ารองจ่าย     100,000  ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

 รวม    523,550     

งปม 04 โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ 
 1) ส่งเสริมอาชีพอิสระ   64,423.79 ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
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ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 รวม   64,423.79    

งปม 05 โครงการงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2566 
 1) กิจกรรมเพิ่มเติมระหวา่งปีงบประมาณ 2566 - - - ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

        

รวม 410,905.42  1,001,182.0
40 

   

55 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก



 

 
 



 

 

 

รายละเอียดโครงการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 



 
โครงการ  โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ (วก 01) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ข้อที่ 2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองยุทธศาสตร์ สพม. เขต 23 ข้อที ่3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 

         ข้อที่ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ข้อที่ 2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
       ข้อที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วน  
ร่วมของภาคีเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที ่1. คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ () ใหม่    (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลสังคมไทยผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทยมีระเบียบวินัยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนใน
สังคมโลกปัจจุบัน จ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปตามยุคสมัย  และสนับสนุนนโยบายการ
พัฒนาของรัฐ  การบริหารงานวิชาการนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนอันได้แก่  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การซ่อมเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาระบบทะเบียน
จัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน น าไปใช้ในการวางแผนงาน  การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล
การเรียนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ผู้น ามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสังคม
ปัจจุบัน และเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนี้จ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเสริมสร้างศักยภาพ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินการงานวิชาการ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ (ระบุจ านวน) 



 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา จ านวน 462 คน ได้รับการพัฒนาและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือวัดผลการเรียนรู้นักเรียนตลอดปีการศึกษาอย่างทั่วถึง ร้อยละ 90 

 

3.2 ด้านคุณภาพ (บรรยายถึงคุณภาพที่ได้รับ) 
3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา มีความรู้และใช้ระบบ

การด าเนินวิชาการส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง    
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละ

กิจกรรม 
ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
 1) กิจกรรมปรับปรุงห้องวิชาการ  ตลอดปีงบประมาณ  น.ส.สดุารตัน์ งอยปัดพันธ์  
 2) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงาน
บริหารวิชาการ  

ตลอดปีงบประมาณ  นางพัชรนันท์ แสนดวง  

 3) กิจกรรมพัฒนากิจกรรมประเมินผล  ตลอดปีงบประมาณ  นางพัชรนันท์ แสนดวง 
 4) กิจกรรมนิเทศการจัดการศึกษา  ตลอดปีงบประมาณ นางรุ่งนภา พรหมภักดี 
 5) กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ตลอดปีงบประมาณ นางรุ่งนภา พรหมภักดี 
 6) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  ตลอดปีงบประมาณ นางณัฐทิยา สุวรรณวร  
 7) วัสดุกิจกรรมการเรียนรู้และวัสดุส านักงาน   เดือน สิงหาคม-

กุมภาพันธ์ 
 นางรุ่งนภา พรหมภักดี 

 8) จัดท าเอกสารทางวิชาการ  ตลอดปีงบประมาณ  นายบัญชา โยธายุทธ  
 9) กิจกรรมรับนักเรียน/รายงานตัว/มอบตัว  ตลอดปีงบประมาณ  น.ส.ฐิตชิญา วรรณวัลย์  
 10) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เดือน มีนาคม  น.ส.ชนัญชิดา มีพรหม  
 11) ป้ายแสดงความยินดีนักเรียน และป้ายหน้า
โรงเรียน  

เดือน มีนาคม  น.ส.ชนัญชิดา มีพรหม  

 12) กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ  ตลอดปีงบประมาณ  น.ส.นิตยา สอนนุชาติ  
 13) กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบ
การศึกษา  

เดอืนมกราคม-
กุมภาพันธ์ 

 นายบัญชา โยธายุทธ  

 14) วารสารวิชาการ  เดือน มีนาคม  นายปวเรศ แสงสว่าง  
 15) ด าเนินงานมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา  ตลอดปีงบประมาณ  นายปวเรศ แสงสว่าง  
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ก.ย. 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ก.ย. 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 



5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ านวน 196,222 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบเงินอุดหนุน 
รายหัว 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอ่ืนๆ 

1) กิจกรรมปรับปรุงห้องวิชาการ 5,000 - - - 5,000 
2) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

2,000 - - - 2,000 

3) กิจกรรมพัฒนากิจกรรมประเมินผล 4,000 - - - 4,000 

4) กิจกรรมนิเทศการจัดการศึกษา - - - - - 
5) กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

- - - - - 

6) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 1,500 - - - 1,500 
7) วัสดุกิจกรรมการเรียนรู้และวัสดุ
ส านักงาน 

133,742 - - - 133,742 

8) จัดท าเอกสารทางวิชาการ 24,480 - - - 24,480 
9) กิจกรรมรับนักเรียน/รายงานตัว/
มอบตัว 

3,000 - - - 3,000 

10) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6,000 - - - 6,000 
11) ป้ายแสดงความยินดีนักเรียน 
และป้ายหน้าโรงเรียน 

10,000 - - - 10,000 

12) กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 1,500 - - - 1,500 
13) กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบการศึกษา 

5,000 - - - 5,000 

14) วารสารวิชาการ - - - - - 
15) ด าเนินงานมอบทุนเสมอภาคทาง
การศึกษา 

- - - - - 

รวม 196,222 
  
 
 
 
 
 



6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ด าเนินงาน 

1) กิจกรรมปรับปรุงห้องวิชาการ - - 5,000 - 5,000 
2) กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

- - 2,000 - 2,000 

3) กิจกรรมพัฒนากิจกรรม
ประเมินผล 

- - 4,000 - 4,000 

4) กิจกรรมนิเทศการจัดการศึกษา - - - - - 
5) กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

- - - - - 

6) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร - - 1,500 - 1,500 
7) วัสดุกิจกรรมการเรียนรู้และวัสดุ
ส านักงาน 

- - 133,742 - 133,742 

8) จัดท าเอกสารทางวิชาการ - - 24,480 - 24,480 
9) กิจกรรมรับนักเรียน/รายงานตัว/
มอบตัว 

- - 3,000 - 3,000 

10) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 6,000 - 6,000 
11) ป้ายแสดงความยินดีนักเรียน 
และป้ายหน้าโรงเรียน 

- - 10,000 - 10,000 

12) กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ - - 1,500 - 1,500 
13) กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบการศึกษา 

- - 5,000 - 5,000 

14) วารสารวิชาการ - - - - - 
15) ด าเนินงานมอบทุนเสมอภาค
ทางการศึกษา 

- - - - - 

รวม - - 196,222 - 196,222 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 



9. การประเมินโครงการ 
ตัวช้ีบ่งความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  ได้สนองหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดชพระ
เจ้าอยู่หัวร้อยละ  100 

สังเกต แบบประเมิน 

2.  ได้สนองนโยบายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2553ร้อยละ 100 

สัมภาษณ์ 

3.  ได้สนองความต้องการของท้องถิ่นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและพละศึกษาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและบูรณาการกับ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนร้อยละ  100 

สังเกต 

4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะชีวิตและใช้เทคโนโลยีในการ
ด าเนินชีวิตร้อยละ  80 

สังเกต 

5. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะมีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นในการ
ท างานร้อยละ  80 

สังเกต แบบประเมิน 

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  คิดอย่างมีระบบ 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

สังเกต 

8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

สังเกต 

9.  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ และประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  แสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน 

สังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) ได้สนองหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัว 
     2) ได้สนองนโยบายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2553 
     3) ได้สนองความต้องการของท้องถิ่นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและพละศึกษา 
     4) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะชีวิตและใช้เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิต 
     5) นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นในการท างาน 
     6) นักเรียนมีความสามารถในการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
     7) ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีระบบ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
     8) ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
     9)  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ และประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ แสดงผลงาน
ทางวิชาการของนักเรียน 
  

 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ..........................................เสนอโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

        ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 



 
 
 
 

 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 

 
    

 
 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา (วก 02) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

ข้อที่ 2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั นพื นฐาน  
สนองยุทธศาสตร์ สพม. เขต 23 ข้อที ่3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 

         ข้อที่ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วน  
ร่วมของภาคีเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที ่1. คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนิตยา  สอนนุชาติ  
ลักษณะโครงการ () ใหม่    (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้พิจารณาเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนส้าหรับโรงเรียน     
นิคมน ้าอูนเจริญวิทยา  ที่สถานศึกษามีการด้าเนินการให้กู้ยืมกองทุนในปีการศึกษาที่ผ่านมา  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา เฉพาะการด้าเนินการเกี่ยวกับ
กองทุนเท่านั น 
 2.2 เพ่ือจัดซื อวัสดุและครุภัณฑ์ส้าหรับงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ (ระบุจ้านวน) 
 3.1.1 นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา จ้านวน  199  

คน ได้รับการบริการที่ดี 
3.2 ด้านคุณภาพ (บรรยายถึงคุณภาพที่ได้รับ) 

3.2.1 เพ่ือบริหารงานกองทุนของสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ น 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- ประชุมชี แจงคณะกรรมการด้าเนินงาน ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- ส้ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- แต่งตั งคณะกรรมการท้างานแต่ละ

กิจกรรม 
ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
1)กิจกรรมการบริหารงานกองทุนของโรงเรียน
นิคมน ้าอูนเจริญวิทยา 

ตลอดปงีบประมาณ 
นางสาวนิตยา  สอนนุชาติ 

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ก.ย. 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ก.ย. 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ้านวน 15,006.68 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกบาทหกสิบแปดสตางค)์  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบเงินอุดหนุน 
รายหัว 

งบเงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

งบเงินรายได้
สถานศึกษา 

1)กิจกรรมการบริหารงานกองทุน
ของโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญ
วิทยา 

- 
- 15,006.68 

15,006.68 

รวม - - - 15,006.68 
 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1)กิจกรรมการบริหารงานกองทุน
ของโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญ
วิทยา 

- - 
- 

15,006.68 
15,006.68 

รวม    - 15,006.68 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวช้ีบ่งความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนิคม
น ้าอูนเจริญวิทยา จ้านวน  199  คน ได้รับการบริการที่ดี 

สังเกต แบบประเมิน 

2. เพ่ือบริหารงานกองทุนของสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ น สังเกต 
 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     10.1  สถานศึกษาจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการบริการงานกองทุนทุกปี 
 10.2  สถานศึกษาจะได้ซื อวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือด้าเนินการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา      
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 

 
    

 
 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนิตยา สอนนุชาติ) 

              ต าแหน่ง ครชู านาญการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

        ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (วก 03) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่. 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ข้อที่ 2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวพัชรนันท์ แสนดวง และ กลุ่มบริหารงานวิชาการ                  
ลักษณะโครงการ       () ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญ ในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้
เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความ
เป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence) และตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 
มาตรา 66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรก
ที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 
  ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
ต่อเนื่องและทันสมัย โดยจะให้มีการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
 1.1 พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพส าหรับการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 1.2  พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้ 
 1.3  ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องคอมพิวเตอร์และทุกห้องเรียน 
 1.4  การออกแบบการเรียนรู้โดยสอดแทรกให้มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ในทุกกลุ่มสาระ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ตที่สามารถจัดการเรียนรู้
แก่นักเรียนได้ 



 2.2. เพ่ือนักเรียนมีความรู้และนักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ 
 2.3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 
 2.4. เพื่อให้โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในด้าน ICT เพ่ือรองรับในการพัฒนา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านการใช้ ICT ร้อยละ 80 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 -   โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
 -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 480 คน ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในสาระฯวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 -  นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศบนระบบเครือข่ายที่ถูกต้อง ปลอดภัย 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ก.ย 2565 ครูพัชรนันท์ แสนดวง  

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

ก.ย 2565 ครูพัชรนันท์ แสนดวง  

- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ก.ย 2565 ครูพัชรนันท์ แสนดวง  
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละ

กิจกรรม 
ก.ย 2565 ครูพัชรนันท์ แสนดวง  

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดปงีบประมาณ ครูพัชรนันท์ แสนดวง  

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ก.ย. 2566 ครูพัชรนันท์ แสนดวง  
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ก.ย. 2566 ครูพัชรนันท์ แสนดวง  

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 
 
 
 
 



 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบเงินอุดหนุน 
รายหัว 

งบเงินเรียนฟรี 
15 ปี 

งบเงินรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 50,000 - 50,000 

รวม - 50,000 - 50,000 
 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 

1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 50,000 - 50,000 

รวม - - 50,000 - 50,000 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะ
ด้านการใช้ ICT ร้อยละ 80 

- การสังเกต 
-การประเมินความ
พึงพอใจ 
-สอบถาม 

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการอินเทอร์เน็ตที่สามารถจัดการเรียนรู้แก่
นักเรียนได้ 
 10.2 นักเรียนมีความรู้และนักเรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้ 
 10.3 นักเรียนทุกคนได้รับบริการสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่ายได้ 
 10.4 โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในด้าน ICT เพ่ือรองรับในการพัฒนา 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางพัชรนันท์ แสนดวง) 

           ต าแหน่ง ครชู านาญการพิเศษ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 

 
    

 
 
 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

        ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ  โครงการกิจกรรมทัศนศึกษา (วก 04) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. เขต 23 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพัชรนันท์ แสนดวง และ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  () ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 การจัดการศึกษายุคใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัยสมบูรณ์ สถานศึกษาได้เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายและเล็งเห็น
ความส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด ดังนั้นสถานศึกษาจึงจัดโครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการภายนอก
ประเภทต่างๆจากความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและ
ความต้องการของผู้เรียน 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมจากสิ่งที่พบเห็นด้วยการบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมท าให้ได้
ประสบการณ์ 
    2.2 ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
    2.3. ผู้เรียนวางตัวเหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานที่  
   2.4. ผู้เรียนพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต  
    2. 5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 
   - ผู้เรียนมีความรู้ มีการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 เชิงปริมาณ 
 - ผู้เรียน ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ 
คิดเป็นร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 



4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ก.ย. 2565 นางพัชรนันท์ แสนดวง  

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

ก.ย. 2565 นางพัชรนันท์ แสนดวง  

- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ก.ย. 2565 นางพัชรนันท์ แสนดวง  
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละ

กิจกรรม 
ก.ย. 2565 นางพัชรนันท์ แสนดวง  

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
1. กิจกรรมทัศนศึกษา  ตลอดปงีบประมาณ นางพัชรนันท์ แสนดวง  

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ก.ย. 2566 นางพัชรนันท์ แสนดวง  
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ก.ย. 2566 นางพัชรนันท์ แสนดวง  

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ านวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบเงินอุดหนุน 
รายหัว 

งบเงินเรียนฟรี 
15 ปี 

งบเงินรายได้
สถานศึกษา 

1. กิจกรรมทัศนศึกษา  - 120,000 - 120,000 

รวม - 120,000 - 120,000 
  

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1. กิจกรรมทัศนศึกษา  50,000 70,000 - - 120,000 

รวม 50,000 70,000 - - 120,000 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

 1. ผู้เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

-สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
-ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 

   2. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้รับความรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่ 

-สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
-ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1.ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็นด้วยการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมท าให้ได้
ประสบการณ์ 
    10.2. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
    10.3. ผู้เรียนวางตัวเหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานที่  
   10.4. ผู้เรียนพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต  
    10.5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 

 
    

 
 
 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางพัชรนันท์ แสนดวง) 

                    ต าแหน่ง ครู 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

        ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ   โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ (วก 05) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.สกลนคร ข้อที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน 
                               การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ       (  ) ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 งานวิชาการเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ จึงต้องมีการประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มบริหารงาน งานกิจกรรม งาน
ห้องสมุด งานประกันคุณภาพเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อันส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนางานวิชาการ มีการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆ  
 2.4 เพ่ือให้การด าเนินงานร่วมกับผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 
    -  กลุ่มบริหารงานวิชาการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แดละเกิดผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่าง 
ๆ สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 
 3.2 เชิงปริมาณ 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการมีความพร้อมให้บริการ ด้านเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆที่จ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอน อย่างครบถ้วน ร้อยละ 100 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ก.ย. 2565 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละกิจกรรม ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
1) กิจกรรมจ้างวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น วิชา
ภาษาอังกฤษ และพละศึกษา 

ตลอดปีงบประมาณ  น.ส.ชลพินฑุ์ ชิตบุตร 

2) กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  (ระดับเขต/
ระดับภาค) 

ตลอดปีงบประมาณ  นางรุ่งนภา พรหมภักดี 

3) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตลอดปีงบประมาณ  นายอนุพงศ์ ไชยบุตร 
4) กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ตลอดปีงบประมาณ  นางพัชรนันท์ แสนดวง 
5) กิจกรรมสวนพฤกษาศาสตร์ ตลอดปีงบประมาณ  น.ส.วภิาวดี ฤทธิธรรม 
6) กิจกรรม  Open House  ตลอดปีงบประมาณ  นายบัญชา โยธายุทธ 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ก.ย. 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ก.ย. 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ  
 จ านวน 556,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบเงินอุดหนุน 
รายหัว 

งบเงินเรียนฟรี 
15 ปี 

งบเงินรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมจ้างวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น 
วิชาภาษาอังกฤษ และพละศึกษา 

- 
 176,000  

- 
 176,000  

2) กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
(ระดับเขต/ระดับภาค) 

- 
 200,000  

- 
 200,000  

3) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  

- 
 100,000  

- 
 100,000  

4) กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้น ม.1 
และ ม.4 

-  20,000  -  20,000  

5) กิจกรรมสวนพฤกษาศาสตร์ -  10,000  -  10,000  
6) กิจกรรม  Open House  -  50,000  -  50,000  

รวม - 556,000 - 556,000 
 
  
 
 
 



6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1) กิจกรรมจ้างวิทยากรวิชาชีพ
ท้องถิ่น วิชาภาษาอังกฤษ และพละ
ศึกษา 

- - 
 176,000  

- 
 176,000  

2) กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  (ระดับเขต/ระดับภาค) 

- - 
 200,000  

- 
 200,000  

3) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

- - 
 100,000  

- 
 100,000  

4) กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียน
ชั้น ม.1 และ ม.4 

  
 20,000  

 
 20,000  

5) กิจกรรมสวนพฤกษาศาสตร์    10,000    10,000  
6) กิจกรรม  Open House     50,000    50,000  

รวม - - 556,000 - 556,000 
7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาและประเมินผลการ
เรียนรู้ เพ่ือวัดผลการเรียนรู้นักเรียนตลอดปี
การศึกษาอย่างทั่วถึง ร้อยละ100   

-สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
-ประเมินความพึง
พอใจ 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และใช้
ระบบการด าเนินวิชาการส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนได้ถูกต้อง ร้อยละ 98  

ร้อยละ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 เพ่ือพัฒนางานวิชาการ มีการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
 10.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆ  
 10.4 เพ่ือให้การด าเนินงานร่วมกับผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 

 
    

 
 
 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

 ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

        ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ  โครงการสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.) (วก 06) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            ข้อที่ 2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองยุทธศาสตร์ สพม. เขต 23  ข้อที ่3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           ข้อที่ 2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที ่1. คุณภาพของผู้เรียน 

          ข้อที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ข้อที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางรุ่งนภา พรหมภักดี 
ลักษณะโครงการ () ใหม่    (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.) และได้ก าหนดจุดเน้นละมาตรฐานคุณภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในด้านคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน และมีความจ าเป็นส าหรับผู้เรียน ทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในยุคการศึกษา 4.0  
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณภาพตาม
มาตรฐาน สสวท. (SMT) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการเรียนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีให้สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายของ สสวท. 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ (ระบุจ านวน) 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยาร้อยละ 90 นักเรียนมีความรู้และทักษะการ

เรียนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 



 3.1.2 นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยาร้อยละ 90 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายของ สสวท. 

3.2 ด้านคุณภาพ (บรรยายถึงคุณภาพที่ได้รับ) 
3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 

 3.2.2 นักเรียนมีความรู้และทักษะการเรียนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 3.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายของ สสวท. 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
1) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
ก.ย. 2565 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละ
กิจกรรม 

ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
1) กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตลอดปงีบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3) กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอน ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4) กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
ในโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพ สสวท. 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น 

ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

5) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

6) กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและ
นักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีผลงานดีเด่นในระดับเขต 
จังหวัด ภาคและระดับประเทศ 

ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

7) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตนเองของครู โดย
ใช้กระบวนการ PLC เพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 
6. งบประมาณ จ านวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 
รวม 

(บาท) 
งบเงิน
อุดหนุน 
รายหัว 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบเงิน
เรียนฟรี 
15 ปี 

1) กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- - - 1,000 1,000 

2) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- - - 10,000 10,000 

3) กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- - - 1,000 1,000 

4) กิจกรรมส่งเสริม ความร่วมมือ
ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่าย
คุณภาพ สสวท. หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและท้องถิ่น 

- - - 1,000 1,000 

5) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- - - 1,000 1,000 

6) กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติครู
และนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ผลงานดีเด่นในระดับเขต จังหวัด 
ภาคและระดับประเทศ 

- - - 1,000 1,000 

7) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตนเอง
ของครู โดยใช้กระบวนการ PLC 
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- - - 1,000 1,000 

รวม - - - 16,000 16,000 

 
 



6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ด าเนินงาน 

1) กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- - 1,000 - 1,000 

2) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- - 10,000 - 10,000 

3) กิจกรรมพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- - 1,000 - 1,000 

4) กิจกรรมส่งเสริม ความร่วมมือ
ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่าย
คุณภาพ สสวท. หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและท้องถิ่น 

- - 1,000 - 1,000 

5) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- - 1,000 - 1,000 

6) กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติครู
และนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ผลงานดีเด่นในระดับเขต จังหวัด 
ภาคและระดับประเทศ 

- - 1,000 - 1,000 

7) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตนเอง
ของครู โดยใช้กระบวนการ PLC 
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- - 1,000 - 1,000 

รวม   16,000  16,000 
 
7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 



9. การประเมินโครงการ 
ตัวช้ีบ่งความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ได้สนองนโยบายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2553 ร้อยละ 100 

สัมภาษณ์ แบบประเมิน 

2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะชีวิตและใช้
เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตร้อยละ  80 

สังเกต 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์  
คิดอย่างมีระบบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

สังเกต 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

สังเกต 

5. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ และ
ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ แสดงผลงานทาง
วิชาการของนักเรียน 

สังเกต 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1) ไดส้่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการเรียนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
     2) ได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้
สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายของ สสวท. 
      
 
 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 

 
 
 

 

 

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

(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 
ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ    โครงการสนับสนุนการพัฒนางานห้องสมุด (วก 07) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           ข้อที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  ข้อที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนารี พรมนิต กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ       (  ) ใหม่    (     ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความส าคัญยิ่งต่อการ จัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อ านวยความ
สะดวก จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่าง
สร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การท างาน 
โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน  การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อ
การใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด    จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 ดังนั้น โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา จึงได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพ่ือสร้าง
นิสัยรักการอ่าน  เพ่ือเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ห้องสมุดมีชีวิตเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด 
จัดบรรยากาศและด าเนินกิจกรรมต่างๆที่อ านวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน และเพ่ือให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากข้ึน 
 2.2 เพ่ือให้ครูนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
 2.3 เพ่ือกระตุ้นและชี้น านักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 
 2.4 เพ่ือจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
 
 



3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  
- นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยาที่เข้าใช้บริการห้องสมุด ครูและบุคลากร 

จ านวน 38 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จ านวน 480 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
3.2 ด้านคุณภาพ  

    -  ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุดและมีวิธีที่
หลากหลาย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ก.ย. 2565 
 
นางนารี พรมนิต 

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ย. 2565 นางนารี พรมนิต 
- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ก.ย. 2565 นางนารี พรมนิต 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละกิจกรรม ก.ย. 2565 นางนารี พรมนิต 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
1) ค่ายพัฒนาเยาวชนยอดนักอ่าน   

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ก.ย. 2566 นางนารี พรมนิต 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ก.ย. 2566 นางนารี พรมนิต 

 
5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
6. งบประมาณ  
 จ านวน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบเงินอุดหนุน 
รายหัว 

งบเงินเรียนฟรี 
15 ปี 

งบเงินรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมค่ายเยาวชนยอดนักอ่าน - 22,000 - 22,000 
รวม - 22,000 - 22,000 

  

6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1) กิจกรรมค่ายเยาวชนยอดนักอ่าน - - 22,000 - 22,000 

รวม - - 22,000 - 22,000 
 
 
 



7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญ
วิทยาที่เข้าใช้บริการห้องสมุด  ครูและบุคลากร 
จ านวน 40 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 
6 จ านวน 480 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

- ประเมิน 
- สอบถาม 
- สังเกต 

- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 

% 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1ได้ส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากข้ึน 
 10.2 ครูนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพ่ือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
 10.3 ได้กระตุ้นและชี้น านักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 
 10.4 ได้จัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 

 
    

 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางนารี พรมนิต) 

                    ต าแหน่ง ครู 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

        ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
 



 
โครงการ  โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย (วก 08) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.สน. ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1,2 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ       (  ) ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้ง
ด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้าน
วิชาการ วิชางานและวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขพ่ึงตนเองได้ อยู่กับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 วิชาภาษาไทย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพ้ืนความรู้ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนการ
ส่งเสริมความสามารถทางภาษาไทยของผู้เรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านการใช้ภาษาและการ
แสดงออกให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยครูจะต้องจัดเตรียมสื่อการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งด้านการฟัง การพูด และการเขียนได้ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  
 - เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา จ านวน 485 คน มีทักษะการฟัง การพูด 

อ่าน และเขียน ภาษาไทยได้ดีขึ้น  
3.2 ด้านคุณภาพ  

- นักเรียนมีความสนใจ และเกิดทักษะในการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
- นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้สูงขึ้น 
- ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการปรับปรุงการเรียนการสอนสูงขึ้น 

 



4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
ก.ย. 2565 

 
ครูกลุ่มสาระฯ 

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละกิจกรรม ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย  

 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
นางสาวกิ่งกนก เฟือยงาราช 

      2.กิจกรรมภาษาไทยวันละค ากิจกรรมนักเรียน
เหรียญทอง 

ตลอดปีงบประมาณ นายพิทยาธร บุญเทียม 

      3.กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

ตลอดปีงบประมาณ นางวิภัสสร จันทวัตร  

      4.กิจกรรมจัดหาสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

ตลอดปีงบประมาณ นาณัฐทิยา สุวรรณวร 

      5.กิจกรรมยอดนักอ่านกิจกรรมตอบปัญหา
ภาษาไทยประจ าเดือน 

ตลอดปีงบประมาณ นางสาวกิ่งกนก เฟือยงาราช 

      6.กิจกรรมเสียงตามสายส่งเสริมการใช้
ภาษาไทย 

ตลอดปีงบประมาณ นายพิทยาธร บุญเทียม 

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ก.ย. 2566 ครูกลุ่มสาระฯทุกคน 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ก.ย. 2566 ครูกลุ่มสาระฯทุกคน 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ านวน 12,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

1. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย  500 - - 500 
2.กิจกรรมภาษาไทยวันละค ากิจและกรรมนักเรียน
เหรียญทอง 

800 - - 800 

3.กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 4,400 - - 4,400 
4.กิจกรรมจัดหาสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา 5,000 - - 5,000 



ภาษาไทย 
5.กิจกรรมยอดนักอ่านและกิจกรรมตอบปัญหา
ภาษาไทยประจ าเดือน 

1,000 - - 1,000 

6.กิจกรรมเสียงตามสายส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 500 - - 500 
รวม 12,200   12,200 

 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับ
วิชาภาษาไทย  

- - 500 - 500 

2.กิจกรรมภาษาไทยวันละค ากิจ
และกรรมนักเรียนเหรียญทอง 

- 500 - 300 800 

3.กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

- 2,000 1,400 1,000 4,400 

4.กิจกรรมจัดหาสื่อกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย 

- 2,000 2,000 1,000 5,000 

5.กิจกรรมยอดนักอ่านและ
กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย
ประจ าเดือน 

- 500 - 500 1,000 

6.กิจกรรมเสียงตามสายส่งเสริม
การใช้ภาษาไทย 

- - - 500 500 

รวม - 5,000 3,900 3,300 12,200 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

1. นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาไทย ด้าน
การอ่าน การพูด การเขียน ได้รับการพัฒนา
ตรงตามความสามารถของตนเอง ร้อยละ 90 

- การสังเกต 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
-สอบถาม 
 - 

-แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
- แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

2. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 
90 

ร้อยละ 



3. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
ได้ดีร้อยละ 90 

 
  
  
  
  

ร้อยละ 

4. นักเรียนสนใจและเห็นความส าคัญในวิชา
ภาษาไทยร้อยละ 90 

ร้อยละ 

5. ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
ค้นคว้าหาความรู้ได้รวดเร็วความเห็นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยร้อยละ 90 

ร้อยละ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมทักษะการเรียนภาษาไทยให้ดีขึ้น 
 10.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น คิดเป็น 
 10.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มภาษาไทยให้หลากหลาย น่าสนใจ น่าเรียนมากขึ้น 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 

 
    

 
 
 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางวิภัสสร จันทวัตร) 

    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

        ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ (วก 09) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.สน ข้อที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่  1 คุณภาพของผู้เรียน   
               2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ   ( ✔ ) ใหม่    (     ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 คาดหวังให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  ซึ่งในการจัดการศึกษาจะต้องมีประสิทธิภาพ  สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ  มีความสามารถในการเรียนการแก้ปัญหา  การจัดการและการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์อย่างแม่นย า  สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอ่ืนๆ   การเรียนรู้ที่มีคุณภาพนั้นเกิดจากแรงกระตุ้น
ทั้งภายในตัวผู้เรียนและจากสภาพแวดล้อม   
ส่งเสริมความคิดและการร่วมกิจกรรมต่างๆ สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์ เกิดทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ครูมีสื่อที่หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพทันสมัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความตื่นตัว  ได้แสดงความสามารถในการคิด  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การ
แก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การเชื่อมโยงความรู้อันเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้วิชาอ่ืนต่อไป 
 2.3 เพ่ือจัดหา พัฒนา และผลิตสื่อการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 



 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและ 
มีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
  2) ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 80 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
     1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น  
  2)  นักเรียนมีความสามารถในการคิด การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล   
การเชื่อมโยงความรู้อันเป็นพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ 
  3)  มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
  4)  ครูน าสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan)  
ก.ย. 2565 

 
ครูกลุ่มสาระฯ  - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ  
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

 
 

1) กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ ตลอดปีงบประมาณ น.ส.นิตยา สอนนุชาต ิ

นายอนุพงศ์ ไชยบุตร 
2) กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ตลอดปีงบประมาณ นายสุกลพัฒน์ การร้อย 

3) กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ตลอดปีงบประมาณ น.ส.สุพัตรา จันทบาล 

น.ส.ภรณ์ทิพย์ บุญรักษา 

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ก.ย 2566 ครูกลุ่มสาระฯ  

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ก.ย 2566 ครูกลุ่มสาระฯ  
 
5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 
 



6. งบประมาณ จ านวน 13,400 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) งบอุดหนุน 

รายหัว 
งบเรียนฟรี 

15 ปี 
งบรายได้

สถานศึกษา 
1) กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทาง
คณิตศาสตร์ 

6,400 - - - 

2) กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

5,000 - - - 

3) กิจกรรมการฝึกแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2,000 - - - 
รวม 13,400 - - 13,400 

 
 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ด าเนินงาน 
1) กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทาง
คณิตศาสตร์ 

- - 6,400 - - 

2) กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

- - 5,000 - - 

3) กิจกรรมการฝึกแข่งขันคณิตศาสตร์
นานาชาติ 

- - 2,000 - - 

รวม - - 13,400 - 13,400 
 
7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
9. การประเมินโครงการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ สถิติ
ที่ใช้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น ร้อย
ละ 80 

การสังเกต/
สัมภาษณ์ 

- ผลงานนักเรียน/
แบบสอบถาม 

ร้อย
ละ 



 

2. นักเรียนมีความตื่นตัว  ได้แสดงความสามารถในการคิด  การ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การเชื่อมโยง
ความรู้อันเป็นพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้วิชาอ่ืนต่อไปร้อยละ 
80 

การสังเกต/
สัมภาษณ์ 
 

- ผลงานนักเรียน/
แบบสอบถาม 
 

ร้อย
ละ 

3. มีสื่อ อุปกรณ์ ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนร้อยละ 80 การสังเกต/
สัมภาษณ์ 
 

- ผลงานนักเรียน/
แบบสอบถาม 

ร้อย
ละ 

4. ครูมีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพร้อยละ 80 

การสังเกต/
สัมภาษณ์ 
 

- ผลงานนักเรียน/
แบบสอบถาม 

ร้อย
ละ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครูมีการจัดหา พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 
 10.2 ครูมีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
อนุมัติ/สั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 

(  ) อนุมัติ      (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายสุกลพัฒน์ การร้อย) 

ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

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

(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 
ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 

ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 



 
 
 
 



 
โครงการ  โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
                               และเทคโนโลยี (วก 10) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ข้อที่ 2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองยุทธศาสตร์ สพม. เขต 23 ข้อที ่2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

         ข้อที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  จุดเน้นที่ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3 
  จุดเน้นที ่2. นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและประกอบ

         อาชีพที่เหมาะสม ร้อยละ 100 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ       ( ) ใหม่    (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 วา่ด้วยการจัดการศึกษามาตรา 22 การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าด้วยผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิชาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
 โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นในการหาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่
ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 5 กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี และมีวิสัยทัศน์และมีทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมา 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือตอบสนองหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัว 
 2.2 เพ่ือสนองนโยบายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2553 
 2.3 เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 



 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  และมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ
เทคโนโลยี 
 2.5 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาทักษะการประดิษฐ์จรวดขวดน้ าเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ 
 2.6  เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นในการท างาน 
 2.7  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูล  มีความคิดสร้างสรรค์  ในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
 
 2.8  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทักษะกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ระเภทต่างๆ 
 2.9  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชนได้ 
 2.10  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
 2.11  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  คิดอย่างมีระบบ มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
 2.12  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.13  เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  4   
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 2.14 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ และประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
แสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน 
 2.15 เพื่อให้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการมีความพร้อม มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และ
เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียน  
 2.16 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ (ระบุจ านวน) 

3.1.1    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น  และตอนปลาย  จ านวน  480  คน 
3.1.2 ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  

8 คน 
3.1.3 นักเรียนทุกคนใช้ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ 

 3.2 ด้านคุณภาพ  
    3.2.1    ได้สนองหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัว 

3.2.2    ได้สนองนโยบายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2553 
    3.2.3 ได้สนองความต้องการของท้องถิ่นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2.4   นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะชีวิตและใช้เทคโนโลยีในการด ารงชีวิต 
3..2.5  นักเรียนได้ศึกษาทักษะประดิษฐ์จรวดขวดน้ าและเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน 

 3.2.6   นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นในการท างาน 
3.2.7   นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูล  มีความคิดสร้างสรรค์ ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

  3.2.8   นักเรียนได้ศึกษาทักษะกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ระเภทต่างๆได้ 
 3.2.9  นักเรียนมี ความสามารถในการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชนได้ 

3.2.10 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
3.2.11 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  คิดอย่างมีระบบมีความสามารถใน



การแก้ปัญหา 
 3.2.12 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.2.13 เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่ 4   
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

3.2.14 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ และประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
แสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน 

3.2.15 มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมด้านกายภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2.16 ครูมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการเพ่ิมศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
ก.ย. 2565 

 
ครูกลุ่มสาระฯ 

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละกิจกรรม ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
  1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้โดยเทคนิค
ปฏิบัติการ   

ตลอดปีงบประมาณ น.ส.ปัญญารัตน์ ผุยลานวงค์ 

  2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ตลอดปีงบประมาณ น.ส.สุนิตา ดาบพลอ่อน 
  3) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์   ตลอดปีงบประมาณ นายบัญชา โยธายุทธ/ 

น.ส.สุดารัตน์ งอยปัดพันธ์ 
  4) กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์   ตลอดปีงบประมาณ น.ส.วภิาวดี ฤทธิธรรม 

 5) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเครื่องบินพลังยาง/สามมิติ  ตลอดปีงบประมาณ น.ส.รุ่งนภา พรหมภักดี 

  6) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน coding และหุ่นยนต์  ตลอดปีงบประมาณ น.ส.พัชรนันท์ แสนดวง 
  7) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ e – sport   ตลอดปีงบประมาณ นายปวเรศ แสงสว่าง 
  8) กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ICT /อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  

 นายปวเรศ แสงสว่าง 

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ก.ย. 2566 ครูกลุ่มสาระฯ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ก.ย. 2566 ครูกลุ่มสาระฯ 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ านวน 66,400 บาท (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  



 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี  
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

  1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้โดย
เทคนิคปฏิบัติการ   

2,400 - - 2,400 

  2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์  

3,000 - - 3,000 

  3) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์   10,000 - - 10,000 
  4) กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์   

15,000 - - 15,000 

 5) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเครื่องบิน
พลังยาง/สามมิติ  

10,000 - - 10,000 

  6) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
coding และหุ่นยนต์  

20,000 - - 20,000 

  7) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ e – 
sport   

3,000 - - 3,000 

  8) กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ICT 
/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

3,000 - - 3,000 

รวม 66,400 - - 66,400 
 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ด าเนินงาน 

  1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้โดยเทคนิคปฏิบัติการ   

- - 2,400 - 2,400 

  2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์  

- - 3,000 - 3,000 

  3) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์   - - 10,000 - 10,000 
  4) กิจกรรมสนับสนุนการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์   

- - 15,000 - 15,000 

 5) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเครื่องบินพลังยาง/สามมิติ  

- - 10,000 - 10,000 

  6) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน coding และหุ่นยนต์  

- - 20,000 - 20,000 

  7) กิจกรรมส่งเสริมความเป็น - - 3,000 - 3,000 



เลิศ e – sport   
  8) กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน ICT /อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  

  3,000  3,000 

รวม - - 66,400 - 66,400 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  ได้สนองหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสม
เดชพระเจ้าอยู่หัวร้อยละ 80 

การสังเกต/สัมภาษณ์/
ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ/แบบสอบถาม 

2.  ได้สนองนโยบายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2553 ร้อยละ 80 
3.  ได้สนองความต้องการของท้องถิ่นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและบูรณาการกับแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนร้อยละ 80 
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะชีวิตและใช้เทคโนโลยีใน
การด าเนินชีวิตร้อยละ 80 
5. นักเรียนได้ศึกษาทักษะประดิษฐ์จรวดขวดน้ าและเข้าแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่นร้อยละ 80 
6. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะมีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นใน
การท างานร้อยละ 80 
7. นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูล  มีความคิดสร้างสรรค์  ในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ร้อยละ 80 
8.นักเรียนได้ศึกษาทักษะกระบวนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ระ
เภทต่างๆร้อยละ 80 

การสังเกต/สัมภาษณ์/
ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ/แบบสอบถาม 

9. นักเรียนมีความสามารถในการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน
ร้อยละ 80 
10. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนร้อยละ 80 



ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  คิด
อย่างมีระบบ มีความสามารถในการแก้ปัญหาร้อยละ 80 
12. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 100 
13. ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชการที ่ 4  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร้อย
ละ 100 
14.  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ และ
ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  แสดงผลงานทางวิชาการของ
นักเรียนร้อยละ 100 
15. นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 100 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ได้สนองหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัว 
 2. ได้สนองนโยบายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2553 
 3. ได้สนองความต้องการของท้องถิ่นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะชีวิตและใช้เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิต 
 5. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นในการท างาน 
 6. นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูล  มีความคิดสร้างสรรค์  ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 7. นักเรียนมีความสามารถในการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
 8. ได้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
 9. ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  คิดอย่างมีระบบ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
 10. ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 11. ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่  4  พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 12.  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ และประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ แสดง
ผลงานทางวิชาการของนักเรียน 
 13. ผู้เรียนทุกคนใช้ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์  
    9.14 ครูมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการเพ่ิมศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 

 
 
 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายบัญชา โยธายุทธ) 

 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 

 
    

 
 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

        ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ (วก 11)
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1,2 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 จุดเน้นที่ 1,2 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.สกลนคร ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
    ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
    ข้อที่ 4 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจ 
                                                   และสังคม 
    ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ข้อที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
   ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ลักษณะโครงการ       () ใหม่    (     ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก้าหนดความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาไว้ว่า “การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั งร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส้านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่เสรีภาพ 
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนร่วมและประเทศชาติ รวมทั งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและมีความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา จึงจ้าเป็นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ น ครูผู้สอนทุกคนจะต้องให้ความส้าคัญโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่าง
หลากหลายตรงตามหลักสูตรและตัวชี วัดตามท่ีหลักสูตรก้าหนดไว้ โดยได้เพ่ิมเติมวิธีการพัฒนาผู้เรียนมากขึ น เช่น 
การจัดท้าแบบฝึก แบบฝึกหัด แบบทดสอบประจ้าหน่วยการเรียน มีการทดสอบความรู้นักเรียนเป็นระยะ ศึกษา
ข้อค้าถาม เนื อหาสาระของแบบทดสอบ ความยากง่าย ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี วัดอย่างไร  
เพ่ือน้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนและช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่เรียน
อ่อน จึงได้จัดท้าโครงการนี ขึ น 
 
 



2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ น 
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท้าได้ ท้าเป็น คิดเป็น 
      2.3 เพ่ือปลูกฝังจิตส้านึกให้นักเรียนเห็นความส้าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  บ้ารุงรักษา สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและตระหนักถึงความส้าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 
  2.4 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามทั งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติและค่านิยม  
การจัดการและการปฏิบัติตนในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  

  3.1.1 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา จ้านวน 462 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ น 
  3.1.2 เพ่ือให้นักเรียนจ้านวน 462 คน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท้าได้ ท้าเป็น 
คิดเป็น 
      3.1.3 เพ่ือปลูกฝังจิตส้านึกให้นักเรียนจ้านวน 462 คน เห็นความส้าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
บ้ารุงรักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมและตระหนักถึงความส้าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 
  3.1.4 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน จ้านวน 462 คน ให้เกิดความเจริญงอกงามทั งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
เจตคติและค่านิยม  การจัดการและการปฏิบัติตนในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม 
  

 3.2 ด้านคุณภาพ  
    3.2.1 นักเรียนโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ น 
  3.2.2 นักเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท้าได้ ท้าเป็น คิดเป็น 
      3.2.3 ปลูกฝังจิตส้านึกให้นักเรียน เห็นความส้าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  บ้ารุงรักษา สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและตระหนักถึงความส้าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 
  3.2.4 พัฒนาผู้เรียน ให้เกิดความเจริญงอกงามทั งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติและค่านิยม  
การจัดการและการปฏิบัติตนในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

4. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
ก.ย. 2565 

 
ครูกลุ่มสาระฯ 

- ประชุมชี แจงคณะกรรมการด้าเนินงาน ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
- ส้ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
- แต่งตั งคณะกรรมการท้างานแต่ละกิจกรรม ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
 1) กิจกรรมจัดหาสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการ 

สอนวิชาสังคมศึกษา  
ตลอดปีงบประมาณ  น.ส.ปัญจา แก้วค้าแสน  



 2) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียน  เดือนกุมภาพันธ์  น.ส.ปัญจา แก้วค้าแสน 
 3) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ตลอดปีงบประมาณ  รองฯสมชาย อินทร

พานิชย์  
 4) กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม  ตลอดปีงบประมาณ  นายสรรพสิทธิ์ ศรี

ระวรรณ  
  5) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต  ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรี

ระวรรณ 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ก.ย. 2566 ครูกลุ่มสาระฯ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ก.ย. 2566 ครูกลุ่มสาระฯ 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ้านวน 13,900 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

 1) กิจกรรมจัดหาสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการ 
สอนวิชาสังคมศึกษา  

 4,900  - -  4,900  

 2) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียน   1,000  - -  1,000  
 3) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   2,000  - -  2,000  
 4) กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม   3,000  - -  3,000  
 5) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต   3,000     3,000  

รวม  13,900  - - 13,900  
 
 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
 1) กิจกรรมจัดหาสื่อ วัสดุ-
อุปกรณ์การเรียนการ สอนวิชา
สังคมศึกษา  

- -  4,900  -  4,900  

 2) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ใน โรงเรียน  

- -  1,000  -  1,000  

 3) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  - -  2,000  -  2,000  
 4) กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม  - -  3,000  -  3,000  



 5) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต     3,000    3,000  
รวม - -  13,900  -  13,900  

 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมิลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.นักเรียนโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ น 

สอบถาม  สังเกตการท้า
กิจกรรม  การประเมิน
สภาพจริง  ผลงานนักเรียน  
ผลการสอบ  

แบบสอบถาม แบบสังเกต  
แบบทดสอบ   

2. นักเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท้าได้ ท้าเป็น คิดเป็น 
3.นักเรียนเห็นความส้าคัญของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  บ้ารุงรักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ตระหนักถึงความส้าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างสันติสุข   
4. ผู้เรียนมีการพัฒนาทั งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและค่านิยม  การจัดการและ
การปฏิบัติตนในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน 
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
    10.2 นักเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท้าได้ ท้าเป็น คิดเป็น 
    10.3 นักเรียนเห็นความส้าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้ารุงรักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมและตระหนักถึง
ความส้าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข   
    10.4 นักเรียนมีการพัฒนาทั งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติและค่านิยม การจัดการและการปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 

 
 
 

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

(นางสาวปัญจา แก้วค าแสน) 
        ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

        ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าและเศรษฐกิจพอเพียง (วก 12) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1,2 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 จุดเน้นที่ 1,2 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.สกลนคร ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
  ข้อที่ 4 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ข้อที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
   ข้อที ่5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ลักษณะโครงการ       (    ) ใหม่    (     ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 การจัดการศึกษาได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการเรียนและ
การท างาน เพ่ือให้เป็นนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
เรียนต่อและประกอบอาชีพที่ดีต่อไป โดยมีครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางในการเรียนการสอน แต่ปัจจุบัน
พบว่ายังมีนักเรียนบางส่วนยังไม่เห็นความส าคัญและไม่ให้ความร่วมมือในด้านคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่ควร 
นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม การศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างการและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีสัมมาคารวะ รู้จักท าความเคารพและรู้จักการไหว้ที่ถูกต้อง 
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมประจ าใจมีความรับผิดชอบไม่เอารัดเอาเปรียบและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
     2.3 เพ่ือฝึกนักเรียนเป็นผู้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย 
    2.4 เพ่ือฝึกนักเรียนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแสดงความยินดีต่อผู้ที่ท าความดี 
    2.5 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีความเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวม 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ (ระบุจ านวน) 

  3.1.1 นักเรียนจ านวน 480 คน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียน



ก าหนด  
 3.2 ด้านคุณภาพ  
    3.2.1 นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะ
อันพึ่งประสงค์ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 
 

4. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
ก.ย. 2565 

 
ครูกลุ่มสาระฯ 

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละกิจกรรม ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 

4.2 ขัน้ด าเนินการ (Do)   
1) กิจกรรมครูพระอบรมศีลธรรม ตลอดปีงบประมาณ ว่าท่ี พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย ์

2) กิจกรรมท าความดีเพ่ือชีวิตใหม่ ตลอดปีงบประมาณ ว่าท่ี พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย ์

3) กิจกรรมอบรมท้ายสัปดาห์ ตลอดปีงบประมาณ นางสาวสมพร  เชื้อสุภา 
4) กิจกรรมเข้าวัดช าระใจได้กุศล ตลอดปีงบประมาณ นางสาวสมพร  เชื้อสุภา 
5) กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ 
6) กิจกรรมไหว้ครู ตลอดปีงบประมาณ นางสาวปัญจา แก้วค าแสน 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ก.ย. 2566 ครูกลุ่มสาระฯ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ก.ย. 2566 ครูกลุ่มสาระฯ 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ านวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียน
ฟรี 15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมครูพระอบรมศีลธรรม - - - - 
2) กิจกรรมท าความดีเพ่ือชีวิตใหม่ - - - - 
3) กิจกรรมอบรมท้ายสัปดาห์ - - - - 
4) กิจกรรมเข้าวัดช าระใจได้กุศล - - - - 
5) กิจกรรมประกวดมารยาทไทย - - - - 
6) กิจกรรมไหว้ครู 4,000 - - 4,000 

รวม 4,000 - - 4,000 
 



 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1) กิจกรรมครูพระอบรมศีลธรรม - - - - - 
2) กิจกรรมท าความดีเพ่ือชีวิตใหม่ - - - - - 
3) กิจกรรมอบรมท้ายสัปดาห์ - - - - - 
4) กิจกรรมเข้าวัดช าระใจได้กุศล - - - - - 
5) กิจกรรมประกวดมารยาทไทย - - - - - 
6) กิจกรรมไหว้ครู - - 4,000 - 4,000 

รวม - - 4,000 - 4,000 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมิลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด 

- การสังเกต 
-การประเมินความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรม 
-ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรม 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2.นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะอัน
พ่ึงประสงค ์ด้วยกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้ 
         10.1 นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะ
อันพึ่งประสงค์ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

(นางสาวปัญจา แก้วค าแสน) 
        ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

        ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 



 
 

 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ......  

 
    

 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ ์ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ     โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ (วก 13)  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ข้อที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
   ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ข้อที่ 4 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ข้อที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ       (  ) ใหม่    (     ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ ค้ากล่าวนี้แสดงถึงความส้าคัญของการเล่นกีฬา เพราะการเล่นกีฬาจะ
ส่งผล  ต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งด้านความคิด สติปัญญา ไหวพริบ บุคลิกภาพ ทักษะความสามารถ ซึ่ง
เป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ที่โรงเรียนก้าหนดไว้เป็นเป้าหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อจัดโอกาสให้ครู นักเรียน ท้างานร่วมกันและออกก้าลังกายเล่น
กีฬาตามความถนัดของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพสู่การแข่งขันในระดับสูงขึ้น และเป็นกิจกรรม
เสริมสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค อีกทั้งยังถือเป็นการเล่นกีฬาเพ่ือต้านยาเสพติด
อีกประเภทหนึ่ง 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพของนักเรียน 
 2.2. เพ่ือสร้างความสามัคคีภายในโรงเรียน 
 2.3. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การมีน้้าใจเป็นนักกีฬา 
การเป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี 
 2.4. เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์และทักษะทางกีฬามากขึ้น ทั้งทางด้านผู้เล่นและผู้ดูที่ดี 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  
 - นักเรียนโรงเรียนนิคมน้้าอูนเจริญวิทยา จ้านวน 480 คน 
 



3.2 ด้านคุณภาพ  
- ด้านคุณภาพ นักเรียนมีสุขภาพดี มีน้้าใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี เป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี 

4. วิธีการด าเนินงาน 
   

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
 

 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด้าเนินงาน ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
- ส้ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท้างานแต่ละกิจกรรม ก.ย. 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 

4.2 ขัน้ด าเนนิการ (Do)   
   1) กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “น้้าอูนเกมส์” เดือน พฤศจิกายน นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์   

   2) กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตลอดปงีบประมาณ นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์   

   3) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ตลอดปงีบประมาณ นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์   

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ก.ย. 2566 ครูกลุ่มสาระฯ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ก.ย. 2566 ครูกลุ่มสาระฯ 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน้้าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ้านวน 46,900 บาท (สี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) งบอุดหนุน 

รายหัว 
งบเรียนฟรี 

15 ปี 
งบรายได้

สถานศึกษา 
1. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “น้้าอูนเกมส์”  30,000  - -  30,000  
2. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  13,000  - -  13,000  
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  3,900  - -  3,900  

รวม 46,900 - - 46,900 
 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “น้้าอูน
เกมส์” 

- -  30,000  -  30,000  

2. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน - -  13,000  -  13,000  
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา - -  3,900  -  3,900  

รวม - - 46,900 - 46,900 



7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพดีข้ึน - การสังเกต 
- การประเมินความพึงพอใจ 
 
  
  
  

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

2. นักเรียนมีความสามัคคีกันมากขึ้น 
3. นักเรียนมีน้้าใจเป็นนักกีฬา เป็นผู้น้า ผู้ตาม ผู้
เล่น และผู้ดูที่ดีขึ้น 
4. นักเรียนรักการออกก้าลังกายและการกีฬา ไม่มั่ว
สิ่งเสพติด 
5. ได้นักกีฬาตัวแทนของโรงเรียน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1. นักเรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
 10.2. นักเรียนมีความสามัคคีภายในโรงเรียน 
 10.3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การมีน้้าใจเป็นนักกีฬา 
การเป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี  
 10.4. นักเรียนมีประสบการณ์และทักษะทางกีฬามากข้ึน ทั้งทางด้านผู้เล่นและผู้ดูที่ดี 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

(นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์) 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

        ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 



 
อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 

 
    

 
 

 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ  โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ (วก 14) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ข้อที่ 2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ข้อที่ 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

     ข้อที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  จุดเน้นที่ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3 
  จุดเน้นที ่2. นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและประกอบ

อาชีพที่เหมาะสม ร้อยละ 100 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ข้อที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ลักษณะโครงการ       (  ) ใหม่    (     ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระที่พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ทั้งยังช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ 
ก่อให้เกิดความสุนทรียะทางอารมณ์ นอกจากนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วม
ประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ และสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันรวมทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาในระดับสูงต่อไป ทางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่ทางโรงเรียนตั้งไว้  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ 
 2.2. เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 2.3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า ถ่ายทอดความรู้สึก ต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2.4. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งาน ศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 
 
 



3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  

3.1.1 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา จ านวน 462 มีทักษะทางศิลปะดีขึ้น 
3.2 ด้านคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดทักษะทางศิลปะสูงขึ้น 
3.2.2 ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ศิลปะที่ดีสูงขึ้น 
3.2.3 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีการปรับปรุงการเรียนการสอนสูงขึ้น    
 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan)   

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กันยายน 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
1) ซ่อมบ ารุงเครื่องเสียงประกอบดนตรี เครื่องเสียงโสต ตลอดปีงบประมาณ นายไชยา ใจกลาง 

2) ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีดุริยางค์ ตลอดปีงบประมาณ นายไชยา ใจกลาง 
3) ประกวดดนตรีโฟรคซอง ม.ต้น ม.ปลาย ตลอดปีงบประมาณ นายไชยา ใจกลาง 
4) ประกวดขับร้องเพลงไทย เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง ตลอดปีงบประมาณ นายไชยา ใจกลาง 
5) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรี ตลอดปีงบประมาณ นายไชยา ใจกลาง 
6) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ตลอดปีงบประมาณ น.ส. ชนัญชิดา มีพรหม 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 ครูกลุ่มสาระฯ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 ครูกลุ่มสาระฯ 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ านวน 37,400 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

1) ซ่อมบ ารุงเครื่องเสียงประกอบดนตรี 
เครื่องเสียงโสต 

 4,000  - -  4,000  

2) ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรี
ดุริยางค์ 

 5,000  - -  5,000  



3) ประกวดดนตรีโฟรคซอง ม.ต้น ม.ปลาย  1,000  - -  1,000  

4) ประกวดขับร้องเพลงไทย เพลงสากล 
เพลงลูกทุ่ง 

 1,000  - -  1,000  

5) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ดนตรี 

 15,000  - -  15,000  

6) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์ 

 11,400  - -  11,400  

รวม  37,400  - -  37,400  
 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1. ซ่อมบ ารุงเครื่องเสียงประกอบ
ดนตรี เครื่องเสียงโสต 

- -  4,000  -  4,000  

2. ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีสากล 
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 

- -  5,000  -  5,000  

3. ประกวดดนตรีโฟรคซอง ม.ต้น 
ม.ปลาย 

- -  1,000  -  1,000  

4. ประกวดขับร้องเพลงไทย เพลง
สากล เพลงลูกทุ่ง 

- -  1,000  -  1,000  

5) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาดนตรี 

- -  15,000  -  15,000  

6) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชานาฏศิลป์ 

   11,400    11,400  

รวม -   37,400  -  37,400  
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

9.1นักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ ได้รับ
การพัฒนาตรงตามความสามารถของตนเอง 
ร้อยละ 90 

- การสังเกต 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
-สอบถาม 
 - 
 
  
  
  
  

-แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
- แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

9.2นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ศิลปะร้อยละ 
90 

ร้อยละ 

9.3นักเรียนสามารถแสดงออกทางทักษะศิลปะ
ได้ดีร้อยละ 90 

ร้อยละ 

9.4นักเรียนสนใจและเห็นความส าคัญในวิชา
ศิลปะร้อยละ 90 

ร้อยละ 

9.5ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้
ศิลปะท่ีดตีามความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะร้อยละ 90 

ร้อยละ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมทักษะทางศิลปะ ให้ดีขึ้น 
 10.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น คิดเป็น 
 10.3 เพ่ือพัฒนาสื่อเรียนรู้กลุ่มศิลปะ ให้หลากหลาย น่าสนใจ ตรงกับความถนัดของผู้เรียนมากขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 

 
    

 
 

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

(นายไชยา ใจกลาง) 
            ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

        ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 



 
โครงการ  โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (วก 15) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน.  ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ       (  ) ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา
ต้องยึดหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มโครงการ
พัฒนาทักษะเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นโครงการที่รวบรวม
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการงานอาชีพ ที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านการงานอาชีพ อีกท้ังเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่มีความถนัดและความสนใจในด้านการงานอาชีพ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านการงานอาชีพ  
     2.2. เพื่อสร้างบรรยากาศในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ  
    2.3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านการงานอาชีพให้มีความเป็นเลิศ 
    2.4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพ  
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ (ระบุจ านวน) 
 3.1.1 ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการงานอาชีพสูงข้ึน และผู้เรียนมีความ

ถนัด ความสนใจทางการงานอาชีพได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตรงตามศักยภาพของตนเอง คิดร้อยละ 90 
3.2 ด้านคุณภาพ (บรรยายถึงคุณภาพที่ได้รับ) 

     3.2.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการงานอาชีพ 
   3.2.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 



4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan)   

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ กันยายน 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 

-ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
 

 
 

1) กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียนงานบ้าน/
งานประดิษฐ์ 

ตลอดปีงบประมาณ 
น.ส.ฐิติชญา วรรณ
วัลย ์

 2) กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียนวิชางาน
ช่าง/งานเกษตร/ไฟฟ้า 

ตลอดปีงบประมาณ 
นายนราดล นวลมณี 

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 ครูกลุ่มสาระฯ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 ครูกลุ่มสาระฯ 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ  
 จ านวน 25,400 บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียน
ฟรี 15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียนงานบ้าน/
งานประดิษฐ์ 

 13,400  
- - 

 13,400  

2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียนวิชางาน
ช่าง/งานเกษตร/ไฟฟ้า 

 12,000  
- - 

 12,000  

รวม  25,400  - -  25,400  
  

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียน
งานบ้าน/งานประดิษฐ์ 

- - 
 13,400  

- 
 13,400  



2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียน
วิชางานช่าง/งานเกษตร/ไฟฟ้า 

- - 
 12,000  

- 
 12,000  

รวม - -  25,400  -  25,400  
7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

9.1 ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านการ
งานอาชีพสูงขึ้น และผู้เรียนมีความถนัด ความสนใจ
ทางการงานอาชีพได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตรงตาม
ศักยภาพของตนเอง คิดร้อยละ 90 

- ประเมิน 
- สอบถาม 
- สังเกต 

- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการงานอาชีพ 
 10.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

    
 
 

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

(นางสาวฐิติชญา วรรณวัลย์) 
        ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

        ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 



 
โครงการ โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (วก 16) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ข้อที่ 2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ข้อที่ 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ข้อที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  จุดเน้นที่ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3 
  จุดเน้นที ่2. นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและประกอบ

อาชีพที่เหมาะสม  
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1. คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ       (  ) ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 ภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันแพร่หลายทั่วโลกและมีบทบาทในชีวิตประจ าวัน
ของคนไทยมากขึ้นทุกวัน ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการ
สื่อสารระหว่างประเทศต่างๆ และประเทศไทยไดก้้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ก้าวเข้าสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 ภาษาอังกฤษจึงนับมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น และผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ในด้าน
ความรู้ ความสามารถ ใน 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และการแสวงหาประสบการณ์จริง เพื่อในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประโยชน์และมีคุณค่า อันจะเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้ดีขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น คิดเป็น 
 2.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ ให้หลากหลาย น่าสนใจ น่าเรียนมากขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  



 3.1.1 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา จ านวน 480 มีทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน ภาษาต่างประเทศได้ดีขึ้น ร้อยละ 90 

3.2 ด้านคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียนมีความสนใจ และเกิดทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
3.2.2 ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้สูงขึ้น 
3.2.3 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการปรับปรุงการเรียนการสอนสูงขึ้น 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan)   
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กันยายน 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 ครูกลุ่มสาระฯ 
4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   

1. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตลอดปงีบประมาณ น.ส.ธารโสภิณ สีกานิน 
นางเยาวเรศ ชูเมือง 

2.กิจกรรมวันคริสต์มาส เดือน ธันวาคม 2565 นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร 
3.กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 น.ส.ลลิตสิน ีวิศรียาธร 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 ครูกลุ่มสาระฯ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 ครูกลุ่มสาระฯ 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ านวน 19,461 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

1. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  5,000  - -  5,000  
2. กิจกรรมวันคริสต์มาส 9,461 - - 9,461 
3. กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างประเทศ 

 5,000  - -  5,000  

รวม 19,461   - -  19,461 
 



 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1. กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 

- -  5,000  -  5,000  

2. กิจกรรมวันคริสต์มาส - - 9,461 - 9,461 
3. กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างประเทศ 

- -  5,000  -  5,000  

รวม - - 19,461   - 19,461   
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

9.1นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ได้รับการ
พัฒนาตรงตามความสามารถของตนเอง ร้อยละ 90 

- การสังเกต 
-การ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ 
-สอบถาม 
 - 
 
  
  
  
  

-แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
- แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

9.2นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร้อยละ 90 ร้อยละ 
9.3นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 

9.4นักเรียนสนใจและเห็นความส าคัญในวิชาภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 

9.5ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและค้นคว้าหา
ความรู้ได้รวดเร็วความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน
ภาษาต่างประเทศร้อยละ 90 

ร้อยละ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้ดีขึ้น 
 10.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น คิดเป็น 
 10.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ ให้หลากหลาย น่าสนใจ น่าเรียนมากข้ึน 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

    
 
 

 
 

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

(นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางรุ่งนภา พรหมภักดี) 

        ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 



 
โครงการ   โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (บท 01) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน.  ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
    ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ       (  ) ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  มาตรา 
4 การศึกษาหมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ 
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
มาตรา 6  การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และมาตร 24 (5) 
ให้สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และรอบรู้ 

กลุ่มบริหารทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มบริหารที่รับผิดชอบในงานด้านบริการแก่นักเรียน ครู บุคลากร ชุมชน ในด้าน
การจัดสวัสดิการ งานอาคารสถานที่ การเสริมสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและงาน
โสตทัศนูปกรณ์จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปเพ่ือใช้ให้สอดรับตามตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต ( outputs )นักเรียน 480 คน ครูและบุคลากร  38 คน 
2.2 ผลลัพธ์ ( outcome )นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนได้รับการบริการจากกลุ่มงานบริหารทั่วไปโดย

การจัดด าเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความความพึงพอใจ 
 

3. เป้าหมาย 
          3.1 ด้านปริมาณ   
  - ผู้เรียน จ านวน 480   คน  บุคลากร จ านวน  38  คน 



          3.2 ดา้นคุณภาพ    
 - กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดด าเนินงานในทุกกิจกรรมให้ผู้รับการบริการมีความความพึงพอใจด้วยการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลบรรลุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 

4. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
 

  

- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กันยายน 2565 ครูกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 ครูกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 ครูกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 ครูกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   

1) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดปงีบประมาณ ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพานชิย ์
2) กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตลอดปงีบประมาณ นายนราดล นวลมณี 
3) กิจกรรมปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ า ตลอดปงีบประมาณ นายนราดล นวลมณี 
4) กิจกรรมปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ และ
ห้องโสตทัศนศึกษา 

ตลอดปงีบประมาณ นายไชยา ใจกลาง 

5) กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด ตลอดปงีบประมาณ นายชูศักดิ์ มณีบู่ 

6) กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ (หลังคา 
เพดาน เครื่องตัดหญ้า ) 

ตลอดปงีบประมาณ นายนราดล นวลมณี 

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 ครูกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 ครูกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ านวน 61,000 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

รวม 
(บาท) 

1) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  30,000  - -  30,000  
2) กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า  3,000  - -  3,000  
3) กิจกรรมปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ า  3,000  - -  3,000  



4) กิจกรรมปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ และห้องโสตทัศนศึกษา 

 1,000  - -  1,000  

5) กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ท าความสะอาด  6,000  - -  6,000  
6) กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ (หลังคา 
เพดาน เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ) 

 18,000     18,000  

รวม  61,000  - -  61,000  
 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ - -  30,000    30,000  
2) กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า - -  3,000    3,000  
3) กิจกรรมปรับปรุงระบบประปา
และห้องน้ า 

- -  3,000    3,000  

4) กิจกรรมปรับปรุงห้อง
ประชาสัมพันธ์และห้องโสตทัศน
ศึกษา 

- -  1,000  -  1,000  

5) กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

- -  6,000  -  6,000  

6) กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ 
(หลังคา เพดาน เครื่องตัดหญ้า 
ฯลฯ) 

- -  18,000  -  18,000  

รวม - -  61,000  -  61,000  
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมิลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

- ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

2.สถานศึกษามีการพัฒนาองค์กร และระบบการบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ร้อยละ 90 

- การพัฒนาระบบการ
บริหารงาน 

- สังเกตการปฏิบัติงานตาม
ระบบการบริหารงาน 

3. สถานศึกษาให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน
และอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป

- สอบถามการ
ให้บริการต่างๆ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 



ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ร้อย
ละ 90 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 90 
           2. สถานศึกษามีการพัฒนาองค์กร และระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ร้อยละ 90 
           3. สถานศึกษาให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร้อยละ 90 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

    
 
 

 
 
 
 
 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ ์ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ   โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน (บท 02) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   1,2 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4,5,6 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
 ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
 ข้อที่ 4 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
 ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ข้อที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
 ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ       (✔  ) ใหม่    ( ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล   
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 

2545  มาตรา 4 การศึกษาหมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   มาตรา 6  การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข  และมาตร 24 (5) ให้สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และ
อ้านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และรอบรู้ 

 กลุ่มบริหารทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มบริหารที่รับผิดชอบในงานด้านบริการแก่นักเรียน ครู บุคลากร 
ชุมชน ในด้านการจัดสวัสดิการ งานอาคารสถานที่ การเสริมสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและงานโสตทัศนูปกรณ์จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียนเพื่อใช้ให้สอดรับ
ตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต ( outputs ) นักเรียน 485  คน ครูและบุคลากร  40  คน 

2.2  ผลลัพธ์ ( outcome )  



 1) นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนได้รับการบริการจากกลุ่มงานบริหารทั่วไปโดยการจัด
ด้าเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความความพึงพอใจ 

 2) นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

 3) นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 4) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย 
        3.1 ด้านปริมาณ ผู้เรียน จ้านวน 485 คน บุคลากร จ้านวน 40 คน 
        3.2 ด้านคุณภาพ   
 1) นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนได้รับการบริการจากกลุ่มงานบริหารทั่วไปโดยการจัดด้าเนินงานในทุก
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
 2) นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ร้อยละ 85 
 3) นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 85 
 4) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา     ร้อยละ 85 
 

4. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
  

 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กันยายน 2565 ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ประชุมชี แจงคณะกรรมการด้าเนินงาน กันยายน 2565 ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ส้ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
 แต่งตั งคณะกรรมการท้างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  

1) กิจกรรมอาสาจราจร ตลอดปีงบประมาณ ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์ 
2) กิจกรรมจัดท้าสมุดคู่มือนักเรียน ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ้านวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 



 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

รวม 
(บาท) 

1) กิจกรรมอาสาจราจร 500 - - 500 
2) กิจกรรมจัดท้าสมุดคู่มือนักเรียน 2,000 - - 2,000 

รวม 2,500 - - 2,500 
 
 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 

1) กิจกรรมอาสาจราจร - - 500 
 

500 
2) กิจกรรมจัดท้าสมุดคู่มือนักเรียน - - 2,000 

 
2,000 

รวม - - 2,500 - 2,500 
 
7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมิลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผู้เรียน จ้านวน 485   คน  บุคลากร จ้านวน  41  คน นับจ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

-แบบส้ารวจ 

2. นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนได้รับการบริการจากกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปโดยการจัดด้าเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความพึงพอใจ ร้อยละ 85 

สอบถาม แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

3. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
ร้อยละ 85 

สอบถาม/สังเกต แบบสอบถาม 

4. นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ร้อยละ 85 

สอบถาม/สังเกต แบบสอบถาม 

5. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ 
85 

สอบถาม/สังเกต แบบสอบถาม 



10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนได้รับการบริการจากกลุ่มงานบริหารทั่วไปโดยการจัดด้าเนินงานใน
ทุกกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการเกิดความความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
 10.2  นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ร้อยละ 85 

10.3 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 85 
 10.4 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
อนุมัติ/สั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 

(  ) อนุมัติ      (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา 

    
 
 
 

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

(นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ) 
              ต้าแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต้าแหน่ง รก. รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต้าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 



 
โครงการ  โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ (บท 03) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 1,2 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 จุดเน้นที่ 1,2 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.สกลนคร ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
   ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ข้อที่ 4 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล  าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ข้อที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
   ข้อที ่5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ลักษณะโครงการ       ( ) ใหม่    (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั งแต่อดีต มีวันส าคัญ
ต่าง ๆ  มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา   แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้าน
วัตถุ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคัญ ขาด
จิตส านึกในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกได้ง่าย  
 โรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยาจึงได้จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่า
การรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันท าให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มี
ความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญทางศาสนา 
  2.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่ง
ประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
 



3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  

  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยาจ านวน 480 คน ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
  3.1.2 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา จ านวน 40 คน ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ต่าง ๆ  
 

 3.2 ด้านคุณภาพ  
    3.2.1 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา ร้อยละ 100  ตระหนักเห็นความส าคัญ
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 
  3.2.2 นักเรียนโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา ร้อยละ100  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 

4. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan)   
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กันยายน 2565 ครูกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- ประชุมชี แจงคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 ครูกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 ครูกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- แต่งตั งคณะกรรมการท างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 ครูกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- 4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
1) กิจกรรมวันส าคัญ  “วันปิยมหาราช”ปีการศึกษา 
2565 

เดือน ตุลาคม ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทร
พานิชย์ 

2) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เดือน กรกฎาคม น.ส.ปัญจา แก้วค าแสน 
3) กิจกรรมวันแม่ (12 สิงหาคม) เดือน สิงหาคม น.ส.สมพร เชื อสุภา 
4) กิจกรรมวันพ่อ ( 5 ธันวาคม) เดือน ธันวาคม น.ส.ปัญจา แก้วค าแสน 
5) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เดือน กรกฎาคม นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ 

6) กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 เดือน ตุลาคม นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ 
7) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี 

เดือน มิถุนายน น.ส.ปัญจา แก้วค าแสน 

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 ครูกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 ครูกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

หมายเหตุ งบประมาณท่ีขอใช้ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน  าอูน จังหวัดสกลนคร 
 



6. งบประมาณ จ านวน 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียน
ฟรี 15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

รวม 
(บาท) 

1) กิจกรรมวันส าคัญ  “วันปิยมหาราช”ปี
การศึกษา 2565 

1,500 - - 1,500 

2) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2,000 - - 2,000 
3) กิจกรรมวันแม่ (12 สิงหาคม) 1,500 - - 1,500 
4) กิจกรรมวันพ่อ ( 5 ธันวาคม) 1,000 - - 1,000 
5) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1,000 - - 1,000 

6) กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 1,500 - - 1,500 
7) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

1,000 - - 1,000 

รวม 9,500 - - 9,500 
 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1) กิจกรรมวันส าคัญ  “วันปิย
มหาราช”ปีการศึกษา 2565 

- - 1,500  1,500 

2) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา - - 2,000  2,000 
3) กิจกรรมวันแม่ (12 สิงหาคม) - - 1,500  1,500 
4) กิจกรรมวันพ่อ ( 5 ธันวาคม) - - 1,000  1,000 
5) กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

- - 1,000  1,000 

6) กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
รัชกาลที ่9 

- - 1,500  1,500 

7) กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 

- - 1,000  1,000 

รวม - - 9,500 - 9,500 
7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 



 - 
 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมิลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1..ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

- การสังเกต 
-การประเมินความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรม 
-ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของการจัดกิจกรรม 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่งประเพณีท่ีดี
งาม  รักความเป็นไทย 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญทางศาสนา 
  10.2 นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม 
รักความเป็นไทย 
 10.3 นักเรียนสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

    
 
 

 
 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ   โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (บท 04) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    1,2 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4,6 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน.  ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
    ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
    ข้อที่ 4 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจ 
                                          และสังคม 
    ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ข้อที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
   ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วน

ร่วม    ของภาคีเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ (✔) ใหม่    (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล   
การพัฒนาการศึกษา หัวใจส้าคัญของการปฏิรูปการศึกษาคุณภาพของผู้เรียน มีการปรับการเรียน เปลี่ยน

การสอน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
แบบวินัยเชิงบวก ( Positive Discipline ) ดังนั น กลยุทธ์ คุณธรรมน้าความรู้ภายใต้กิจกรรมให้

หลากหลาย 
ตลอดปี มีการจัดการตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมชั นน้าการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้าง

คุณภาพผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการด้ารงชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เชื่อมโยงวิถีไทย ด้วย
การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั ง และการเยี่ยมบ้านนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 
2565 และ เทอม 1 ปีการศึกษา 2566 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดอบรมนักเรียนให้

เป็นคนดีสู่สังคม  



   2.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายความก้าวหน้าในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และทราบ
ส่วนที่ขาดต้องเพ่ิมหรือระดมความช่วยเหลือ     

                                                                                                       
 3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       ผู้ปกครองนักเรียน จ้านวน 485  คน ครู , บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาทุก
คน ร้อยละ 90 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีพฤติกรรมที่สอดคล้องค่านิยม 12 ประการ ปฏิบัติ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง      
 

4. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
กันยายน 2565 

นายสรรพสิทธ์ ศรีระวรรณ 

 ประชุมชี แจงคณะกรรมการด้าเนินงาน กันยายน 2565 นายสรรพสิทธ์ ศรีระวรรณ 

 ส้ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 25645 นายสรรพสิทธ์ ศรีระวรรณ 

 แต่งตั งคณะกรรมการท้างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 นายสรรพสิทธ์ ศรีระวรรณ 

 4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  

1) กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธ์ ศรีระวรรณ 

2) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธ์ ศรีระวรรณ 

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 นายสรรพสิทธ์ ศรีระวรรณ 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 นายสรรพสิทธ์ ศรีระวรรณ 

หมายเหตุ งบประมาณท่ีขอใช้ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 



 

6. งบประมาณ จ้านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

รวม 
(บาท) 

1) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 3,000 - - 3,000 
2) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี
การศึกษา 2565 

2,000 
- - 

2,000 

รวม 5,000 - - 5,000 
 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ด าเนินงาน 
1) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน - - 3,000 

 
3,000 

2) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี
การศึกษา 2565 

- - 
2,000 

 

2,000 

รวม - - 5,000 - 5,000 
7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
9. การประเมิลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 

1. โรงเรียนมีเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการจัดอบรมนักเรียนให้เป็นคนดีสู่สังคม ร้อยละ 90 

สังเกต/
สอบถาม 

-แบบสังเกต/
แบบสอบถาม 

2. ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายความก้าวหน้าในการยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา และทราบส่วนที่ขาดต้องเพ่ิมหรือระดมความช่วยเหลือ ร้อย
ละ 90 

สังเกต/
สอบถาม 

แบบสังเกต/
แบบสอบถาม 

 
 
 



10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดอบรมนักเรียนให้
เป็นคนดีสู่สังคม 
 2. ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายความก้าวหน้าในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และทราบส่วนที่
ขาดต้องเพิ่มหรือระดมความช่วยเหลือ 
 

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

(นายสรรพสิทธ์ ศรีระวรรณ) 
          ต้าแหน่ง หัวหน้างานฝ่านกิจการนักเรียน 

  
  

  
 

  

 

อนุมัติ/สั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัติ      (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 

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

           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา 

 
 
 
 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต้าแหน่ง รก. รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต้าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 



 
โครงการ  โครงการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน (บท 05) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  1,2 กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 6 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
   ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ข้อที่ 4 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ข้อที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ (✔) ใหม่    (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล   
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  มาตรา 

6  การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และมาตร 24 (5) 
ให้สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และอ้านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และรอบรู้ และตามนโยบายรัฐบาลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใช้หลัก 4H ปลูกฝังเด็กยุคใหม่ ปรับทัศนคติ  ดี-
เก่ง มีจิตสาธารณะ  โดยการจัดกิจกรรมหลังเสร็จสิ นการเรียนในห้องเรียนของเด็กได้เน้นให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน 
สร้างการเรียนรู้ เสริมคุณลักษณะพึงประสงค์ และเพ่ิมทักษะชีวิต หรือการพัฒนา 4H คือ ด้านสติปัญญา (Head) 
ด้านทัศนคติ (Heart) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hands) และด้านสุขภาพ (Health) โดยเฉพาะด้านทัศนคติที่
เกี่ยวขอ้งกับเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตให้กับเด็กยุคใหม่ ให้เป็นคนดีและเก่งควบคู่กัน  

 เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้เป็นกลไกในการสร้างคนให้เป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข รวมทั งก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ให้ก้าวหน้า มั่นคง สมดุล และยั่งยืน มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะส้าคัญดังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ก้าหนดไว้ จึงได้จัดท้าโครงการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนขึ นเพื่อให้คณะกรรมการนักเรียนได้น้านโยบายมา
พัฒนานักเรียนและโรงเรียนอย่างแท้จริง 



2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต (outputs) นักเรียน 485 คน ครูและบุคลากร  41  คน 

2.2 ผลลัพธ์ (outcome)   
1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม  

 2) นักเรียนสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3) นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
4) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
       3.1 ด้านปริมาณ นักเรียน จ้านวน 485   คน บุคลากร จ้านวน 40 คน 

               3.2 ด้านคุณภาพ    
1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม ร้อยละ 85 

 2) นักเรียนสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 85      
3) นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 85 
4) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 85    
   

4. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
กันยายน 2565 

ครูฝ่ายกิจการนักเรียน  

 ประชุมชี แจงคณะกรรมการด้าเนินงาน กันยายน 2565 ครูฝ่ายกิจการนักเรียน  
 ส้ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 ครูฝ่ายกิจการนักเรียน  
 แต่งตั งคณะกรรมการท้างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 ครูฝ่ายกิจการนักเรียน  

 4.2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  

1) กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยในโรงเรียน (อุปกรณ์ตัดผม)     ตลอดปีงบประมาณ นายวรศิษฎ์ ชุมนุมราษฎร์ 

2) กิจกรรมดูแลสวนหย่อม  ตลอดปีงบประมาณ น.ส.ปัญจา  แก้วค้าแสน 

3) กิจกรรมจัดท้าป้ายคณะกรรมการนักเรียน ตลอดปีงบประมาณ น.ส.ปัญจา  แก้วค้าแสน 

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 ครูฝ่ายกิจการนักเรียน  
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 ครูฝ่ายกิจการนักเรียน  

หมายเหตุ งบประมาณท่ีขอใช้ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 



 
6. งบประมาณ จ้านวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  
 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

รวม 
(บาท) 

1) กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยในโรงเรียน 
(อุปกรณ์ตัดผม)     

- - - - 

2) กิจกรรมดูแลสวนหย่อม  - - - - 

3) กิจกรรมจัดท้าป้ายคณะกรรมการนักเรียน 500 - - 500 

รวม 500 - - 500 
 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่า
วัสดุ 

ค่า
ด าเนินงาน 

1) กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยในโรงเรียน 
(อุปกรณ์ตัดผม)     

- - - - - 

2) กิจกรรมดูแลสวนหย่อม  - - - - - 

3) กิจกรรมจัดท้าป้ายคณะกรรมการนักเรียน 500 - - 
 

500 

รวม - - 500 - 500 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมิลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียน จ้านวน 485   คน  บุคลากร 
จ้านวน  41  คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

- จ้านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

- บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 



2.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม ร้อยละ 
85 

- ตรวจเขตพื นที่
รับผิดชอบ 

- สมุดตรวจเขตพื นที่
รับผิดชอบ/สอบถาม/สังเกต 

3. นักเรียนสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 
85   

- แบบสอบถาม/
สังเกต 

- แบบสอบถาม 

4. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  
ร้อยละ 85 

- แบบสอบถาม/
สังเกต 

- แบบสอบถาม 

5.   นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 85      

- แบบส้ารวจ - สมุดเช็คเวลามาเข้าแถว 
- แบบหักคะแนนความประพฤติ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1 โรงเรียนมีเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดอบรม
นักเรียนให้เป็นคนดีสู่สังคม 100% 
 10.2 ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายความก้าวหน้าในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และทราบส่วน
ที่ขาดต้องเพ่ิมหรือระดมความช่วยเหลือ 90% 
 

 

 

 

 

 

 

 

อนุมัติ/สั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัติ      (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 
 

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

(นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ) 
          ต้าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต้าแหน่ง รก. รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต้าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ  โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ (บท 06) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1,2  
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
   ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ข้อที่ 4 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ข้อที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ และครฝู่ายกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ ( ✔) ใหม่    (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล   
เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ทั งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ  ซึ่งนอกจากจะ

ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก  ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน  เป็นต้นว่า  ปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ  ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์  ความวิตก
กังวล  ความเครียด  มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม  หรืออ่ืน ๆ  ภาพความส้าเร็จที่เกิดขึ นจากการพัฒนา
นักเรียน  นักศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั น  ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  ทุก
คน  โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา  ซึ่งมีครูอาจารย์เป็นหลักส้าคัญในการด้าเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั งด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  มีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณธรรม  จริยธรรม  ด้าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่งต้องด้าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็น
คนเก่ง   คนด ี มีความสุข โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาจึงได้มีการด้าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ขึ น   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

  2.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด้าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 



ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 2.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้เห็นคุณค่าและตระหนัก                             
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
     - ผู้บริหาร คร ูอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาปลอดจาก
บุหรี่  ร้อยละ 100 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
       - ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน มีจิตส้านึกร่วมกันในการดูแล กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่ม
ติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของบุหรี่ 
                - นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

 ประชุมชี แจงคณะกรรมการด้าเนินงาน ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 ส้ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 แต่งตั งคณะกรรมการท้างานแต่ละกิจกรรม ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

1) กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ตลอดปีงบประมาณ นางสาวภรณ์ทิพย์  บุญรักษา  
2) ป้ายประกาศ ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  
3) กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 1 วัน  ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  
4) กิจกรรมโครงงานต้านยาเสพติดด้านบุหรี่ ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ก.ย. 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ก.ย. 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 



6. งบประมาณ จ้านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) งบเงินอุดหนุน 

รายหัว 
งบเงินเรียนฟรี 

15 ปี 
งบเงินรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 500 - - 500 

2) ป้ายประกาศ 500 - - 500 
3) กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 1 วัน  - - - - 
4) กิจกรรมโครงงานต้านยาเสพติดด้านบุหรี่ - - - - 

รวม 1,000 
  

1,000 
  
 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 

1) กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก - - 500 - 500 
2) ป้ายประกาศ - - 500 - 500 
3) กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 1 วัน  - - - - - 
4) กิจกรรมโครงงานต้านยาเสพติดด้านบุหรี่ - - - - - 

รวม 
  

1,000 
 

1,000 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม.สน 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมิลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
แบบประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ตามกิจกรรมดังนี   

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-  กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประเมินโครงการ แบบประเมิน

โครงการ 
-  กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก แบบประเมิน

โครงการ 
แบบประเมิน
โครงการ 



-  กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด แบบประเมิน
โครงการ 

แบบประเมิน
โครงการ 

-  กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน้าและนักเรียนที่มีต้นทุนชีวิตเสี่ยงและ
ต่้าในการป้องกันยาเสพติด 

แบบประเมิน
โครงการ 

แบบประเมิน
โครงการ 

- กิจกรรมโครงงานยาเสพติด แบบประเมิน
โครงการ 

แบบประเมิน
โครงการ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
2. โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
3. นักเรียนโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยารู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
4. นักเรียนโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
5. นักเรียนโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาเห็นคุณค่าของตนเองและรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 

 6. นักเรียนโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกก้าลังกายหรือท้า
กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
อนุมัติ/สั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 

(  ) อนุมัติ      (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 
 

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

(นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ) 
       ต้าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต้าแหน่ง รก. รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต้าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ  โครงการโรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (บท 07) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1,2  
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
   ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ข้อที่ 4 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ข้อที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ ( ✔ ) ใหม ่   (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล   
เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ทั งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ  ซึ่งนอกจากจะส่งผล

กระทบต่อผู้คนในเชิงบวก  ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน  เป็นต้นว่า  ปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ  ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์  ความวิตก
กังวล  ความเครียด  มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม  หรืออ่ืน ๆ  ภาพความส้าเร็จที่เกิดขึ นจากการพัฒนา
นักเรียน  นักศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั น  ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  ทุก
คน  โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา  ซึ่งมีครูอาจารย์เป็นหลักส้าคัญในการด้าเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั งด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  มี
ความรู้  ความสามารถและมีคุณธรรม  จริยธรรม  ด้าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการ
ทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด้าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้
เป็นคนเก่ง  คนด ี มีความสุข 

โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาจึงได้มีการด้าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ น   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 



 2.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด้าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 2.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้เห็นคุณค่าและตระหนักในตนเอง 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
     ผู้บริหาร  คร ู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  ร้อยละ 100 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
       - ผู้บริหาร  คร ู อาจารย์  ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน  มีจิตส้านึกร่วมกันในการดูแล  กลุ่ม
เสี่ยง  กลุ่มเสพ  กลุ่มติด  และกลุ่มค้า  เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
                  - นักเรียนมีจิตสาธารณะ  รู้จักเสียสละ  มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

 ประชุมชี แจงคณะกรรมการด้าเนินงาน ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 ส้ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 แต่งตั งคณะกรรมการท้างานแต่ละกิจกรรม ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
1) กิจกรรมรณรงค์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
2) กิจกรรมป้ายประกาศเจตนารมณ์  ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
3) กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 1 วัน ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4) กิจกรรมโครงงานต้านยาเสพติดด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ก.ย. 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) ก.ย. 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

 
5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 



6. งบประมาณ จ้านวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)  
 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) งบเงิน

อุดหนุน 
รายหัว 

งบเงินเรียนฟรี 
15 ปี 

งบเงินรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมรณรงค์การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

1,000 - 
- 

1,000 

2) กิจกรรมป้ายประกาศเจตนารมณ์  500 - - 500 
3) กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 1 วัน - - - - 
4) กิจกรรมโครงงานต้านยาเสพติดด้าน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

500 - - 500 

รวม 2,000 
  

2,000 
  
 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ด าเนินงาน 
1) กิจกรรมรณรงค์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - - 1,000 - 1,000 
2) กิจกรรมป้ายประกาศเจตนารมณ์  - - 500 - 500 
3) กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 1 วัน - - - - - 
4) กิจกรรมโครงงานต้านยาเสพติดด้าน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

- - 500 - 500 

รวม 
  

2,000 
 

2,000 
 
7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม.สน 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 



 
9. การประเมินโครงการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่
ใช้ 

สถิติที่
ใช้ 

 1.ผู้บริหาร  คร ู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
นิคมน ้าอูนเจริญวิทยา ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ร้อยละ 
100 

-สังเกตพฤติกรรม 
-สอบถาม 

-แบบสังเกต 
-
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

   2. ผู้บริหาร  คร ู อาจารย์  ผู้ปกครองและนักเรียนทุก
คน  มีจิตส้านึกร่วมกันในการดูแล  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มเสพ  กลุ่ม
ติด  และกลุ่มค้า  เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

-สังเกตพฤติกรรม 
-สอบถาม 

-แบบสังเกต 
-
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

3. นักเรียนมีจิตสาธารณะ  รู้จักเสียสละ  มีภาวะความเป็น
ผู้น้าและผู้ตามท่ีดี 

-สังเกตพฤติกรรม 
-สอบถาม 

-แบบสังเกต 
-
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1) โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
 2) โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
 3) นักเรียนโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยารู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ 
 4) นักเรียนโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
 5) นักเรียนโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาเห็นคุณค่าของตนเองและรักษาชีวิตชื่อเสียง 
ของวงศ์ตระกูล 
 6) นักเรียนโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกก้าลังกายหรือท้า
กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ) 

 ต้าแหน่ง หัวหน้างานฝ่านกิจการนักเรียน 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(ว่าที่ พ.ต. สมชาย อินทรพานิชย์) 

        ต้าแหน่ง รก. รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 



 

 

 

  

อนุมัติ/สั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัติ      (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 

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

           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา 

    
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต้าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 



 
 

โครงการ  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (บท 08) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
   ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ข้อที่ 4 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ข้อที่ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ และครูฝ่ายงานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม ่   ( ✔ ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 

1. หลักการและเหตุผล   
เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ทั งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ  ซึ่งนอกจากจะ

ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก  ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน  เป็นต้นว่า  ปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ  ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์  ความวิตก
กังวล  ความเครียด  มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม  หรืออ่ืน ๆ  ภาพความส้าเร็จที่เกิดขึ นจากการพัฒนา
นักเรียน  นักศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั น  ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  ทุก
คน  โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา  ซึ่งมีครูอาจารย์เป็นหลักส้าคัญในการด้าเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั งด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  มี
ความรู้  ความสามารถและมีคุณธรรม  จริยธรรม  ด้าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด้าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ต้องการให้เป็นคนเก่ง  คนด ี มีความสุข 

โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาจึงได้มีการด้าเนินงานโครงการโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ขึ น   
 



2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

 2.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด้าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 2.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้เห็นคุณค่าและตระหนักในตนเอง           
                                         
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
     ผู้บริหาร  คร ู และนักเรียนจ้านวน 526 คน ในโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาปลอดจากบุหรี่   
  3.2 ด้านคุณภาพ 
       - ผู้บริหาร  คร ู อาจารย์  ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน  มีจิตส้านึกร่วมกันในการดูแล  กลุ่ม
เสี่ยง  กลุ่มเสพ  กลุ่มติด  และกลุ่มค้า  เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของบุหรี่ 
                  - นักเรียนมีจิตสาธารณะ  รู้จักเสียสละ  มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

ประชุมชี แจงคณะกรรมการด้าเนินงาน กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
ส้ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
แต่งตั งคณะกรรมการท้างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสทิธิ์ ศรีระวรรณ  
2) กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสทิธิ์ ศรีระวรรณ  
3) กิจกรรมอบรมแกนน้าห้องเรียนสีขาว ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสทิธิ์ ศรีระวรรณ  
4) กิจกรรมบันทึก MOU ห้องเรียนสีขาว ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสทิธิ์ ศรีระวรรณ  
5) กิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนน้าห้องเรียนสีขาว พร้อมท้า
บันทึก MOU 

ตลอดปีงบประมาณ นายสรรพสทิธิ์ ศรีระวรรณ 

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน. 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 



 
6. งบประมาณ -  
 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) งบเงิน

อุดหนุน 
รายหัว 

งบเงินเรียน
ฟรี 15 ปี 

งบเงินรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  - - - - 

2) กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว - - - - 
3) กิจกรรมอบรมแกนน้าห้องเรียนสีขาว - - - - 
4) กิจกรรมบันทึก MOU ห้องเรียนสีขาว - - - - 
5) กิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนน้าห้องเรียนสี
ขาว พร้อมท้าบันทึก MOU 

- - - - 

รวม - - - - 
  

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

ค่า
ด าเนินงาน 

1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  - - - - - 
2) กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว - - - - - 
3) กิจกรรมอบรมแกนน้าห้องเรียนสีขาว - - - - - 
4) กิจกรรมบันทึก MOU ห้องเรียนสีขาว - - - - - 
5) กิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนน้าห้องเรียนสีขาว 
พร้อมท้าบันทึก MOU 

- - - - - 

รวม - - - - - 
 
7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



9. การประเมิลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
แบบประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ตามกิจกรรมดังนี   

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว         ประเมินโครงการ    แบบประเมินโครงการ 
- กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน้าห้องเรียนสีขาว ประเมินโครงการ     แบบประเมินโครงการ 
- กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ประเมินโครงการ     แบบประเมินโครงการ 
- กิจกรรมบันทึก MOU ห้องเรียนสีขาว ประเมินโครงการ     แบบประเมินโครงการ 
- กิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนน้าห้องเรียนสีขาว ประเมินโครงการ     แบบประเมินโครงการ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
 2) โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
 3) นักเรียนโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยารู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
 4) นักเรียนโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
 5) นักเรียนโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยาเห็นคุณค่าของตนเองและรักษาชีวิตชื่อเสียง 
ของวงศ์ตระกูล 
 

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

(นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ) 
          ต้าแหน่ง หัวหน้างานฝ่านกิจการนักเรียน 

  
  

  
 

  
 

อนุมัติ/สั่งการ  
ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัติ      (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 

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

           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต้าแหน่ง รก. รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต้าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 



 



 
โครงการ  โครงการพัฒนาทักษะการคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน (บท 09) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1,2 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
   ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ข้อที่ 4 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1,2,3,4,6   
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ       () ใหม่    (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   

การขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนที่ไม่ปลอดภัยจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ นนั นนับเป็นความสูญเสีย
อย่างรุนแรงที่เกิดขึ นในประเทศไทย ทั งนี มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ
เทศกาลปีใหม ่มีการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละปีมีจ้านวนมาก อุบัติเหตุเหล่านี มักมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย
ด้วยกัน ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่ (2) ปัจจัยด้านรถหรือยานพาหนะ (3) ปัจจัยด้านถนนและ
สิ่งแวดล้อม และ (4) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการอุบัติเหตุที่เป็นผลมาจากปัจจัยทั ง 4 ข้างต้นนี  เมื่อเกิด
อุบัติเหตุขึ นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่ตีค่าเป็นตัวเงินหรือความ
เสียหายที่ไม่อาจตีค่าเป็นตัวเงินได้ จากความสูญเสียดังกล่าว นับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อ
สังคมในภาพรวม ซึ่งรัฐบาลในยุคที่ผ่านมาจวบจนถึงรัฐบาลในยุคปัจจุบันได้เล็งเห็นความส้าคัญที่จะท้าการ
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนมิให้เกิดขึ นหรือให้เกิดขึ นได้ในจ้านวนน้อยที่สุดเท่าที่จะท้า พบว่าจ้านวน
อุบัติเหตุบนท้องถนนก็ยัง เกิดขึ นให้เห็น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส้าคัญ ซึ่งมีจ้านวนผู้ใช้รถใช้ถนนมากกว่า
ปกต ิทั งนี  เมื่อพิจารณาแล้วการด้าเนินการโดยภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอ ในยุคปัจจุบันควรที่จะ
คิดรูปแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการน้าภาคประชาชนในท้องถิ่นที่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง 

 ดังนั น โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา จึงได้จัดท้าโครงการพัฒนาทักษะการคิดการเอาชีวิตรอดจาก
ภัยบนท้องถนนขึ น เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื นท่ี โดย
โรงเรียนได้ร่วมกับภาคีท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื นที่มีส่วนร่วม มีการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทางจราจรเกิดพฤติกรรม
การใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัยตลอดจนเกิดภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดับพื นที่โดยหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุน 

 
 



2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้การป้องกันอุบัติเหตูที่อาจเกิดขึ นในชีวิตประจ้าวัน 
 2. เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
 3. เพ่ือสามารถให้ความช่วยเหลือเบื องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
 

3. เป้าหมาย 
          3.1 ด้านปริมาณ  ผู้เรียน จ้านวน 480   คน  บุคลากร จ้านวน  38  คนมีความรู้การป้องกันอุบัติ
เหตูที่อาจเกิดขึ นในชีวิตประจ้าวัน ร้อยละ 90 
          3.2 ดา้นคุณภาพ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ลดปัญหาอุบัติเหตุและป้องกันการสูญเสีย
ทรัพย์สินและชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุ รวมทั ง สามารถให้ความช่วยเหลือเบื องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ น 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

2.ประชุมชี แจงคณะกรรมการด้าเนินงาน กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
3.ส้ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4.แต่งตั งคณะกรรมการท้างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
1) กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดการเอาชีวิตรอด
จากภัยบนท้องถนน 

ตลอดปงีบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน. 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ -  
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 



9. การประเมิลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- นักเรียนมีความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุร้อยละ 90 
- ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนและลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- สามารถให้การช่วยเหลือเบื องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
 

- จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ใบลงชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 นักเรียนมีความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ 
 10.2 ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
 10.3 สามารถให้การช่วยเหลือเบื องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 
 

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

(นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ) 
            ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ  โครงการพิเศษรองรับนโยบายรัฐบาล (บท 10) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1,2 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
   ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ข้อที่ 4 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 1,2,3,4,6   
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ       () ใหม่    (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   

ด้วยการจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล และมีกิจกรรม/โครงการ
ใหม่ๆมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเปิดภาคเรียนท้าให้มีปัญหาต่อการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อรองรับนโยบาย
ใหม่ๆของรัฐบาล มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการ และให้การด้าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงได้จัดท้าโครงการพิเศษรองรับนโยบายรัฐบาลขึ น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 โรงเรียนได้ด้าเนินกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล ผู้รับการบริการ
เกิดความพึงพอใจ 
 

3. เป้าหมาย 
          3.1 ด้านปริมาณ  ผู้เรียน จ้านวน 480   คน  บุคลากร จ้านวน  38  คนได้ด้าเนินกิจกรรมตาม
นโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผล  ร้อยละ 90 
          3.2 ดา้นคุณภาพ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ด้าเนินกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพมุ่งเน้นประสิทธิผลดียิ่งขึ น 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  



ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.ประชุมชี แจงคณะกรรมการด้าเนินงาน กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
3.ส้ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4.แต่งตั งคณะกรรมการท้างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
1) กิจกรรมพิเศษรองรับนโยบายรัฐบาล ตลอดปงีบประมาณ ว่าที ่พ.ต. สมชาย อินทรพาณิชย์  
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน. 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ้านวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบเงินอุดหนุน 
รายหัว 

งบเงินเรียนฟรี 
15 ปี 

งบเงินรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมพิเศษรองรับนโยบาย
รัฐบาล 

2,000 - 
- 

2,000 

รวม 2,000 - - 2,000 
  

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1) กิจกรรมพิเศษรองรับนโยบาย
รัฐบาล 

- - 
2,000 

- 
2,000 

รวม   2,000  2,000 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 



9. การประเมิลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-  ผู้บริหาร คร ูบุคลากร และนักเรียน ได้ด้าเนิน
กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งเน้นประสิทธิผล  ร้อยละ 90 

- จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 ผู้บริหาร คร ูบุคลากร และนักเรียน ได้ด้าเนินกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งเน้นประสิทธิผล ร้อยละ 90 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 
 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ   โครงการงานอนามัยโรงเรียน (บท 11) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่ 1,2 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
   ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ข้อที่ 4 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 6   
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวิภัสสร จันทวัตร 
ลักษณะโครงการ       () ใหม่    (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
         การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับทุกคน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
การด้ารงชีวิต การเรียน การท้างาน  ดังนั นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง
และได้รับการดูแลเบื องต้นเมื่อเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียน  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและ
เพียงพอต่อความต้องการ 
      2.2 เพ่ือจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
      2.3 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน – ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนในโรงเรียนและชุมชน 
      2.4 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
      2.5 เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั งร่างกายและจิตใจ 
      2.6 เพ่ือจัดห้องพยาบาลให้พร้อมเป็นที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์ 
 

3. เป้าหมาย 
           3.1 ด้านปริมาณ   
  1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยมี สุขภาพสมบูรณ์  
แข็งแรงดี  เฉลี่ยร้อยละ 80 
 
 



 3.2 ด้านคุณภาพ   
 1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียนอยู่ในระดับ
มาก 
 2. ผลการประเมินนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรงดี   
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

ประชุมชี แจงคณะกรรมการด้าเนินงาน กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
ส้ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
แต่งตั งคณะกรรมการท้างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
1) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน(เวชภัณฑ์) ตลอดปีงบประมาณ นางวิภัสสร จันทวัตร 
2) กิจกรรมปรับปรุงห้องอนามัยโรงเรียน ตลอดปีงบประมาณ นางวิภัสสร จันทวัตร 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน. 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ้านวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบเงินอุดหนุน 
รายหัว 

งบเงินเรียนฟรี 
15 ปี 

งบเงินรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
(เวชภัณฑ์) 

1,500 - 
- 

1,500 

2) กิจกรรมปรับปรุงห้องอนามัย
โรงเรียน 

- 
- - 

- 

รวม 1,500 - - 1,500 
  

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ - - 1,500 - 1,500 



นักเรียน(เวชภัณฑ์) 
2) กิจกรรมปรับปรุงห้องอนามัย
โรงเรียน 

- - 
- 

- 
- 

รวม   1,500  1,500 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมิลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบริการด้าน
สุขภาพอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 80 

ประเมิน 
สอบถาม 

แบบประเมิน/
แบบสอบถาม 

 2) มีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในโรงเรียนร้อยละ 80 
3) มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน – 
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนและชุมชน ร้อยละ 80 
4) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 80 
 5) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั ง
ร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 80 
6) ห้องพยาบาลให้พร้อมเป็นที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์  ร้อยละ 80 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
     10.2 มีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
     10.3 มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน – ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนในโรงเรียนและชุมชน 
     10.4 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
     10.5 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั งร่างกายและจิตใจ 
     10.6 ห้องพยาบาลให้พร้อมเป็นที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์      
 
 

 
 

 
 

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

(นางวิภัสสร จันทวัตร) 
                    ต าแหน่ง ครชู านาญการ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ ์ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ  โครงการพัฒนากิจกรรม TO BE NUMBER ONE (บท 12) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1,2 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ข้อที่ 1 การสร้างความมั่นคง  
   ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ข้อที่ 4 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   ข้อที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 6   
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวิภัสสร จันทวัตร 
ลักษณะโครงการ       () ใหม่    (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
            ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยตระหนักถึงความส้าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด  โรงเรียนจึงได้
น้อมน้าโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริโสภาพรรณวดีมาด้าเนินงาน
ตั งแต่ป ีพ.ศ.2545 เป็นต้นมา 
        โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติดคาดหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าคิด กล้า
ท้า กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม ท้าคุณประโยชน์ให้กับสังคม โรงเรียน ครอบครัว และ
พัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีทักษะในการด้าเนินชีวิต สามารถด้ารงตนในสังคมแห่ง
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข พร้อมเป็นบุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม
ตามโครงการพระราชด้าริ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนในสังคมห่างไกลยาเสพติด 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเองได้              
 2.2.เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
       2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีภาวะผู้น้า สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน้าเสนอผลงานของชมรม
ด้วยความภาคภูมิใจ 
        2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 
       2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
           3.1 ด้านปริมาณ   



 1) นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเอง
ได้ 
     2) นักเรียนร้อยละ 90 ได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
       3) นักเรียนร้อยละ 60 มีภาวะผู้น้า สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน้าเสนอผลงานของ
ชมรมด้วยความภาคภูมิใจ 
      4) มีเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE เพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่า 2 เครือข่าย 
 3.2 ด้านคุณภาพ   
   1) นักเรียนมีความตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเองได้
ในระดับดี 
        2) นักเรียนกล้าคิด กล้าท้า กล้าแสดงออก ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ในระดับดี 
        3) นักเรียนสามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน้าเสนอผลงานของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ 
        4) นักเรียน พึงพอใจในกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด ใน
ระดับมาก 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

ประชุมชี แจงคณะกรรมการด้าเนินงาน กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
ส้ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
แต่งตั งคณะกรรมการท้างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
1) กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ตลอดปีงบประมาณ นางวิภัสสร จันทวัตร 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน. 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ้านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบเงินอุดหนุน 
รายหัว 

งบเงินเรียนฟรี 
15 ปี 

งบเงินรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 1,000 - - 1,000 

รวม 1,000 - - 1,000 



  

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1) กิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE 

- - 
1,000 

- 
1,000 

รวม   1,000  1,000 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมิลผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.นักเรียนตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและ
สามารถป้องกันตนเองได้ ร้อยละ 80            

ประเมิน 
สอบถาม 

แบบประเมิน/
แบบสอบถาม 

2.นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
ร้อยละ 90 
3.นักเรียนมีภาวะผู้น้า สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การ
น้าเสนอผลงานของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ 80            
4.โรงเรียนสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ ร้อยละ 90 
5.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษาได้ ร้อยละ 90 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเองได้            
          10.2 นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
          10.3 นักเรียนมีภาวะผู้น้า สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน้าเสนอผลงานของชมรมด้วย
ความภาคภูมิใจ 
           10.4 โรงเรียนสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ได ้
           10.5 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาได้ 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

(นางวิภัสสร จันทวัตร) 
                          ต าแหนง่ ครู 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ  โครงการพัฒนางานกิจการลูกเสือ (บท 13) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. เขต 23 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุกลพัฒน์ การร้อย        
ลักษณะโครงการ       () ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 การพัฒนาการศึกษาหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาคุณภาพการเรียน มีการปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ผ่านกระบวนการทางลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ (ฉบับที ่3)พ.ศ.2528 มาตรา7  และปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 
หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509  เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม  
ดังนั้น กลยุทธ์ คุณธรรมน าความรู้ภายใต้กิจกรรมให้หลากหลายตลอดปี มีการจัดการตามแนวทางโรงเรียน
คุณธรรมชั้นน าการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
การด ารงชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เชื่อมโยงวิถีไทย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ลูกเสือเข้ารับการอบรมได้เกิดความตระหนักและรักในกิจการลูกเสือ 
 2.2 เพ่ือให้ลูกเสือน าความรู้ กฎ ค าปฏิญาณที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และถ่ายทอดแก่บุคคลอ่ืน
ในสถานศึกษา ครอบครัวชุมชน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้น้อมน าหลักธรรมทางศาสนาหลักทิศหกมาปฏิบัติบูชา บุคคลควรบูชา 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ร่วมพิธีเกิดความตระหนักในความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
เข้าใจในหลักการจัดกิจกรรม วันธีรราชเจ้าดียิ่งขึ้น 
 2.5 เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารได้รับการฝึกภาคปกติภาคท่ีตั้ง 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
   1) ลูกเสือมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
   2)  ลูกเสือน าความรู้ กฎ ค าปฏิญาณท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นใน
สถานศึกษา ครอบครัวชุมชน ร้อยละ 80 



   3)  ลูกเสือได้น้อมน าหลักธรรมทางศาสนาหลักทิศหกมาปฏิบัติบูชา บุคคลควรบูชา ร้อยละ 80 
   4) ลูกเสือและผู้ร่วมพิธีเกิดความตระหนักในความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าใจใน
หลักการจัดกิจกรรม วันธีรราชเจ้าดียิ่งขึ้น ร้อยละ 80 
 3.2 เชิงคุณภาพ     
 1) ลูกเสือมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  
 2)  ลูกเสือน าความรู้ กฎ ค าปฏิญาณท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และถ่ายทอดแก่บุคคลอ่ืนใน
สถานศึกษา ครอบครัวชุมชน  
 3)  ลูกเสือได้น้อมน าหลักธรรมทางศาสนาหลักทิศหกมาปฏิบัติบูชา บุคคลควรบูชา  
 4) ลูกเสือและผู้ร่วมพิธีเกิดความตระหนักในความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าใจใน
หลักการจัดกิจกรรม วันธีรราชเจ้าดียิ่งขึ้น 
. 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

กันยายน 2565 นายสุกลพัฒน์ การร้อย 

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 นายสุกลพัฒน์ การร้อย 
- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 นายสุกลพัฒน์ การร้อย 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละ

กิจกรรม 
กันยายน 2565 นายสุกลพัฒน์ การร้อย 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
1) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ปี
การศึกษา 2565 

ตลอดปีงบประมาณ 
นายสุกลพัฒน์ การร้อย 

2) กิจกรรมการฝึกภาคปกติภาคที่ตั้งนักศึกษาวิชา
ทหาร” ปีการศึกษา 2565 

ตลอดปีงบประมาณ ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทร
พานชิย ์

3) กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ตลอดปีงบประมาณ นายสุกลพัฒน์ การร้อย 
4) กิจกรรมพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ลูกเสือ ตลอดปีงบประมาณ นายสุกลพัฒน์ การร้อย 
5) กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตลอดปีงบประมาณ นายสุกลพัฒน์ การร้อย 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 นายสุกลพัฒน์ การร้อย 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 นายสุกลพัฒน์ การร้อย 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ านวน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
 
 
 
 



 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ปี
การศึกษา 2564 - 

 80,000  -  80,000  

2) กิจกรรมการฝึกภาคปกติภาคที่ตั้ง
นักศึกษาวิชาทหาร” ปีการศึกษา 2564 

- 
 13,000  -  13,000  

3) กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ -  1,000  -  1,000  
4) กิจกรรมพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ลูกเสือ -  1,000  -  1,000  
5) กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  -  1,000  -  1,000  

รวม -  96,000  -  96,000  
  
 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 

1) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – 
เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 

- -  80,000  -  80,000  

2) กิจกรรมการฝึกภาคปกติภาค
ที่ตั้งนักศึกษาวิชาทหาร” ปี
การศึกษา 2565 

- -  13,000  -  13,000  

3) กิจกรรมวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

- -  1,000  -  1,000  

4) กิจกรรมพัฒนาวัสดุอุปกรณ์
ลูกเสือ 

- -  1,000  -  1,000  

5) กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีร
ราชเจ้า”  

- -  1,000  -  1,000  

รวม - -  96,000  -  96,000  
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 



9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

1) ลูกเสือมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจและศีลธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  
 

- การสังเกต 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
-สอบถาม 
   

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

2)  ลูกเสือน าความรู้ กฎ ค าปฏิญาณท่ีได้รับไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน และถ่ายทอดแก่บุคคลอ่ืน
ในสถานศึกษา ครอบครัวชุมชน ร้อยละ 80 

  
 

- การสังเกต 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
-สอบถาม 
   

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

3)  ลูกเสือได้น้อมน าหลักธรรมทางศาสนาหลัก
ทิศหกมาปฏิบัติบูชา บุคคลควรบูชา ร้อยละ 
80 

    

- การสังเกต 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
-สอบถาม 
   

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

4) ลูกเสือและผู้ร่วมพิธีเกิดความตระหนักใน
ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
เข้าใจในหลักการจัดกิจกรรม วันธีรราชเจ้าดี
ยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 

- การสังเกต 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
-สอบถาม 
   

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1)ลูกเสือมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ไม่น้อยกว่า 
 2)  ลูกเสือน าความรู้ กฎ ค าปฏิญาณท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และถ่ายทอดแก่บุคคลอ่ืนใน
สถานศึกษา ครอบครัวชุมชน  
 3)  ลูกเสือได้น้อมน าหลักธรรมทางศาสนาหลักทิศหกมาปฏิบัติบูชา บุคคลควรบูชา  
 4) ลูกเสือและผู้ร่วมพิธีเกิดความตระหนักในความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าใจใน
หลักการจัดกิจกรรม วันธีรราชเจ้าดียิ่งขึ้น  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

(นายสุกลพัฒน์ การร้อย) 
              ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจการลูกเสือ 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 

 
 
 
 
 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ  โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (บท 14) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. เขต 23 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุกลพัฒน์ การร้อย        
ลักษณะโครงการ       () ใหม่    (    ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาล           
จึงได้ก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และก าหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด พร้อมทั้งได้
มอบหมาย ให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส
เข้าไปเกี่ยวข้อง  กับยาเสพติด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตั้งแต่เด็กปฐมวัย เยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา การป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่งเสริมให้สถานศึกษามี
กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดโดยจะให้ความส าคัญในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง ซ่ึง
ปัจจุบันพบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด  เนื่องจากเป็นวัยที่เอ้ือต่อการเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งปัจจัยจากตนเอง ที่เกิดการอยากเรียนรู้ อยากลอง หรือปัจจัยจากสิ่งรอบข้างที่
เกิดการกระตุ้นให้ทดลองและผลักดันให้มีความกล้าเสี่ยง กล้าท าสิ่งท้าทาย จนน าไปสู่ปัญหายาเสพติด และ
กลายเป็นปัญหาอาชญากรรมในอนาคต ดังนั้น  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชน เพ่ือจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัญหายาเสพติดดังกล่าว เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุผลส าเร็จ กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนด
นโยบายในการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่น
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด  โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรมที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท าให้ผู้เรียนเกิดส านึก รู้สึกผิดชอบชั่วดี รักในคุณค่า
ของตนเอง มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ในสังคม มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริงได้ และให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างจริงจังโดยใช้กระบวนการลูกเสือเป็นแนวทางการด าเนินงาน โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และ
ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด ทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันภัยจากยาเสพติด 
และการจัดท าโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของลูกเสือ
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด 



โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา จึงได้จัดท าโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการ
ฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย  โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้าน
ยาเสพติด และสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด  ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก 
ถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด 
  2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 2.3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งฝึกหัดให้เยาวชนเป็นผู้ประพฤติ
ดี และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง และพัฒนาตนเองให้สามารถป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 2.4 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อ 
ยาเสพติด  
 2.5 นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 2.6 โรงเรียนและชุมชนมีความเข้มแข็ง นักเรียนเป็นผู้ประพฤติดี และเป็นพลเมืองดีของชาติ
บ้านเมือง และพัฒนาตนเองให้สามารถป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   

1) นักเรียนและครู คณะกรรมการ โรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา เข้าร่วม ร้อยละ 90 
 3.2 เชิงคุณภาพ     

 1) นักเรียนที่ผ่านการด้าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการต้าน                  
ภัยยาเสพติด รู้จักการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
. 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

กันยายน 2565 นายสุกลพัฒน์ การร้อย 

- ประชุมชี แจงคณะกรรมการด้าเนินงาน กันยายน 2565 นายสุกลพัฒน์ การร้อย 
- ส้ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 นายสุกลพัฒน์ การร้อย 
- แต่งตั งคณะกรรมการท้างานแต่ละ

กิจกรรม 
กันยายน 2565 นายสุกลพัฒน์ การร้อย 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
1) กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ตลอดปีงบประมาณ นายสุกลพัฒน์ การร้อย 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 นายสุกลพัฒน์ การร้อย 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 นายสุกลพัฒน์ การร้อย 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 



6. งบประมาณ จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด - 1,000 - 1,000 
รวม - 1,000 - 1,000 

  
 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 

1) กิจกรรมอบรมลูกเสือต้าน
ยาเสพติด 

- - 
1,000 

- 
1,000 

รวม - - 1,000 - 1,000 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

1) นักเรียนและครู คณะกรรมการ โรงเรียนนิคม
น้ าอูนเจริญวิทยา เข้าร่วม ร้อยละ 90 

  
 

- การสังเกต 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
-สอบถาม 
   

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

2)  นักเรียนที่ผ่านการด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการต้าน                  
ภัยยาเสพติด รู้จักการป้องกันตัวเองให้ห่างไกล
จากยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

  
 

- การสังเกต 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
-สอบถาม 
   

-แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

 

 
 



10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อ 
ยาเสพติด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนและชุมชน และการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติดให้
นักเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ
บ้านเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและสังคมได้ 
 10.2นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วย 
การฝึกปฏิบัติในการด าเนินกิจกรรม 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 

 
 
 
 
 

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

(นายสุกลพัฒน์ การร้อย) 
              ต้าแหน่ง หัวหน้างานกิจการลูกเสือ 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต้าแหน่ง รก. รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต้าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนนิคมน ้าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(บท 15) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อที่ 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ว่าที ่พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์ 
ลักษณะโครงการ       () ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 มาตราที ่
6 ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ให้การศึกษา เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ความสุข รวมถึงการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย
ของ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ให้เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติ ตนตามหลัก
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรา 7 
มุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที่เกิดจากการ
เรียนรู้และการฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็ก ให้ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม 
ปลูกฝังวิถีชีวิต ประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนกับตัวนักเรียนจนสามารถน าวิถีชีวิตประชาธิปไตยไปปรับใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้  ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ นักเรียนอยู่ใน
ระดับต่ าลง พบว่ามีสื่อเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในการใช้ ชีวิตประจ าวันของนักเรียน
เปลี่ยนแปลงไปด้วย และในส่วนของการพัฒนานักเรียนมีครู บางส่วนเท่านั้นที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกันระหว่าง โรงเรียน บ้าน และชุมชน ในการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่แก้มีการปรับปรุงแก้ไข นักเรียน
อาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมได ้โดยทุกฝ่ายต้อง ร่วมกันจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมด้าน
วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจรติ ความกตัญญ ูกตเวที มีความเมตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ าวัน ดังนั้นโรงเรียนดงมะไฟวิทยา จึงได ้
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ังในฐานะพลเมือง ไทยและพลโลก 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร   
 2.2. เพ่ือให้นักเรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง   



 2.3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  
 2.4. เพ่ือให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและพลโลก 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา จ านวน 462 คน เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับ การพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตร   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน พึงประสงค์
หลักสูตร   
 2. นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตาม
ความมุ่งหวังของโรงเรียน    
 3. นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา เป็นลูกท่ีดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็น นักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
กันยายน 2565 

 
ว่าที ่พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์ 

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 ว่าที ่พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์ 
- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 ว่าที ่พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละ

กิจกรรม 
กันยายน 2565 ว่าที ่พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
1) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดปงีบประมาณ ว่าที ่พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์ 
2) กิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ 

ตลอดปงีบประมาณ ว่าที ่พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์ 

3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

ตลอดปงีบประมาณ นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ 

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 ว่าที ่พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 ว่าที ่พ.ต.สมชาย อินทรพานิชย์ 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  
 
 
 



 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  -  5,000  -  5,000  
2) กิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อันไม่พึงประสงค์ 

- 
 20,000  

- 
 20,000  

3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยง 

- 
15,000 

- 
15,000 

รวม - 40,000 - 40,000 
  

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1) กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  

- -  5,000  -  5,000  

2) กิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ 

- -  20,000  -  20,000  

3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

- - 15,000 - 15,000 

รวม - - 40,000 - 40,000 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

  1. นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา มี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน พึง
ประสงค์หลักสูตร  ร้อยละ 90    

-สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
-ประเมินความพึง
พอใจ 

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 



2. นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 
สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ตามความมุ่งหวังของโรงเรียน  ร้อยละ 
90    

-สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
-ประเมินความพึง
พอใจ 

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

3. นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา เป็น
ลูกที่ดีของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็น นักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ร้อย
ละ 90   

-สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
-ประเมินความพึง
พอใจ 

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

4. นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 
จ านวน 462 คน เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับ 
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  คิดเป็น
ร้อยละ 90  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
หลักสูตร   

-สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
-ประเมินความพึง
พอใจ 

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร   
 10.2. เพ่ือให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง   
 10.3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  
 10.4. เพ่ือให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและพลโลก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 

 
 
 

 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 



 
โครงการ  กิจกรรมเตรียมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 (บท 16) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สน. ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ
ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวิภัสสร จันทวัตร   
ลักษณะโครงการ       () ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 19) ซึ่งปัจจุบันมีการระบาดเข้า
มาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยการสัมผัสหรือการรวมกลุ่มกับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีประวัติ
ใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดของโรค โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID – 
19) เป็นจ านวนมากเพียงไม่นาน ดังนั้นเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค มาตรการในการ
ป้องกันตนเอง คือ การสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือด้วยเจลล้างมือ ซึ่งวิธีการป้องกันที่เราสามารถท า
ได้คือการดูแลตนเองเบื้องต้น และการล้างมือ โดยปัจจุบันพบว่าเจลล้างมือ ขาดตลาดท าให้การหาซื้อค่อนข้าง
ยากและราคาสูงเพราะบางแห่งมีการกักตุนสินค้า 
 เพ่ือเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 มาตรการที่ส าคัญ
คือการป้องกันตนเอง ไม่ให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพที่แออัด และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ไอ 
หรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือด้วยเจล ดังนั้นเพื่อให้ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะ
เหลียนทุกคน สามารถเข้าถึงการป้องกันตนเองโดยการล้างมือด้วยเจล เพ่ือป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 covid-19 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา จึงจัดท าโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)ในโรงเรียนเพ่ือป้องกันตนเอง ลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียและครู ตลอดจนป้องกันไม่ให้
เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1.เพ่ือให้ครู บุคลากรและนักเรียน มีความรู้ และสามารถจ าเจลล้างมือโดยไม่ใช้น้ า ใช้ในโรงเรียน 
 2.2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู บุคลากรและนักเรียนป้องกันโรคด้วยตนเอง 
 2.3. เพ่ือสร้างความตระหนักให้ครู บุคลากรและนักเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุเป็นจ านวน) 



   1.นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา  จ านวน 462 คน และคร ูบุคลากรสามารถ
ป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 100 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1. นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการป้องกัน และท าการเฝ้าระวังควบคุม และ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มากขึ้น 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

กันยายน 2565 นางวิภัสสร จันทวัตร 

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 นางวิภัสสร จันทวัตร 
- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 นางวิภัสสร จันทวัตร 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 นางวิภัสสร จันทวัตร 
4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)  นางวิภัสสร จันทวัตร 
1) กิจกรรมเตรียมการเรียนการสอนช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ตลอดปงีบประมาณ นางวิภัสสร จันทวัตร 

4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 นางวิภัสสร จันทวัตร 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 นางวิภัสสร จันทวัตร 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมเตรียมการเรียนการสอนช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 

- 
10,000 

 
- 

10,000 
 

รวม - 10,000 - 10,000 
  

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1) กิจกรรมเตรียมการเรียนการ
สอนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
โรคโควิด-19 

- - 10,000 
 

- 10,000 
 

รวม - - 10,000 - 10,000 



7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 8.3 โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน 
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

  1.นักเรียนโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 
 จ านวน 480 คน และคร ูบุคลากร
สามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 100 

-สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
-ประเมินความพึง
พอใจ 

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1. นักเรียนและครูมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและมาตรการเฝ้าระวัง
ต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
 10.2. โรงเรียนมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
 10.3. โรงเรียนจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอจัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-
2 เมตร 
 10.4. โรงเรียนท าความสะอาดห้องเรียน/พ้ืนผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประต ูระบายอากาศไม่จัด
กิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

(นางวิภัสสร จันทวัตร) 
ต าแหน่ง ครู 

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

(ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทรพาณิชย์) 
      ต าแหน่ง รก. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 



 
อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 

 
 
 

 
 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 



 
โครงการ    โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงานบุคคล (บค 0๑) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.สกลนคร ข้อที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครกูลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ       () ใหม่    (     ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล  จัดท าข้ึนเพ่ือให้งานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในด้านกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใช้ในส านักงาน  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร(ศึกษา
ดูงาน ) กิจกรรมซื้อดวงตราไปรษณียากร กิจกรรมขวัญก าลังใจครู  กิจกรรมซื้อกระเช้าดอกไม้หน่วยงานต่าง ๆ  
กิจกรรมท าป้ายท าเนียบครู/ปีใหม่/ยินดีต้อนรับ  เพ่ือให้งานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  ด าเนินการด้วยความ
สะดวก  และเป็นระบบเอ้ือต่อครูผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ส่งผลให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษาและสนองนโยบายของสพฐ. เพ่ือให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีของสังคม ของประเทศและเป็นพลเมือง
ดีของโลกต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใช้ในส านักงานอยู่ในสภาพใช้งานได้ 
 2.2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน) สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีควรน ามาปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียนให้ดีขึ้น 
 2.3. เพ่ือจัดซื้อดวงตราไปรษณียากรใช้ในส านักงานให้เพียงพอ 
 2.4. เพ่ือจัดกิจกรรมขวัญก าลังใจครูเนื่องในโอกาสส าคัญต่างๆ 
 2.5. เพ่ือจัดซื้อกระเช้าดอกไม้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสพิเศษ 
 2.6. เพ่ือจัดท าป้ายท าเนียบครู/ปีใหม่/ยินดีต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  
- ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใช้ในส านักงานอยู่ในสภาพใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง

ปริ้นเตอร์จ านวน 1 เครื่อง คิดร้อยละ 100 
- พัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน) สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างที่ควรน ามาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนปี

การศึกษาละ 1 ครั้ง คิดร้อยละ 100 
- จัดซื้อดวงตราไปรษณียากรใช้ในส านักงานดวงละ 3 บาท จ านวน 233 ดวง และจ านวน 5 บาท 

จ านวน 160 ดวง คิดร้อยละ 100 



- จัดกิจกรรมขวัญก าลังใจครูเนื่องในโอกาสส าคัญต่างๆ จัดซื้อของขวัญวันเกิดครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 42 คน คิดร้อยละ 100 

    - จัดหากระเช้าดอกไม้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสพิเศษตลอดปีจ านวน 20 กระเช้า คิดร้อยละ 
100 

    - จัดท าป้ายท าเนียบครู/ปีใหม่/ยินดีต้อนรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ จ านวน 10 ป้าย คิดร้อยละ 100 
 

3.2 ด้านคุณภาพ  
   -  ได้ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใช้ในส านักงาน ผลด าเนินวัสดุอุปกรณ์ใช้ในส านักงานสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
           - ได้พัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน) สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างที่ควรน ามาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง ผลด าเนินบุคลากรสามารถร่วมกันพัฒนาโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

 - ได้จัดซื้อดวงตราไปรษณียากรใช้ในส านักงานจ านวน ผลด าเนินงาน มีดวงตราไปรษณียากรใช้ใน
ส านักงานให้เพียงพอ 
      - ได้จัดกิจกรรมขวัญก าลังใจครูเนื่องในโอกาสส าคัญต่างๆ จัดซื้อของขวัญวันเกิดครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผลด าเนินงานครูและบุคลากรมีขวัญก าลังในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
     - ได้จัดหากระเช้าดอกไม้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสพิเศษตลอดปี ผลด าเนินงานโรงเรียนสามารถ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับหน่วยต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
           - ได้จัดท าป้ายท าเนียบครู/ปีใหม่/ยินดีต้อนรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ผลด าเนินงานมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมลูบุคลากรและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
-เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

กันยายน 2565 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

-ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
-ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
-แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

1) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
ส านักงาน  

ตลอดปีงบประมาณ  นายพิทยาธร บุญเทียม 
 

2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน) ตลอดปีงบประมาณ นางสาวกิ่งกนก เฟือยงาราช 
3) กิจกรรมซื้อดวงตราไปรษณียากร ตลอดปีงบประมาณ นางสาวกันทลัส ทิพย์ค ามี 
4) กิจกรรม ขวัญและก าลังใจครู  ตลอดปีงบประมาณ นางสาวกิ่งกนก เฟือยงาราช 
5) กิจกรรมซื้อกระเช้า/ช่อดอกไม้หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ นางสาวปัญญารัตน์ ผุยลานวงค์ 
6) กิจกรรมท าป้าย ท าเนียบครู/ปีใหม/่ยินดี ตลอดปีงบประมาณ นายพิทยาธร บุญเทียม 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 
 



5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ  
 จ านวน 97,855 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
ใช้ในส านักงาน  

 2,000  - -  2,000  

2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน)  70,000  - -  70,000  
3) กิจกรรมซื้อดวงตราไปรษณียากร  1,500  - -  1,500  
4) กิจกรรมขวัญก าลังใจครู  - - - - 
5) กิจกรรมซื้อกระเช้า/ช่อดอกไม้หน่วยงาน
ต่าง ๆ 

- - - - 

6) กิจกรรมท าป้าย ท าเนียบครู/ปีใหม่/ยินดี  1,542  - -  1,542  
รวม 75,042 - - 75,042 

 
 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 

1) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในส านักงาน  

- -  2,000  -  2,000  

2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ศึกษา
ดูงาน) 

- -  70,000  -  
70,000  

3) กิจกรรมซื้อดวงตราไปรษณียา
กร 

- -  1,500  -  1,500  

4) กิจกรรมขวัญก าลังใจครู  - - - - - 
5) กิจกรรมซื้อกระเช้า/ช่อดอกไม้
หน่วยงานต่าง ๆ 

- - - - - 

6) กิจกรรมท าป้าย ท าเนียบครู/ปี
ใหม่/ยินดี 

- -  1,542  -  1,542  

รวม - - 75,042 - 75,04
2 

 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 



 - 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 8.3 หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ  
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

  1. ได้ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
ส านักงานอยู่ในสภาพใช้งานเช่นคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่องปริ้นเตอร์จ านวน  1  เครื่อง  
ผลด าเนินงานคิดร้อยละ  100 

- ประเมิน 
- สอบถาม 
- สังเกต 

- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

  2. ได้พัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน) 
สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างที่ควรน ามาปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ผล
ด าเนินงานคิดร้อยละ 100 

ร้อยละ 

  3. ได้จัดซื้อดวงตราไปรษณียากรใช้ใน
ส านักงานจ านวน 233 ดวง และจ านวน 5 
บาท จ านวน 160 ดวง ผลด าเนินงานคิดร้อย
ละ  100 

ร้อยละ 

  4. ได้จัดกิจกรรมขวัญก าลังใจครูเนื่องในโอกาส
ส าคัญต่างๆ จัดซื้อของขวัญวันเกิดครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 42 คน ผล
ด าเนินงานคิดร้อยละ 100 

ร้อยละ 

  5. ได้จัดหากระเช้าดอกไม้ให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ในโอกาสพิเศษตลอดปีจ านวน 20 กระเช้า ผล
ด าเนินงานคิดร้อยละ  100 

ร้อยละ 

  6. ได้จัดท าป้ายท าเนียบครู/ปีใหม่/ยินดี
ต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ จ านวน 10 ป้าย 
ผลด าเนินงานคิดร้อยละ 100     

ร้อยละ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1. ได้ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใช้ในส านักงานอยู่ในสภาพใช้งานได้ 
 10.2. ได้พัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน) สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีควรน ามาปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียนให้ดีขึ้น 
 10.3. ได้จัดซื้อดวงตราไปรษณียากรใช้ในส านักงานให้เพียงพอ 
 10.4. ได้จัดกิจกรรมขวัญก าลังใจครูเนื่องในโอกาสส าคัญต่าง ๆ 
 10.5. ได้จัดซื้อกระเช้าดอกไม้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสพิเศษ 



 10.6. ได้จัดท าป้ายท าเนียบครู/ปีใหม่/ยินดีต้อนรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 
 
 

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

(นางสาวสุกัญญา โยธายุทธ) 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 



 
 

 

 

รายละเอียดโครงการกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 

 



 

 
โครงการ  โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ (งปม 01) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน 
   ภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครกูลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ       (  ) ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 โครงการพัฒนากลุ่มงานงบประมาณจัดท าขึ้นเพ่ือให้งานในกลุ่มบริหารงบประมาณ ด าเนินการไป
ด้วยดี  ในด้านกิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  การพัฒนางานการเงิน การพัฒนาแผนงานโรงเรียน   
การพัฒนางานพัสดุ การซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงานและรถตู้โรงเรียน เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนให้ทุกกลุ่มงานได้
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและ
เป้าประสงค์ของโรงเรียนและ  สพฐ. เพ่ือพัฒนาให้เด็กนักเรียนเป็นเยาวชนและผู้ ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติและโลกต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณให้ดีขึ้น 
2.2 เพ่ือพัฒนากิจกรรมงานการเงินให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น 
2.3 เพ่ือพัฒนางานแผนงานโรงเรียนให้เป็นระบบและสะดวกในการปฏิบัติงาน 
2.4 เพ่ือพัฒนา งานวัสดุโรงเรียนให้ด าเนินการสะดวกและรวดเร็ว 
2.5 เพ่ือพัฒนา การปฏิบัติงานพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
2.6 เพ่ือให้การซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงานและรถตู้ ด าเนินการได้รวดเร็วและทันเวลาสะดวกในการ

ใช้ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
                - พัฒนาพัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มบริหารงานให้ใช้ได้อย่ามีประสิทธิภาพเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์   
                   จ านวน 1 เครื่อง เติมหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ให้ใช้ได้ตลอดปี จ านวน 1 เครื่อง 



       - จัดซื้อสมุดท าบัญชีทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องจ านวน 4 เล่ม 
       - จัดท าแผนงานโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 15 เล่ม 
       - ประชุมชี้แจงการด าเนินงานและติดตามการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง 
             - ประชุมชี้แจงการด าเนินการพัสดุและติดตามผลด าเนินงานปีละ 2 ครั้ง 
       - เปิดให้แต่ละกลุ่มงานเช็คอุปกรณ์เพ่ือท าการขอใช้เงินในการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์และซ่อมรถตู้ 
                   โรงเรียนโดยเฉลี่ย ปีละ 2 ครั้ง 
 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
      - พัฒนาพัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มบริหารงานให้ใช้ได้อย่ามีประสิทธิภาพเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน  
                  1 เครื่อง เติมหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ให้ใช้ได้ตลอดปี จ านวน 1 เครื่อง ผลด าเนินงานคิดเป็น                  
                  ร้อยละ 100 
      - จัดซื้อสมุดท าบัญชีทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องจ านวน 4 เล่ม ผลการด าเนินงานคิดเป็น  
                  ร้อยละ 100 
      - จัดท าแผนงานโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 15 เล่ม ผลการด าเนินงานคิดเป็น                  
                  ร้อยละ 100 
      - ประชุมชี้แจงการด าเนินงานและติดตามการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้งผลการด าเนินนาน คิดเป็น 
                  ร้อยละละ 100 
      - ประชุมชี้แจงการด าเนินการพัสดุและติดตามผลด าเนินงานปีละ 2 ครั้งผลด าเนินงานคิดเป็น 
                  ร้อยละ 100 
                - เปิดให้แต่ละกลุ่มงานเช็คอุปกรณ์เพ่ือท าการขอใช้เงินในการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ และซ่อมรถตู้ 
                  โรงเรียนโดยเฉลี่ย ปีละ 2 ครั้ง ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan)   
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   
1. กิจกรรมพัฒนากลุ่มงาน งบประมาณ ตลอดปงีบประมาณ น.ส.วภิาวดี ฤทธิธรรม 
2. กิจกรรมพัฒนางานการเงิน ตลอดปงีบประมาณ นายสุกลพัฒน์ การร้อย 
3. กิจกรรมพัฒนางานแผนโรงเรียน ตลอดปงีบประมาณ น.ส.ชลพินฑุ์ ชิตบุตร 
4. กิจกรรมพัฒนางานวัสดุโรงเรียน ตลอดปงีบประมาณ นางเยาวเรศ ชูเมือง 

5. กิจกรรมผลการปฏิบัติงานวัสดุ ตลอดปงีบประมาณ น.ส.สมพร เชื้อสุภา 
6. ซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงาน และรถตู้ ตลอดปงีบประมาณ นายอนุพงศ์ ไชยบุตร 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 



4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 
6. งบประมาณ จ านวน  57,600 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  
 

 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 
กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบรายได้
สถานศึกษา 

1) กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานงบประมาณ  500  - -  500  

2) กิจกรรมrพัฒนางานการเงิน  500  - -  500  

3) กิจกรรมพัฒนางานแผนงานโรงเรียน  1,000  - -  1,000  

4) กิจกรรมพัฒนางานวัสดุโรงเรียน  300  - -  300  

5) กิจกรรมผลการปฏิบัติงานพัสดุ  300  - -  300  

6) ซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงาน และรถตู้  55,000  - -  55,000  
รวม  57,600  - -  57,600  

 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1. กิจกรรมพัฒนากลุ่มงาน 
งบประมาณ 

- -  500  -  500  

2. กิจกรรมพัฒนางานการเงิน - -  500  -  500  
3. กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน 
   โรงเรียน 

- -  1,000  -  1,000  

4. กิจกรรมพัฒนางานพัสดโุรงเรียน - -  300  -  300  
5. กิจกรรมผลการปฏิบัติงานพสัดุ - -  300  -  300  
6. ซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงาน และ
รถตู้ 

- -  55,000  -  55,000  

รวม    57,600  -  57,600  
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



9. การประเมินโครงการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

9.1 พัฒนาพัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มบริหารงานให้ 
ใช้ได้อย่ามีประสิทธิภาพเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์
จ านวน 1 เครื่อง เติมหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ให้
ใช้ได้ตลอดป ีจ านวน 1 เครื่อง ร้อยละ 100 

ประเมิน 
สอบถาม 
สังเกต 
  
  
  
  

แบบประเมิน/
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

9.2 จัดซื้อสมุดท าบัญชีทางการเงินและเอกสาร
ที่ เกี่ยวข้องจ านวน 4  เล่ม ร้อยละ 100 

ร้อยละ 

9.3 จัดท าแผนงานโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ 
2565  จ านวน 15 เล่ม ร้อยละ 100 

ร้อยละ 

9.4 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานและติดตามการ
ด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง ร้อยละ 100 

ร้อยละ 

9.5 ประชุมชี้แจงการด าเนินการพัสดุและ
ติดตาม ผลด าเนินงานปีละ 2 ครั้ง ร้อยละ 100 

ร้อยละ 

9.6 เปิดให้แต่ละกลุ่มงานเช็คอุปกรณ์เพ่ือท า
การ  ขอใช้เงินในการซ่อมวัสดุคุรุภัณฑ์ และซ่อม
รถตู้โรงเรียนโดยเฉลี่ย ปีละ 2 ครั้ง ร้อยละ 100 

ร้อยละ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 ได้พัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณให้ดีขึ้น 
     10.2 ได้พัฒนากิจกรรมงานการเงินให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น 
      10.3 ได้พัฒนางานแผนงานโรงเรียนให้เป็นระบบและสะดวกในการปฏิบัติงาน 
      10.4 ได้พัฒนา งานวัสดุโรงเรียนให้ด าเนินการสะดวกและรวดเร็ว 
    10.5 ได้พัฒนา การปฏิบัติงานพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
     10.6 ได้ให้การซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงานและรถตู้ ด าเนินการได้รวดเร็วและทันเวลาสะดวกในการ
ใช้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

(นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม) 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 



 
อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 

 
 
 

 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 



 

 
โครงการ  โครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา (งปม 02) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน 
   ภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครกูลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ       (  ) ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 - 25 ให้มีการ ส่งเสริมสนับสนุนในการ
ปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารทั่วไป จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และแหล่งการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนอย่างพอเพียง และ มีประสิทธิภาพ 
 สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู บุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ช่วยสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบัน ยังต้องมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ และห้องในสถานศึกษา เพ่ือให้
บรรลุตามแนวทางดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการปรับปรุง พัฒนาระบบการ
บริหารทั่วไป จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างพอเพียง และ 
มีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปรับปรุง ห้อง ในสถานศึกษาให้มีความเพียงพอต่อใช้ประโยชน์ 
 2.2 เพ่ือปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน ์ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
 2.5 เพ่ือให้ระบบงานธุรการดาเนินการได้รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบฯ 
 2.6 เพ่ือพัฒนางานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 



3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1 มีห้องที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
 3.1.2 อาคารสถานที่ของโรงเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ได้รับการปรับปรุง พัฒนา ให้ 
สวยงาม น่าอยู ่และมีความพร้อมต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.1.3 ครูและนักเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ รักษาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
 3.1.4 ระบบงานธุรการด าเนินการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีการ Backup ข้อมูลไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
 3.1.๕ งานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการปรับปรุงพัฒนา  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความน่าอยู่ และมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
 3.2.2 นักเรียน มีความกระตือรือร้น และรักการเรียนรู้  
 3.2.3 ครูและนักเรียนมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

กันยายน 2565 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละ

กิจกรรม 
กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   

1) กิจกรรมปรับปรุงอาคารดนตรีและนาฏศิลป์ ตลอดปงีบประมาณ ครกูลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
2) กิจกรรมพัฒนางานสถานศึกษา  ตลอดปงีบประมาณ ครกูลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ านวน 766,513.67 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)  
 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) งบอุดหนุน 

รายหัว 
งบเรียน

ฟรี 15 ปี 
งบรายได้

สถานศึกษา 



1) กิจกรรมปรับปรุงอาคารดนตรีและ
นาฏศิลป์ 

- - 243,628.25 
243,628.25 

2) กิจกรรมพัฒนางานสถานศึกษา  353,305.42 - 169,580 552,885.42 
รวม 353,305.42 - 413,208.25 766.513.67 

 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1) กิจกรรมปรับปรุง
อาคารดนตรีและนาฏศิลป์ 

- - 
243,628.25 

- 
766.513.67 

2) กิจกรรมพัฒนางาน
สถานศึกษา  

- - 
552,885.42 

- 
552,885.42 

รวม - - 766.513.67 - 766.513.67 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

9.1 มีห้องที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน และการ
จัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ประเมิน สอบถาม 
สังเกต 
  
  
  
  

แบบประเมิน/
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

9.2 อาคารสถานที่ของโรงเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
90 ได้รับการปรับปรุง พัฒนา ให้ 
สวยงาม น่าอยู ่และมีความพร้อมต่อการใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

9.3 ครูและนักเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ รักษาสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษา อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
9.4 ระบบงานธุรการด าเนินการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
มีการ Backup ข้อมูลไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
9.5 งานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  



 10.1 มีห้อง ในสถานศึกษาท่ีมีความเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 
 10.2 มีอาคารสถานที ่สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ 
 10.3 ใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า 
 10.4 มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
 10.5 ระบบงานธุรการดาเนินการได้รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบฯ 
 10.6 งานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน มีประสิทธิภาพ สูงขึ้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 

 
 
 

 

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

(นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม) 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 



 

 
โครงการ  โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา (งปม 03) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน 
   ภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครกูลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ       (  ) ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาดัง
จะเห็นได้จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 โดยหมวด 8 มาตรา 58 ได้ระบุ “ให้มีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และ
ต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา…” 
 ในการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาและประสาน 
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา 
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อระดม 
ทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา องค์กรและหน่วยงานต่างๆมาใช้เพ่ือประโยชน์ 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้สนับสนุนรางวัล/ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน หรือ 
เรียนดี ประพฤติดี  
 2.2 เพ่ือระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการเตรียมความ 
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 



  2.3 เพ่ือระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ในการจัดหาสื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการ  
 2.4 เพ่ือระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ในการบริหารจัดการตามแผนงานโครงการและสิ่งอ านวย 
สะดวกอ่ืนของสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1 สถานศึกษามีทุนสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดแคลน เรียนดี ประพฤติดี  
 3.1.2 สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดeเนินงานเตรียมความพร้อมตาม 
มาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างพอเพียง  
 3.1.3 สถานศึกษามีสื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ อย่าง
พอเพียง  
 3.1.4 สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆและในการบริหารจัดการ  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สื่อ 
นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี หนังสือและงบประมาณ อ่ืนๆในการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษา 
 3.2.2 ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า คณะครู หน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
ทรัพยากร และสิ่งอ านวยสะดวกอ่ืนๆเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

กันยายน 2565 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละ

กิจกรรม 
กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   

1) เงินเดือนครูจีน ตลอดปงีบประมาณ ครกูลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
2) เงินเดือนครูสอนภาษาอังกฤษ ตลอดปงีบประมาณ ครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
3) ค่าด าเนินงานและอ านวยความสะดวกครู
ต่างชาติ 

ตลอดปงีบประมาณ ครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

4) ส ารองจ่าย  ตลอดปงีบประมาณ ครูกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 
 
 



5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ านวน 523,550 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) งบอุดหนุน 

รายหัว 
งบเรียน

ฟรี 15 ปี 
งบรายได้

สถานศึกษา 
1) เงินเดือนครูจีน - -  120,000  120,000 
2) เงินเดือนครูสอนภาษาอังกฤษ - -  270,000   270,000  
3) ค่าด าเนินงานและอ านวยความสะดวก
ครูต่างชาติ 

- -  33,550  33,550 

4) ส ารองจ่าย  - -  100,000   100,000  
รวม - -  523,550   523,550  

 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1) เงินเดือนครูจีน  120,000 - - -  120,000 
2) เงินเดือนครูสอน
ภาษาอังกฤษ 

 270,000  - - -  270,000  

3) ค่าด าเนินงานและ
อ านวยความสะดวกครู
ต่างชาติ 

 33,550 
- - - 

33,550 

4) ส ารองจ่าย  - - 100,000 - 100,000 
รวม 423,550 - 100,000 - 523,550 

 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

9.1 สถานศึกษามีทุนสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่
นักเรียนขาดแคลน เรียนดี ประพฤติดี 

ประเมิน สอบถาม 
สังเกต 
  

แบบประเมิน/
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 
80 

9.2 สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน



การดeเนินงานเตรียมความพร้อมตาม มาตรการ
ป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างพอเพียง 

  
  
  

9.3 สถานศึกษามีสื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ อย่างพอเพียง 
9.4 สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ สิ่งอ านวย สะดวก
อ่ืนๆและในการบริหารจัดการ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆส าเร็จตามเป้าหมาย 
 10.2 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ/ความอนุเคราะห์สนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 
ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา องค์กร และหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี 
 10.3 สถานศึกษามีทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้ สื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร์ หนังสือ และงบประมาณอ่ืนๆมาใช้ประโยชน์เพ่ือการจัดการศึกษาอย่างพอเพียง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 

 
 
 

 

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

(นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม) 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 



 

 
โครงการ  โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ (งปม 04) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน 
   ภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อที่ 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครกูลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ       (  ) ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 “การหารายได้ระหว่างเรียน” เป็นหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจท้ากันมาตลอด 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดีท้าให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ได้รับประสบการณ์จริง มีรายได้
ระหว่างเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว และยังท้าให้เห็นคุณค่าของเงินอีกด้วย 
 ทางโรงเรียนนิคมน้้าอูนเจริญวิทยาจึงได้จัดท้าโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนขึ้นเนื่องจาก
เล็งเห็นถึงประโยชน์ข้างต้น และสอดคล้องกับแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ทุกคนด้าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถ ุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี 
 

2. วัตถุประสงค ์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1-6 ฝึกการประกอบอาชีพ ตลอดปงีบประมาณ  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1-6 มีแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 3.2.2 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 



 3.3.3 นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

กันยายน 2565 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละ

กิจกรรม 
กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   

1) กิจกรรมประกอบอาชีพอิสระ ตลอดปงีบประมาณ ครกูลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน้้าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ้านวน 64,423.79 บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดเก้าสตางค์)  
 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) งบอุดหนุน 

รายหัว 
งบเรียน

ฟรี 15 ปี 
งบรายได้

สถานศึกษา 
1) กิจกรรมประกอบอาชีพอิสระ - - 64,423.79 64,423.79 

รวม - - 64,423.79 64,423.79 
 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1) กิจกรรมประกอบ
อาชีพอิสระ 

- - - 
64,423.79 64,423.79 

รวม - - - 64,423.79 64,423.79 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

9.1 นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ เป็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพ 

ประเมิน สอบถาม 
สังเกต  

แบบประเมิน/
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 
80 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นแนวทางสู่การประกอบ
อาชีพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 

 
 
 

 

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

(นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม) 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 



 

 
โครงการ  โครงการงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2566 (งปม 05) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม. สกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน 
   ภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อที่ 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครกูลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ       (  ) ใหม่    (      ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 “การหารายได้ระหว่างเรียน” เป็นหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจท้ากันมาตลอด 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดีท้าให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ได้รับประสบการณ์จริง มีรายได้
ระหว่างเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว และยังท้าให้เห็นคุณค่าของเงินอีกด้วย 
 ทางโรงเรียนนิคมน้้าอูนเจริญวิทยาจึงได้จัดท้าโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนขึ้นเนื่องจาก
เล็งเห็นถึงประโยชน์ข้างต้น และสอดคล้องกับแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ทุกคนด้าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถ ุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี 
 

2. วัตถุประสงค ์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1-6 ฝึกการประกอบอาชีพ ตลอดปงีบประมาณ  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1-6 มีแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 3.2.2 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 



 3.3.3 นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

กันยายน 2565 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
- ส ารวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานแต่ละ

กิจกรรม 
กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)   

1) กิจกรรมประกอบอาชีพอิสระ ตลอดปงีบประมาณ ครกูลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4.3  ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ    
 โรงเรียนนิคมน้้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน้้าอูน จังหวัดสกลนคร 
 

6. งบประมาณ จ้านวน 64,423.79 บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดเก้าสตางค์)  
 6.1 จ านวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) งบอุดหนุน 

รายหัว 
งบเรียน

ฟรี 15 ปี 
งบรายได้

สถานศึกษา 
1) กิจกรรมประกอบอาชีพอิสระ - - 64,423.79 64,423.79 

รวม - - 64,423.79 64,423.79 
 

 6.2 จ านวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ รวม 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าด าเนินงาน 
1) กิจกรรมประกอบ
อาชีพอิสระ 

- - - 
64,423.79 64,423.79 

รวม - - - 64,423.79 64,423.79 
 

7. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 - 
 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 8.1 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 8.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



 

9. การประเมินโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ สถิติที่ใช้ 

9.1 นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ เป็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพ 

ประเมิน สอบถาม 
สังเกต  

แบบประเมิน/
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 
80 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นแนวทางสู่การประกอบ
อาชีพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อนุมัต/ิสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
(  ) อนุมัต ิ     (  )   ไม่อนุมัติ    (   ) อ่ืนๆ...... 
 

 

 
 
 

 

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

(นางอรอุษา พินิจมนตรี) 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร) 
        ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 



 
 

รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนิคมน้้าอูนเจริญวิทยา อ้าเภอนิคมน้้าอูน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

ผู้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ 2566 
 
 1. นางขวัญตา เจริญไชย     ประธานกรรมการ 
 2. นายวิเชียร ธรรมรักษา     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. นายเสน่ห์ ผลาจันทร ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. นายอนุชิต ผลาจันทร์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. นายวิจิตร โคตะมา     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นายสมศักดิ์ ชูเมือง     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. นางอุบลรัตน์ เจริญไชย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8. นายประวิน  ฮุ่งหวล     กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 9. นางนารี พรมนิต     กรรมการผู้แทนครู 
 10.นางสาวณัฐรดา แก้วค าแสน    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 11. นางสาวพรรณี โยธายุทธ    กรรมการผู้แทนชุมชน 
 12. นางสาวรัตติกาล ไพศาล    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 
 13. พระครูนิติสารสุนทร     กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
 14. พระอธิการปั่นปัญญาธโร    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
 15. นายเมืองไทย ผลาจันทร์    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าสั่งโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 
ที่    183/ 2565 

เรื่อง   แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
----------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ของ
สถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล  
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การด าเนินงานของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โ ร ง เ รี ย น
นิคมน  าอูนเจริญวิทยา จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 โดยมี
การระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมด าเนินการวางแผนการจัด
การศึกษา  จึงได้แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ดังนี  
 

1. คณะกรรมการอ้านวยการ   
1. นายเมืองไทย ผลาจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ พ.ต.สมชาย  อินทรพานิชย์  ครู รก.รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
3. นางรุ่งนภา พรหมภักดี  ครู รก.รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
4. นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ  ครู ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
5. นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร  คร ู                           กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่  ประสานงานคณะท างานแต่ละฝ่าย และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  เพ่ืออ านวยความสะดวก  
ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ น โดยให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. คณะกรรมการด้าเนินงาน   
1. นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม  ครู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประธานกรรมการ 
2. นางวิภัสสร จันทวัตร  ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กรรมการ 
3. นายบัญชา โยธายุทธ   ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
4. นางสาวปัญจา แก้วค าแสน  ครู หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
5. นางสาวฐิติชญา วรรณวัลย์  ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ กรรมการ 
6. นายวรศิษฏ์ ชุมนุมราษฎร์   ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาฯ กรรมการ 
7. นายสุกลพัฒน์ การร้อย  ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ 
8. นายไชยา ใจกลาง                     ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  กรรมการ 
9. นางสาวชลพินฑุ์ ชิตบุตร  คร ูหัวหน้างานแผนงานโรงเรียน      กรรมการและเลขานุการ 

 

และให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 

1.ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ของโรงเรียนจากแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  และตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

                 2. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 (สิ นสุด 30 กันยายน 
2565) น าข้อมูลผลการประเมิน 
                 3.  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี  

งบประมาณ 2566 ของฝ่าย/หมวด/งาน 



4.  จัดท าแผนงาน/โครงการ ของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  สอดคล้องนโยบายโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2566  แผนยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียนในฝันทั ง 5 
แผนหลัก 

        5.  พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอ่ืนๆ ในงาน/โครงการต่างๆแต่ละ 
  ฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 

  5.  พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ที่ได้รับในงาน/โครงการต่างๆ 
  แต่ละฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 
        6.  ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   ประจ าปีงบประมาณ 2566 โดยใช้จ่ายงบประมาณที่ได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลต่อการด าเนินงาน ของ
โรงเรียน เป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการ ด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนตามงานที่รับผิดชอบ   

7. ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าต้นทุนผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 2566 ทั งช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 
8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

                ทั งนี   ให้ผู้ที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
  

สั่ง  ณ  วันที่  11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(นายเมืองไทย ผลาจันทร์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมน  าอูนเจริญวิทยา 

 




