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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนดงหลวงวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

หลักการและเหตุผล 
การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนดงหลวงวิทยา ประจ าปี งบประมาณ 
2563 นั้น ได๎ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลจากแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศึกษา โดยก าหนดให๎สถานศึกษาต๎องจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน 
หนํวยงานของตน เพื่อสนับสนุนและให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์วําด๎วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ที่เสริมสร๎างจิตส านึก คํานิยมสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให๎ 
2. ยุทธศาสตร์ที่บรรณาการหนํวยงานทุกภาคสํวน ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ที่เสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์:  
 โรงเรียนดงหลวงวิทยาเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นเลิศทางวิชาการสํูมาตรฐานสากลภูมิใจเป็นไทย 
และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
พันธกิจ: 
 1.จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.วิจัยและพัฒนาผ๎ูเรียน 
 3.บริการวิชาการแกํชุมชน 
 4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าหมาย: 
 1.ผ๎ูเรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพในสังคม 
 2.ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 3.ผ๎ูเรียนสามารถเข๎าแขํงขันทางวิชาการทุกระดับ 
 4.ผ๎ูปกครองได๎รับบริการทางการอยํางตํอเนื่อง 
 5.ผ๎ูเรียนภูมิใจในความเป็นไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
 มุํงสํงเสริม เสริมสร๎างจิตส านึกและคํานิยมให๎แกํสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการรํวมกันแก๎ไขและรับผิดชอบตํอปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมท้ังการ



รณรงค์ เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ ให๎ทุกภาคสํวนมีวินัย เคารพกฎหมาย ท่ีจะเป็นกลไกในการแก๎ไขปัญหา การ
พัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาได๎อยํางมี 
ประสิทธิภาพ 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. สํงเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให๎ปฏิบัติงานและ ด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ให๎เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 จัดให๎มีหลักสูตรการเรียนรู๎หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแกํครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
2. สํงเสริมให๎เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐทุกระดับได๎เรียนรู๎และปฏิบัติงานตามหลักธรรมหน๎าท่ีด๎วยธรรมาภิบาล 
 2.1  สํงเสริมให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู๎  ความเข๎าใจ  รวมท้ังมีการ 
ฝึกอบรมเพื่อให๎ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.2 สํงเสริมให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได๎ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม 
 2.3  ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนให๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3. ก าหนดให๎มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 3.1 จัดให๎มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด๎านการปูองกันและปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษา 
 3.2 ก าหนดให๎หลักสูตรด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นหลักสูตร บังคับท่ีใช๎
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ 
 3.3 สํงเสริมแหลํงเรียนรู๎ทางวิชาการ ตลอดจนข๎อมูลขําวสารด๎านการปูองกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
4. สํงเสริมคํานิยมการยกยํองและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการตํอต๎านการทุจริต 
 4.1 สํงเสริมการสร๎างแรงจูงใจให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติหน๎าท่ีราชการ ด๎วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์สํวนรวม 
 4.2 รณรงค์ เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ ให๎สังคมมีคํานิยม ยกยํอง เชิดชู และเห็นคุณคํา การประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 4.3 สํงเสริม เชิดชู หนํวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดํนด๎านการปูองกันและปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษา 



 4.4 สํงเสริม สนับสนุนให๎ทุกภาคสํวนรํวมกันสร๎างคํานิยมในการปูองกันและปราบปราม การทุจริต
สถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 มุํงประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสํวนในการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา สํงเสริมบทบาทและการมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาใน 
การติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในสถานศึกษาเสริมสร๎างและพัฒนาเครือขํายผ๎ูปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให๎เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถํวงดุล รวมถึงการสร๎างหลักประกันความ 
ปลอดภัยในการแจ๎งข๎อมูลหรือเบาะแสในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. บูรณาการหนํวยงานสถานศึกษากับองค์กรทุกภาคสํวนเพื่อสร๎างความตระหนักและปลูกจิตส านึก การเป็น
พลเมืองดี 
 1.1 ประสานความรํวมมือทางด๎านข๎อมูลและการปฏิบัติงานระหวํางสถานศึกษา หนํวยงาน กับองค์กร
ทุกภาคสํวน 
 1.2 สํงเสริม สนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด๎านส่ือสารมวลชนให๎มีความเข๎มแข็งและ เป็นอิสระใน
การท าหน๎าท่ีตรวจสอบและเผยแพรํข๎อมูลขําวสารให๎สาธารณชนรับทราบ 
 1.3 สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยให๎มีเว็บบอร์ดเพื่อติดตํอส่ือสารระหวํางกัน 
 1.4 เสริมสร๎างและพัฒนาเครือขํายผ๎ูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผ๎ูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 
 2.1 เสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎เพื่อให๎ผ๎ูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามี ความต่ืนตัว
ตํอสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
 2.2 สร๎างและพัฒนาชํองทางในการรับแจ๎งข๎อมูลหรือเบาะแส ให๎มีความสะดวกหลากหลาย รวมท้ัง
สร๎างหลักประกันความปลอดภัยให๎แกํบุคคลหนํวยงานหรือข๎อมูลนั้น 
 2.3 สํงเสริมสิทธิในการรับรู๎และการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร 
 2.4 ก าหนดมาตรการสร๎างแรงจูงใจให๎แกํผ๎ูแจ๎งข๎อมูลหรือเบาะแส ให๎ได๎รับรางวัลตอบแทน 
 
 2.5 ให๎องค์กรหรือบุคลากรด๎านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความรํวมมือเพื่อปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 



 มุํงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถํวงดุลการใช๎อ านาจให๎เหมาะสมชัดเจนและ มี
ประสิทธิภาพ สร๎างกลไกความรํวมมือระหวํางหนวํยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให๎มีศักยภาพในการ 
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต สํงเสริมความรํวมมือด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแกํหนํวยงาน
ทุกภาคสํวน 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร๎อมท้ังสร๎างความโปรํงใสและเป็นธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใต๎ระบบคุณธรรม 
 1.1 ให๎สถานศึกษาท่ีมีพันธกิจด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร๎างของ หนํวยงาน 
อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล๎องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
 1.2 สนับสนุนให๎มีการตรวจสอบและถํวงดุลการใช๎อ านาจระหวํางสถานศึกษาด๎วยกันเอง 
 1.3 ให๎สถานศึกษาควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช๎อ านาจในการปฏิบัติงานด๎าน การ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
2. สร๎างกลไกความรํวมมือระหวํางหนํวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให๎มีศักยภาพในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 2.1 วางแนวทางและสํงเสริมบทบาทความรํวมมือระหวํางหนํวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 2.2 ประสานความรํวมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 
 
3. สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 3.1 สนับสนุนให๎หนํวยงานสถานศึกษาด าเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช๎อุปกรณ์ท่ีมีหรือ ความ
ทันสมัยมาใช๎ในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.2 สนับสนุนให๎มีการศึกษา ค๎นคว๎า และวิจัยงานด๎านการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต
สถานศึกษา 
 3.3 ให๎มีการวางระบบฐานข๎อมูลด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาของ แตํละ
หนํวยงาน เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการด าเนินการด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 4.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรํหลักเกณฑ์ในการบริหารงานท่ีโปรํงใสและเป็นธรรม 
5. สํงเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด๎านการจัดการระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ ความเส่ียง 
 5.1 สํงเสริมให๎มีการจัดท ารายงานควบคุมภายในของสถานศึกษา 
 5.2  สํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 



 ยุทธศาสตร์ที่ 4 :พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 มุํงพัฒนาสมรรถนะ  และขีดความสามารถให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให๎สัมฤทธิผลได๎อยํางมีประสิทธิภาพไขสภาพปัญหาการทุจริตให๎เป็น เพื่อ
แก๎ปัญหาระบบอยํางตํอเนื่อง สร๎างมาตรฐานทางวิชาชีพให๎สามารถรํวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กร
ทุกภาคสํวน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการปูองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 
 1.1 ก าหนดให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด๎านการปูองกันและ ปราบปราม
การทุจริตภาครัฐเพื่อให๎มีความเช่ียวชาญ 
 1.2 ก าหนดให๎มีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพด๎านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา 
 1.3 สํงเสริมให๎หนํวยงานสถานศึกษามีการแลกเปล่ียนความรู๎ และข๎อมูลขําวสารด๎านการ ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. สร๎างมาตรฐานทางวิชาชีพด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 2.1 สํงเสริมให๎หนํวยงานสถานศึกษารํวมกันสร๎างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.2 ก าหนดให๎มีหนํวยงานหลักเพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนดงหลวงวิทยาปฏิบัติงานด๎วยความโปรํงใส 
 2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความเข๎าใจและให๎ความรํวมมือในกิจกรรมการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 5. โรงเรียนดงหลวงวิทยาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
  
บทสรุป 



 แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนดงหลวงวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จัดท าขึ้นเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา 
ในด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไว๎ให๎การ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน๎าท่ีของราชการเป็นไปในลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบ ท าให๎ผ๎ูปกครอง ชุมชน 
กรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน๎า การค านึงถึงประโยชน์
สํวนรวมมากกวําประโยชน์สํวนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล สามารถแก๎ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให๎ลดน๎อยลงได๎อยํางมี ประสิทธิภาพ และบัง
เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ในการด าเนินงานด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาต๎องบูรณาการ และ
อาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวน และจะต๎องปฏิบัติอยํางตํอเนื่องให๎เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ
ความรํวมมือจากทุกภาคสํวนอยํางจริงจังและตํอเนื่อง ก็จะสํงผลตํอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่ต้ังไว ๎สํวน
ราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหน๎าท่ีด๎วยความโปรํงใสและเป็นธรรมครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
จิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1 รหัสโครงการ  ว 1.1 
ชื่อโครงการ                   โครงการพัฒนางานวดัผลประเมินผล 
กลุ่มสาระ/งาน                กลํุมบริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.         นโยบายท่ี ๓ ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎  ทักษะ  คุณธรรมและสมรรถนะ 
                                  ส าคัญตาม หลักสูตร และสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตาม 
                                  ศักยภาพ 
สนองมาตรฐานที่  1        คุณภาพของผ๎ูเรียน     

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน   
ลักษณะโครงการ             โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ        ปีการศึกษา  2563 
 

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

1 หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนดงหลวงวิทยาได๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  โดยมีกระบวนการจัดการ

เรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  และมีความหลากหลายในการเรียนการสอน  ดังนั้นกิจกรรมทุกอยํางต๎อง
มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู๎  เพื่อน าผลท่ีได๎มาตัดสิน หรือสรุปคุณภาพของการจัดการศึกษาวํามี
ประสิทธิภาพสูงหรือต่ า ควรปรับปรุงแก๎ไขอยํางไร  และน าผลท่ีได๎มาจัดระบบระเบียบงานวัดผลประเมินผลให๎
มีประสิทธิภาพ  ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จึงจ าเป็นอยํางยิ่งต๎องมีแบบฟอร์ม
เครื่องมือวัดผลประเมินผลและมีวัสดุ- อุปกรณ์ท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎   
 

2.วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาผ๎ูเรียนให๎ ดี เกํง  มีความสุข 

 2. เพื่อจัดระบบงานวัดผลประเมินผลให๎มีประสิทธิภาพ 
 3.  เพื่อกระต๎ุนให๎ครู และนักเรียนมีความกระตือรอืร๎นและมีความพร๎อมในการจัดการเรียนรู๎ 
 4.  เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อตํอการด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
 

3 เป้าหมาย  
1) ด๎านปริมาณ 

1.  มีกระดาษจัดท าข๎อสอบท้ัง 2 ภาคเรียน  ร๎อยละ  100 
2.  มีวัสดุอุปกรณ์ในการวัดผลประเมินผลครบ  รอ๎ยละ  100 
3.  มีกระดาษจัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผล  ร๎อยละ  100 

2) ด๎านคุณภาพ 
1. การตรวจข๎อสอบสะดวกรวดเร็ว ร๎อยละ 100 
2. กระดาษค าตอบมีมาตรฐาน  ทันสมัย  ร๎อยละ  100 
3. การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ร๎อยละ  100 
 



 
       4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
           วิธีการด าเนินงาน  
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

  11.1  รับนโยบาย 
  1.2  น าเสนอโครงการขออนุมัติ 
  1.3  ผ๎ูรับผิดชอบประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน 
  1.4  ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 

พ.ค. 2563 

นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์ 
นางปานใจ  สุขเสมอ 
นายพิชิต  อดทน 
 

 
2 ขั้นด าเนินการ 

  2.1  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
  2.2  ประชาสัมพันธ์ในสํวนเกี่ยวข๎อง 
  2.3  ด าเนินการตามกิจกรรม 

กรกฎาคม 2563 
ถึง 31  มีนาคม  

2564 
 

นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์ 
นางปานใจ  สุขเสมอ 
นายพิชิต  อดทน 

 
 

 
3 ขั้นติดตามประเมินผล 

  3.1  นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
  3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 

มี.ค. 2564 

นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์ 
นางปานใจ  สุขเสมอ 
นายพิชิต  อดทน 

 
 
      รายละเอียดประมาณการรายจ่าย โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล 
 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จ านวน   
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 
จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1. กระดาษโรเนียว A4 500 แผํน 4 หํอ  2,000 8,000 4 หํอ  2,000 8,000 
2. กระดาษถํายเอกสารA4   50 รีม 120 6,000  50 รีม 120 6,000 
3. กระดาษค าตอบ 60 ข๎อ 15 แพ็ค 40 600 15 แพ็ค 40 600 
4. เชือกขาวแดงเล็ก  8 ม๎วน  50 400 8 ม๎วน  50 400 
5. ซองข๎อสอบขยายข๎าง F4 300 ซอง 5 1500 300 ซอง 5 1500 
6. สมุด ปพ.5 400 เลํม 25 10,000 400 เลํม 25 10,000 
7. หมึกปริ้นเตอร์ ทุกสี 2 ชุด 500 1,000 2 ชุด 500 1,000 
8. ชุดหมึกไข ริโซํ 2 ชุด 7,500 15,000 2 ชุด 7,500 15,000 
รวมแตํละภาคเรียน  42,500   42,500 
รวมท้ังสองภาคเรียน 85,000 
 
 
 



 
       5. สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)      85,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน) จ านวน  - บาท 
 อื่นๆ        - บาท 
 รวมท้ังส้ิน       85,000 บาท 
 

กิจกรร
มท่ี 

ประเภทงบรายจ่าย รวม 
(บาท) งบด าเนินการ งบลงทุน 

คําวัสดุ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําสาธารณูปโภค คําครุภัณฑ์ ท่ีดินส่ิงกํอสร๎าง  
1. 85,000      85,000 

รวมทั้งสิ้น 85,000 
 
     6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เชิงปริมาณ 
1.1 การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
1.2 ครูและนักเรียนมีความกระตือรือร๎นและมีความ
พร๎อมในการเรียนการสอน 
1.3 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในงานวัดผลประเมินผลอยําง
เพียงพอ 

นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
754 คน คิดเป็นร๎อยละ100 

แบบรายงานการเข๎า
รํวมกิจกรรม 

2. เชิงคุณภาพ 
2.1 ร๎อยละของการวัดผลประเมินผลการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนดอยูํในระดับดีเลิศ
ร๎อยละ 86 

นักเรียนปฏิบัติได๎ระดับดี
เลิศร๎อยละ100 

แบบประเมินผลการจัด 
กิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. การอนุมัติโครงการ 
          

      ลงช่ือ  ................................... ผ๎ูเสนอโครงการ      
        (นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์)                                  

       ต าแหนํง ครู    
 

 
     ลงช่ือ.............................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ  
            (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                            

                                               เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน  
  

         
 
    ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ              

     (นายอภิกร   สมร)                            
                                      หัวหน๎ากลํุมงานงบประมาณและแผน  
  
 

                             
                                   ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                                      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับที่ 2 รหัสโครงการ  ว 1.2 
โครงการ        พัฒนางานแนะแนวศึกษาตํอโรงเรียนดงหลวงวทิยา 
กลุ่มสาระ/งาน     กลํุมงานวิชาการ   
สนองนโยบาย สพฐ.         นโยบายท่ี ๓ ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรและสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 3          ข๎อ 1) จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

    ข๎อ 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย  
 แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางผกามาศ ชํางถม  นางสาวนันทิดา พรมศร นางสาวอรอุมา อํอนสา 

************************************************************************ 
1.หลักการและเหตุผล 
           ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันมีเปูาหมายเพื่อให๎ผ๎ูเรียนเป็นคนเกํง  คนดี และ 
สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข  สามารถเรียนความรู๎และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร และมีทักษะ
ในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริตเพื่อสํงผลให๎
นักเรียนมีการพฒันางานตามหลักสูตรและมีความรู๎ทักษะท่ีจ าเป็นตํอการเรียนรู๎  งานแนะแนวในโรงเรียนจึงมี
ความส าคัญท่ีจะต๎องท าควบคํูไปการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ และเห็น
ความส าคัญของการศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเอง รู๎จัก
ความชอบและความถนัดของตนเอง เพื่อชํวยสํงเสริม ให๎ความชํวยเหลือนักเรียนให๎ได๎รับความสุข รู๎จักการ
พึ่งตนเอง การแก๎ไขปัญหา การพัฒนาตนโดยใช๎สติปัญญาเพื่อให๎เกิดความส าเร็จตามศักยภาพของตนเอง และ
น าพาตนเองไปสํูเส๎นทางชีวิตท่ีเหมาะสม ด ารงตนอยํางมีคุณคํา เป็นประโยชน์แกํสังคมและประเทศชาติอยําง
แท๎จริงท้ังเพื่อสนองนโยบายดังกลําวโรงเรียนดงหลวงวิทยา จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาแนะแนวการศึกษาของ
โรงเรียนดงหลวงวิทยาขึ้น  
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อชํวยเหลือนักเรียนในด๎านตํางๆ เชํน ด๎านการเรียน ความประพฤติ เศรษฐกิจและอาชีพ 
2. เพื่อให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศด๎านการแนะแนว เชํน การศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ แกํผ๎ูมีสํวน

เกี่ยวข๎องกับการศึกษา 
 3.  เพื่อสํงเสริมการพัฒนาผ๎ูเรียนท้ังในด๎านสังคม อารมณ์ และจิตใจ เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ความคิด  
รู๎จักการแก๎ปัญหา มีทักษะในการด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข 
 
3. เป้าหมาย 
1) ด้านปริมาณ 
 1. นักเรียนทุกคนได๎รับขําวสารเกี่ยวกับการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา สายอาชีพ หรือประกอบ
อาชีพ ร๎อยละ 100 



 2. นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมการแนะแนวศึกษาตํอท่ีโรงเรียนจัดขึ้นอยํางสม่ าเสมอ 
2) เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศด๎านการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบริการแกํนักเรียน ร๎อยละ 
100 

     2.  นักเรียน ม.3 เมื่อจบการศึกษาแล๎ว เข๎าศึกษาตํอในสายสามัญหรือสายอาชีพ ร๎อยละ 100  
นักเรียน ม.6 เมื่อจบการศึกษาแล๎ว เข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาร๎อยละ 80 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
      4.1 กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานแนะแนวศึกษาตํอโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 2. กิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์เสมือนจริงส าหรับนักเรียนในระดับช้ัน ม.6 
       4.2 การด าเนินงาน 
 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ีผํานมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2563 นางผกามาศ ชํางถม 
นางสาวนันทิดา พรมศร 

และ 
คณะครูกลํุมงานวิชาการ 

 
2 ขั้นด าเนินการ 

2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 

 
2.2 ด าเนินการตามกิจกรรม 
     1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ใน
การพัฒนางานแนะแนวศึกษาตํอโรงเรียนดงหลวง
วิทยา 
     2. กิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์เสมือนจริง
ส าหรับนักเรียนในระดับช้ัน ม.6 

 
พฤษภาคม - มิถุนายน 

2563 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 
 

ธันวาคม 2563 
 

 
นางผกามาศ ชํางถม 

นางสาวนันทิดา พรมศร 
และ 

คณะครูโรงเรียนดงหลวง
วิทยา 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

มีนาคม-เมษายน 2564 นางผกามาศ ชํางถม 
นางสาวนันทิดา พรมศร 
และคณะครูกลํุมงาน

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดประมาณการรายจําย 
   1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานแนะแนวศึกษาตํอโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานแนะแนวศึกษาตํอโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวม
เงิน 

1 กระดาษถํายเอกสาร   10 รีม 100 1,000    
2 ไวนิลแบบโฟมความรู๎เกี่ยวกับการ

เรียนตํอ 
2 แผํน 500 1,000    

3 ไวนิลแบบโฟมความรู๎เกี่ยวกับคน
เกํงดว 

   10 
แผํน 

400 4,000 

4 กระดาษกาวสองหน๎า 2 ม๎วน 120 240    
5 กระดาษท าเกียรติบัตร 1 รีม 150 150    

รวมท้ังส้ิน   2,390   4,000 
รวมท้ังสองภาคเรียน 6,390 

  
2. กิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์เสมือนจริงส าหรับนักเรียนในระดับช้ัน ม.6 
วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

ธันวาคม 
2563 

จัดกิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์เสมือนจริงส าหรับนักเรียนในระดับช้ัน ม.6 เพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
สอบสัมภาษณ์จริงในการเข๎าเรียนตํอระดับอุดมศึกษา หรือสัมภาษณ์งานอื่นๆ โดยแบํงนักเรียนตามกลํุม
สนใจ เชํน สายวิทย์สุขภาพ สายศิลป์ สายเทคโนโลยี สายอาชีพ เข๎าสํูตลาดแรงงานเพื่อประกอบอาชีพ
ฯลฯ เตรียมความพร๎อมในการท าแฟูมสะสมงาน และทดสอบสัมภาษณ์จริงตามกลํุมท่ีเลือกไว๎ 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน 

1 กระดาษถํายเอกสาร   5 รีม 100 500    
2 อาหารวํางและเครื่องด่ืมส าหรับ

วิทยากรในวันทดสอบสัมภาษณ์ 
40 ชุด 50 2,000    

3 กระดาษท าเกียรติบัตร 3 รีม 150 450    
4 หมึกปรื๊นท์คละสี 1 ชุด 660 660    

รวมท้ังส้ิน   3,610    



รวมท้ังสองภาคเรียน 3,610 
5.สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 

งบประมาณ (เงินอุดหนุน)         จ านวน  10,000  บาท 
เงินนอกงบประมาณ         จ านวน             บาท 
อื่น ๆ 
รวมท้ังส้ิน     จ านวน   10,000  บาท 

6.การประเมินผล 
ต าชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนได๎รับขําวสารเกี่ยวกับ
การศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา สายอาชีพ 
หรือประกอบอาชีพ ร๎อยละ 100 
2. นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมการแนะแนว
ศึกษาตํอท่ีโรงเรียนจัดขึ้นอยํางสม่ าเสมอ 
 

 
1.ส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมของ
นักเรียนเกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาตํอ 
2.แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ได๎รับขําวสารเกี่ยวกับการศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษา สายอาชีพ หรือ
ประกอบอาชีพ 
  

 

- แบบสอบถาม/การ
สังเกต/แบบลงเวลาการ
เข๎ารํวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศด๎านการแนะแนว
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อบริการแกํนักเรียน      
ร๎อยละ 100 
2.  นักเรียน ม.3 เมื่อจบการศึกษาแล๎ว เข๎า
ศึกษาตํอในสายสามัญหรือสายอาชีพ ร๎อยละ 
100  นักเรียน ม.6 เมื่อจบการศึกษาแล๎ว เข๎า
ศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาร๎อยละ 80 
 

 
1.ส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมของ
นักเรียนเกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาตํอ 
2. ส ารวจนักเรียน ม.3 เมื่อจบการศึกษา
แล๎ว เข๎าศึกษาตํอในสายสามัญหรือสาย
อาชีพ และนักเรียน ม.6 เมื่อจบ
การศึกษาแล๎ว เข๎าศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษา 
 

 
-แบบสอบถาม/การ
สังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ ............................................ ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ 
(นางผกามาศ ชํางถม) 
ครูช านาญการพิเศษ 

 
 
ลงช่ือ.............................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
       (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์) 
          เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 

 
 
 

ลงช่ือ ...........................................   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
(นายอภิกร  สมร ) 

หัวหน๎าบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

ลงช่ือ .......................................... ...ผ๎ูอนุมัติโครงการ   
     (นายคนิม  เบญมาตย์) 

     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับที่ 3 รหัสโครงการ  ว 1.3 
โครงการ        พัฒนางานจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระ/งาน     กลํุมงานวิชาการ   
สนองนโยบาย สพฐ.         นโยบายท่ี 3 ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรและสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 3          ข๎อ 1) การบริหารจัดการช้ันเรียนในเชิงบวก 
      ข๎อ 2) ตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวศรัณน์ลักษณ์  เลิศมะเลา นางสาวอรอุมา อํอนสา 

************************************************************************ 
1.หลักการและเหตุผล 
           การจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมความรู๎ท้ังท่ีเป็นความรู๎ท่ีฝังอยูํในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) และความรู๎ท่ีชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให๎เป็นระบบเพื่อให๎ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข๎าถึงความรู๎และมีการแบํงปันแลกเปล่ียนเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาตนเองให๎เป็นผ๎ูรู๎รวมทั้งน าความรู๎ท่ี
ได๎รับไปใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เสริมสร๎างศักยภาพขององค์กรให๎มีความสามารถในการ
แขํงขันระดับสูง 

โรงเรียนดงหลวงวิทยาเป็นโรงเรียนต๎นแบบโรงเรียนหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ซึ่งมีบทบาทและหน๎าท่ีใน
จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
สร๎างนักเรียนให๎เป็นผ๎ูน า มีความคิดสร๎างสรรค์ และมีทักษะท่ีจ าเป็นในการพัฒนาสํูความเป็นมืออาชีพ  ในการ
ด าเนินการเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายดังกลําว วิธีการหนึ่งท่ีโรงเรียนดงหลวงวิทยาใช๎ คือ การพัฒนาผํานการ
จัดการความรู๎ (Knowledge Management) โดยเป็นการน าจุดแข็ง (Strengths) ด๎านบุคลากร และการมี
เครือขํายทางวิชาการ มาเสริมสร๎างศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน กลําวคือ ครูเป็นนักวิชาการ
ผ๎ูทรงคุณวุฒิ และเป็นผ๎ูน าทางการศึกษาดังนั้นการแบํงปันแลกเปล่ียนเรียนรู๎ของบุคลากรเหลํานี้และกับ
เครือขํายทางวิชาการ จะท าให๎เกิดการสร๎างความรู๎ อันจะน าไปสํูการมีนวัตกรรม (Innovation)การพัฒนาขีด
ความสามารถ (Competency) และการเสริมสร๎างประสิทธิภาพ (Efficiency) ด๎านการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนดงหลวงวิทยา  
 
2.วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อสํงเสริม/สนับสนุนให๎นักเรียนศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 
 2.  เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนปรับตัว และอยูํรํวมกับสังคมได๎อยํางมีความสุข 
  3.  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา 

 
3. เป้าหมาย 
1) ด้านปริมาณ 
  1. มีเอกสารมอบหมายการสอนส าหรับครูทุกคน ร๎อยละ 100   
           2. มีวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการพัฒนางานจัดการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ ร๎อยละ 100 



    
2) เชิงคุณภาพ 

1. พัฒนางานจัดการเรียนการสอนเป็นระบบสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพร๎อยละ 100 
     2.  เพื่อติดตามและตรวจสอบการเข๎าเรียนของนักเรียน ร๎อยละ 100  

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
      4.1 กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานจัดการเรียนการสอน 
 2. กิจกรรมการมอบหมายการสอน 
       4.2 การด าเนินงาน 
 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ีผํานมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2563 นางสาวศรัณน์ลักษณ์  เลิศ
มะเลา 

นางสาวอรอุมา  อํอนสา 
และ 

คณะครูกลํุมงานวิชาการ 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 

 
2.2 ด าเนินการตามกิจกรรม 
     1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ใน
การพัฒนางานจัดการเรียนการสอน      
     2. กิจกรรมการมอบหมายการสอน 

 
พฤษภาคม - มิถุนายน 

2563 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

กรกฎาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
นางสาวศรัณน์ลักษณ์  เลิศ

มะเลา 
นางสาวอรอุมา  อํอนสา 

และ 
คณะครูกลํุมงานวิชาการ 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
มีนาคม-เมษายน 2564 

นางสาวศรัณน์ลักษณ์ เลิศ
มะเลา 

นางสาวอรอุมา  อํอนสา 
และ 

คณะครูกลํุมงานวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดประมาณการรายจําย 
1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานจัดการเรียนการสอน 

วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานจัดการเรียนการสอน 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวม
เงิน 

1 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 3 เครื่อง 100 300    
2 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 2 โหล 150 300    
3 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 2 โหล 200 400    

 รวมท้ังส้ิน   1,00    
รวมท้ังสองภาคเรียน 1,000 

2. กิจกรรมการมอบหมายการสอน 

วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

 กรกฎาคม2563 
– กุมภาพันธ์ 

2564 

จัดกิจกรรมกิจกรรมการมอบหมายการสอน เพื่อติดตามและชํวยเหลือนักเรียนในเข๎าเรียน ในรายวิชา
ตํางๆ ตามตารางเรียน และสามารถสรุปการเข๎าเรียนของนักเรียนในการเรียนเป็นรายวนั รายสัปดาห์ 
และรายเดือน เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน 

1 กระดาษพิมพ์เอกสาร เอ 4   10 รีม 100 1,000    
2 แล็คซีนสีเหลือง  สีฟูา  สี

เหลือง 
10 ม๎วน 50 500    

3 เครื่องปริ้นเตอร์ Brother 1 เครื่อง 3,500 3,500    
รวมท้ังส้ิน   5,000    

รวมท้ังสองภาคเรียน 5,000 
5.สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 

งบประมาณ (เงินอุดหนุน)         จ านวน  6,000  บาท 
เงินนอกงบประมาณ         จ านวน             บาท 
อื่น ๆ 



รวมท้ังส้ิน                   จ านวน   6,000  บาท 
6.การประเมินผล 

ต าชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. มีเอกสารมอบหมายการสอนส าหรับครูทุกคน 
ร๎อยละ 100   
2. มีวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการพัฒนางานจัดการ
เรียนการสอนอยํางเพียงพอ ร๎อยละ 100 
 
 

 
 1. แบบส ารวจการเข๎าเรียนของนักเรียน
ทุกระดับช้ัน 
 

 

- แบบส ารวจ/การ
สังเกต/แบบลงเวลาการ
เข๎ารํวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. พัฒนางานจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพร๎อยละ 100 
2. เพื่อติดตามและตรวจสอบการเข๎าเรียนของ
นักเรียน ร๎อยละ 100  

 
 1. แบบส ารวจการเข๎าเรียนของนักเรียน
ทุกระดับช้ัน 
 
 

 
- แบบส ารวจ/การ
สังเกต/แบบลงเวลาการ
เข๎ารํวมกิจกรรม 

 
 
7.การอนุมัติโครงการ 
 

     ลงช่ือ ............................................... ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ           
         (นางสาวศรัณน์ลักษณ์  เลิศมะเลา)    
           พนักงานราชการ    

                  
     ลงช่ือ.............................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ  
            (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                            

                                               เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน  
     

    ลงช่ือ ...............................................   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
              (นายอภิกร  สมร )  

   หัวหน๎าบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
 
 
 

            ลงช่ือ ...............................................   ผ๎ูอนุมัติโครงการ   
                (นายคนิม  เบญมาตย์)           

 ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา   
 



 
ล าดับที่ 4 รหัสโครงการ  ว 1.4 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม     พัฒนางานรับนักเรียน 
กลุ่มสาระ/งาน    กลํุมงานวิชาการ   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเพิ่มโอกาสให๎ผ๎ูเรียนเข๎าถึงบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน๎นการมีสํวน 

 รํวมจากทุกภาคสํวนเพื่อสํงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 2  ข๎อท่ี 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลํุมเปูาหมาย 
ลักษณะโครงการ         โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางน้ าฝน  แสนทวีสุข 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 
 

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

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนดงหลวงวิทยาจัดเป็นโรงเรียนหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ประกอบกับเป็นโรงเรียนท่ี

กํอตั้งมาเป็นเวลานานและเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน  ท าให๎เป็นที่นิยม
ของผ๎ูปกครองและนักเรียน  ในแตํละปีจึงมีนักเรียนมาสมัครเข๎าเรียนช้ัน ม.1 และม.4 ดังนั้น เพื่อความเสมอ
ภาคและคามเป็นธรรมในการคัดเลือกนักเรียน  จึงต๎องด าเนินการให๎เป็นไปตามระเบียบวิธีท่ี สพฐ. ก าหนด  
ซึ่งจะสํงผลตํอการยอมรับ  และความพึงพอใจของผ๎ูปกครองและนักเรียนตํอไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อรับนักเรียนเข๎าเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 

2. เพื่อรับนักเรียนย๎ายเข๎าและออกไปศึกษาตํอท่ีอื่น 
 

3. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 
1. รับนักเรียนเข๎าเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ตามแผนช้ันเรียนท่ีก าหนด ร๎อยละ 100 

2. รับนักเรียนย๎ายเข๎าตามจ านวนช้ันเรียนท่ีวํางโดยมีนักเรียนไมํเกนิห๎องเรียนละ 50 คน 
      

ด้านคุณภาพ 
1. การรับนักเรียนด าเนินไปตามระเบียบวิธีท่ี สพฐ. ก าหนด 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1. กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1. ครูด าเนินการออกแนะแนวการศึกษาตํอในโรงเรียนในเขตบริการ 
2. รับนักเรียนเข๎าเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ตามแผนช้ันเรียนท่ีก าหนด 
 

 
 



 
 

4.2. การด าเนินงานโครงการ 
 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1  วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ี
ผํานมา 
1.2  วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

 
มี.ค.  2563 

 
นางน้ าฝน  แสนทวีสุข 

 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1  ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 
2.2  ด าเนินการตามกิจกรรมตําง ๆ 

1. ครูด าเนินการออกแนะแนว
การศึกษาตํอในโรงเรียนในเขต
บริการ 

2. การรับนักเรียนเข๎าเรียนช้ัน ม.1 
และ ม.4 ตามแผนช้ันเรียนท่ี
ก าหนด 

 

 
 

ปีการศึกษา  2563 

 
 
นางน้ าฝน  แสนทวีสุข 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1  ประเมินสรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
3.2  สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3  รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
มี.ค.  2564 

 
นางน้ าฝน  แสนทวีสุข 

 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  กิจกรรมที่ 1  ด าเนินการออกแนะแนวการศึกษาตํอในโรงเรียนในเขต
บริการ 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม 
ภาคเรียนท่ี  1 ถึงภาคเรียนท่ี  2 ด าเนินการออกแนะแนวการศึกษาตํอในโรงเรียนในเขต

บริการ 
ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์พร๎อม
ข๎อความความยาว 5 เมตร    2 ผืน 2,500 5,000 

2 ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์พร๎อม
ข๎อความความยาว 2 เมตร    2 แผํน 500 1,000 

รวมแต่ละภาคเรียน    6,000 
รวมทั้งสองภาคเรียน 6,000 



รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  กิจกรรมที่ 2 การรับนักเรียนเข๎าเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ตามแผนช้ันเรียน
ท่ีก าหนด 
 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม 
ภาคเรียนท่ี  1 ถึงภาคเรียนท่ี  2 ด าเนินการรับนักเรียนเข๎าเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ตามแผนช้ัน

เรียนท่ีก าหนด 
 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 คลิปด า 2 ขา เบอร์ 108    4 กลํอง 100 400 
2 คลิปด า 2 ขา เบอร์ 110    4 กลํอง 50 200 
3 

คลิปด า 2 ขา เบอร์ 112    
10 

กลํอง 20 200 
4 

ลวดเสียบ    
10 

กลํอง 10 100 
5 กาว TOA ขนาดเล็ก    4 ขวด 50 200 
6 กรรไกร ขนาด 6.5 นิ้ว    8 เลํม 50 400 
7 กระดาษ A4    10 รีม 150 1,500 

รวมแต่ละภาคเรียน    3,000 
รวมทั้งสองภาคเรียน 3,000 

 
5. สรุปงบประมาณ 

 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)      9,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน) จ านวน  - บาท 
 อื่นๆ        - บาท 
 รวมท้ังส้ิน       9,000   บาท 
 

กิจกรรม
ท่ี 

ประเภทงบรายจ่าย รวม 
(บาท) งบด าเนินการ งบลงทุน 

คําวัสดุ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําสาธารณูปโภค คําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
ส่ิงกํอสร๎าง 

 

1. 9,000      9,000 
รวมทั้งสิ้น 9,000 

 
 
 



6.การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เชิงปริมาณ 
1.1.รับนักเรียนเข๎าเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ตามแผน
ช้ันเรียนท่ีก าหนด ร๎อยละ 100 
1.2.รับนักเรียนย๎ายเข๎าตามจ านวนช้ันเรียนท่ีวําง
โดยมีนักเรียนไมํเกินห๎องเรียนละ 50 คน 
 

นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
คิดเป็นร๎อยละ 100 

. แบบตรวจสอบรายงาน
การรับนักเรียน 

 

2. เชิงคุณภาพ 
2.1การรับนักเรียนด าเนินไปตามระเบียบวิธีท่ี 
สพฐ. ก าหนด 

 

นักเรียนปฏิบัติได๎ระดับดี
เลิศ ร๎อยละ 90 

แบบประเมินผลการจัด 
กิจกรรม 

 

 
 
7.การอนุมัติโครงการ 
          

ลงช่ือ  ............................................. ผ๎ูเสนอโครงการ      
            (นางน้ าฝน  แสนทวีสุข)                                  

             ต าแหนํง ครู                      
 

ลงช่ือ ............................................. ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
        (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์) 

เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 

 
                               ลงช่ือ ............................................ ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                          (  นายอภิกร  สมร    ) 

หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 

ลงช่ือ ............................................ ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
      (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

 



ล าดับที่ 5 รหัสโครงการ  ว 1.5 
ชื่อโครงการ  โครงการประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
แผนงาน  กลํุมงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ         ใหม่     ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์สพฐ  

ข๎อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล  
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน 

กลุ่มสาระ/งาน  งานทะเบียน/กลํุมงานวิชาการ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎และมีทักษะด๎านตํางๆรวมท้ังการเสริมสร๎างลักษณะนิสัยท่ีดีนั้ น 
โรงเรียนตระหนักวําโรงเรียนไมํสามารถด าเนินการได๎โดยล าพัง  ถ๎าขาดการประสานงานและชํวยเหลือจาก
ชุมชนและผ๎ูปกครอง  เพราะผ๎ูปกครองมีสํวนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะ
เมื่อเด็กอยูํกับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะมีการประสานงาน ติดตํอและแลกเปล่ียนข๎อมูล 
อันเป็นประโยชน์ในการสํงเสริมและพัฒนานักเรียนให๎เป็นคนเกํง เป็นคนดีและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
อีกท้ังโรงเรียนและผ๎ูปกครองจะได๎มีโอกาส  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีตํอกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียน
ให๎ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มท่ี 
  ความสัมพันธ์ระหวํางบ๎านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยส าคัญตํอความส าเร็จในการเรียนของเด็ก ท้ังสอง
ฝุายจึงต๎องติดตํอและรํวมมือกันเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎  และพัฒนาการด๎านตํางๆ ของเด็กได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ พํอแมํ ผ๎ูปกครองสมควรท่ีจะได๎รู๎จักกับครูของลูก รับรู๎นโยบาย แนวการสอน ระเบียบของ
โรงเรียน กิจกรรมและการบ๎านท่ีครูมอบหมายให๎ลูกเพื่อจะได๎ชํวย สํงเสริมการเรียนรู๎ของลูกหลานได๎ถูกต๎อง
เหมาะสม 
  โรงเรียนดงหลวงวิทยา จึงเล็งเห็นความส าคัญของการดูแลชํวยเหลือนักเรียน โดยการจัดด าเนินการ
ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางตํอเนื่อง เพื่อสํงเสริม พัฒนา ปูองกัน และแก๎ไขปัญหานักเรียนอยํางเต็ม
ความสามารถ เพื่อให๎สอดคล๎องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความเป็นเลิศ โรงเรียนจึงจัดประชุม
ผ๎ูปกครองนักเรียน  ปีการศึกษา 2563  ขึ้น เพื่อให๎ทางโรงเรียนได๎ประสานความรํวมมือในการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนระหวํางบ๎านกับโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพ  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางบ๎านกับโรงเรียน 
2. เพื่อเปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครองนักเรียนได๎มีสํวนรํวมให๎ข๎อมูล ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
3. เพื่อรํวมมือกับผ๎ูปกครองนักเรียนในการสํงเสริมการเรียนรู๎ และพัฒนาการด๎านตํางๆของนักเรียนได๎

อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให๎ผ๎ูปกครองได๎มีโอกาสพบปะกับครูท่ีปรึกษา ท าให๎เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวํางผ๎ูปกครอง

นักเรียนอันเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกันระหวํางครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันและผ๎ูปกครองนักเรียน  ซึ่งจะ
น าไปสํูความรํวมมือในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนและรํวมกันสํงเสริม พัฒนา ปูองกัน และแก๎ไขปัญหานักเรียน 



3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. คณะครูอาจารย์และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
2. ผ๎ูปกครองนักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาทุกคน 

           3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. เพื่อให๎สร๎างสัมพันธ์ที่ดีระหวํางครู  นักเรียนและผ๎ูปกครอง 
2. เพื่อแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเด็กรํวมกัน 

4. สถานที่ด าเนินการ/ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โรงเรียนดงหลวงวิทยา อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เร่ิมต้ังแต่  กรกฎาคม 2563 ถึง 30  มีนาคม  2564 

6. วิธีด าเนินงาน 
ท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน  งานหรือกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ(Plan) 

  1.1  รับนโยบาย 
  1.2  น าเสนอโครงการขออนุมัติ 
  1.3  ผ๎ูรับผิดชอบประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน 
  1.4  ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 

7 พฤษภาคม 2563 นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 
 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  2.1  จัดประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน ม.3,6 
   

กรกฎาคม 2563 ถึง 
30  มีนาคม  2564 
 

นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 
และคณะครู โรง เรียนดง
หลวงวิทยา 

3 
 
 

ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล  (Check) 
  3.1  นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
  3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม 2564 
 
 

นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 
 

4 ขั้นแก้ไข  พัฒนา  ปรับปรุง(Action) 
  4.1  รวบรวมข๎อมูล  วิเคราะห์ข๎อมูล 
  4.2  ปรับปรุงพัฒนา 

มีนาคม  2564 นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
วัน/

เดือน/ป ี
รายละเอียดกิจกรรม 

 จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3และ ม.6 เพื่อชี้แจงเก่ียวกับเง่ือนไขและท าความเข้าใจเร่ือง
การจบการศึกษา 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
  จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 กระดาษ    4 ลัง 600 2,400 
2 กระดาษประกาศนียบัตร

นักเรียนเรียนดีและครูผ๎ูสอน
ดีเดํน 

   - 1,600 1,600 

รวมทั้งสิ้น      4,000 
รวมทั้งสองภาคเรียน 4,000 

8. รายจ่าย จ าแนกตามหมวดได้ดังนี้ 
  หมวดคําจ๎างช่ัวคราว   เป็นเงิน   - บาท 
  หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ เป็นเงิน   - บาท 
  หมวดคําสาธารณูปโภค  เป็นเงิน   - บาท 

 หมวดคําครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง  เป็นเงิน   - บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน   เป็นเงิน         4,000 บาท  

 
9. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 

นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนและผ๎ูปกครองได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารตํางๆของโรงเรียน 

   2. เกิดสัมพันธภาพระหวํางบ๎านกับโรงเรียน น ามาซึ่งความรํวมมือในการดูแลปกครอง 
นักเรียน และการพัฒนาโรงเรียน 

3. โรงเรียนได๎รับทราบข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะจากผ๎ูปกครองในการพัฒนาโรงเรียน 
   4. ผ๎ูปกครองและโรงเรียนรํวมมือกันสํงเสริมการเรียนรู๎ และพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของ
นักเรียนได๎อยํางถูกต๎อง 
 
 
 
 
 
 



11. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์(Outcome) 
1. เชิงปริมาณ 
 1. จ านวนผ๎ูปกครองเข๎ารํวมประชุมร๎อยละ 60 ข้ึนไป
ท้ังระดับช้ันม.3และม.6 

 
 
- ผ๎ูปกครองเข๎ารํวมกิจกรรม 
คิดเป็นร๎อยละ 100 

 
 
- แบบรายงานเข๎า
รํวมกิจกรรม 

2. เชิงคุณภาพ 
 1. ร๎อยละของผ๎ูปกครองท่ีมีความพึงพอใจในระดับดี 
ร๎อยละ 80 

 
- ผ๎ูปกครองปฏิบัติได๎ระดับดี
ร๎อยละ 100 

 
-แบบประเมินผล
การจัดกิจกรรม 
 

 
12. การอนุมัติโครงการ 
 
 

        ลงช่ือ ............................................................... ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ     
                                              (นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด)     
                                             ครู                    
 

ลงช่ือ ............................................................. ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
        (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์) 

เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 
 

ลงช่ือ..................................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
    (นายอภิกร   สมร) 

หัวหน๎ากลํุมงานบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 

ลงช่ือ..............................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                     (นายคนิม เบญมาตย์) 

 ผู๎อ านวยการโรงเรียน 

 
 

 
 



ล าดับที่ 6 รหัสโครงการ  ว 1.6 
โครงการ      นิเทศภายใน 
กลุ่มสาระ/งาน    กลํุมงานวิชาการ   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาคุณภาพผ๎ูเรียน และสํงเสริมการพัฒนาครู 
                               และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎สามารถจัดการหลักสูตร   
                               ออกแบบการจัดการเรียนรู๎และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานท่ี 2/2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ลักษณะโครงการ         โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร , นางสาวนันทิดา  พรมศร 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม  2563  ถึง 31  มีนาคม  2564 
 

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

1. หลักการและเหตุผล 
           ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษา
ต๎องยึดหลักวําผ๎ูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผ๎ูเรียนมีความส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนสามารถพัฒนา และมาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต๎องเน๎นความส าคัญท้ังความรู๎ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู๎และบูรณาการตามความเหมาะสม  วงเล็บ (๔) ความรู๎ และทักษะด๎านคณิตศาสตร์ และ
ด๎านภาษา เน๎นการใช๎ภาษาไทยอยํางถูกต๎อง สอดคล๎องกับมาตรฐานท่ี 5 ตัวบํงช้ีท่ี 6 สถานศึกษานิเทศติดตาม
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ 

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เต็มตาม
ศักยภาพ เป็นการเรียนรู๎ตามความต๎องการ ตามความสนใจของผ๎ูเรียนและเรียนรู๎อยํางมีความสุข กระบวนการ
เรียนการสอนต๎องยึดผ๎ูเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต๎องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหมํ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกลําวจะส าเร็จตามเปูาหมายท่ีวางไว๎นั้น โรงเรียนต๎องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอยํางตํอเนื่อง
และเป็นระบบ สามารถให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาหารือและชํวยเหลือครูในการแก๎ปัญหาการ เรียนการสอน 
ตลอดจนสํงเสริมให๎ครูได๎ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และวางแผนการสอนรํวมกัน
จนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง เป็นการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
สร๎างองค์ความรู๎และเป็นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสํงเสริมให๎ครูพัฒนาการเรียนการสอนให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎เต็มตามศักยภาพ 
2. เพื่อสํงเสริมให๎ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน 

 
3.เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
      1. ครูร๎อยละ 100 ได๎รับการนิเทศติดตามในด๎านการจัดการเรียนการสอน 



               3.2 เชิงคุณภาพ 
1. ครูผ๎ูสอนได๎รับการนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอนได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ 

 
4.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1. กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1. กิจกรรรมนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนการสอน   
4.2. การด าเนินงานโครงการ 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.วิเคราะห์ปัญหา 
2.วางแผนการจัดกิจกรรม 

มี.ค.63 นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
นางสาวนันทิดา  พรมศร 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 
1.กิจกรรรมนิเทศภายในกิจกรรมการเรียน
การสอน   

ปีการศึกษา 
2563 

นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
นางสาวนันทิดา  พรมศร 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
1.ประเมินสรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
2.สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.พ.64 

นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
นางสาวนันทิดา  พรมศร 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  กิจกรรรมนิเทศภายในกิจกรรมการเรียนการสอน   
 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 กระดาษพิมพ์เอกสาร เอ 4  5  ลัง 650 3,250    
2 แฟูมเก็บเอกสาร 5 โหล 200 1,000    
3 ไส๎แฟูม 3 โหล 150 450    
4 กระดาษปกคละสี เอ4  2 รีม 150 300    
รวมแต่ละภาคเรียน  5,000  0 
รวมทั้งสองภาคเรียน 5,000 

 
5. สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)      5,000    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน) จ านวน  -  บาท 
 อื่นๆ        -  บาท 
 รวมท้ังส้ิน       5,000  บาท 



 

กิจกรรม
ท่ี 

ประเภทงบรายจ่าย รวม 
(บาท) งบด าเนินการ งบลงทุน 

คําวัสดุ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําสาธารณูปโภค คําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
ส่ิงกํอสร๎าง 

 

1 5,000 - - - -- - 5,000 
รวมทั้งสิ้น  

 
การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. เชิงปริมาณ 
1. ครูร๎อยละ 100 ได๎รับการนิเทศติดตามในด๎าน
การจัดการเรียนการสอน 

 
ครูเข๎ารํวมกิจกรรม 
54 คน  
คิดเป็นร๎อยละ100 

 
1. แบบบันทึกการนิเทศ

ติดตามภายใน 
 

2. เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของครูได๎รับการนิเทศ 
2. ครูผ๎ูสอนได๎รับการนิเทศและพัฒนาการเรียน
การสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ครูปฏิบัติได๎ระดับ 
ดีเลิศร๎อยละ 80 

1.แบบรายงานการนิเทศ
ติดตามภายใน 

 

 
7. การอนุมัติโครงการ 
(ลงช่ือ) ................................... ผ๎ูเสนอโครงการ     (ลงช่ือ) ................................... ผ๎ูเสนอโครงการ      
  (นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร)                             (นางสาวนันทิดา  พรมศร)      

     ต าแหนํง ครู              ต าแหนํง  ครู 
 

ลงช่ือ ............................................. ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
       (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์) 

เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 

 
(ลงช่ือ) .................................... ผ๎ูตรวจสอบโครงการ       

              (นายอภิกร  สมร)                                         
                  หัวหน๎ากลํุมงานงบประมาณและแผนงาน                                 
                                  
 
                             (ลงช่ือ) ............................................ ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                         (นายคนิม  เบญมาตย์) 

 ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 



ล าดับที่ 7 รหัสโครงการ  ว 1.7 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม     พัฒนางานทะเบียน 
กลุ่มสาระ/งาน    กลํุมงานวิชาการ   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน๎นการมีสํวน 

 รํวมจากทุกภาคสํวนเพื่อสํงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 2  ข๎อท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู๎ 
ลักษณะโครงการ         โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางน้ าฝน  แสนทวีสุข 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 
 

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

3. หลักการและเหตุผล 
การสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎กับบุคลากรของประเทศนั้น เป็นการกลไกส าคัญอยํางหนึ่งของการ

จัดการระบบการจัดการศึกษา ท้ังนี้การผลิตทรัพยากรมนุษย์เพื่อให๎เติบโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตํอไปในอนาคตนั้น จ าเป็นต๎องอาศัยการท างานท่ีมีระบบเป็นปัจจัยพื้นฐาน อีกท้ัง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานยังได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไว๎วํา  มุํงเน๎นในการเพิ่มโอกาสการ
เข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎ท่ัวถึง เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
คุณภาพของผ๎ูเรียน  
 งานทะเบียนจึงถือเป็นงานท่ีมีความส าคัญมากอีกงานหนึ่งในระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน 
และเพื่อให๎การปฏิบัติงานของงานทะเบียนสอดรับกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน และกระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนท้ังระบบมีประสิทธิภาพ จึงต๎องมีการจัดท าโครงการนี้ขึ้น
เพื่อเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎มีโอกาสได๎เข๎าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 นอกจากนี้งานทะเบียนนักเรียนยังได๎ให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศ โดยการจัดท าทะเบียนประวัติข๎อมูล
พื้นฐานของนักเรียน เก็บข๎อมูลและการจัดเก็บหลักฐานเอกสารส าคัญตํางๆ ของนักเรียน ซึ่งส่ิงเหลํานี้ถือเป็น
ส่ิงส าคัญมาก เพราะต๎องจัดเก็บข๎อมูลให๎ถูกต๎อง เป็นระบบ เพื่อใช๎เป็นหลักฐานและสะดวกตํอการสืบค๎น 
ดังนั้น เพื่อให๎การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งในการจัดท า
โครงการนี้ขึ้นมา 
 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎สถานศึกษามีระบบสารสนเทศนักเรียนโดยมีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล การ

สํงตํอข๎อมูลและการจัดเก็บข๎อมูลนักเรียนอยํางเป็นระบบ สะดวกตํอการตรวจสอบข๎อมูล 
2. เพื่อจัดข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบครอบคลุมและทันตํอการใช๎งาน          

3. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 
a. มีเอกสารงานทะเบียน ครบทุกระดับช้ัน คิดเป็นร๎อยละ 100  
b. มีข๎อมูลนักเรียนในโปรแกรม SGS 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhv6j2qsXPAhUINpQKHU6GAP0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.obec.go.th%2F&usg=AFQjCNGZylyjO9d-nEXz-s32kHaxPk7PXg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhv6j2qsXPAhUINpQKHU6GAP0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.obec.go.th%2F&usg=AFQjCNGZylyjO9d-nEXz-s32kHaxPk7PXg


c. จัดท าเอกสาร หลักฐานงานทะเบียนบริการแกํนักเรียน ครู และผ๎ูเกี่ยวข๎อง ได๎ครบถ๎วน
ถูกต๎อง 

ด้านคุณภาพ 
1. มีเอกสารข๎อมูลสารสนเทศของนักเรียนครบ และมีความถูกต๎อง เหมาะสม 
2. การจัดเก็บรวบรวม ระบบงานทะเบียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
3. การให๎บริการด๎านงานทะเบียนโรงเรียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

 
4.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1. กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1. การจัดเก็บข๎อมูลนักเรียนในโปรแกรม SGS และการจัดเอกสารข๎อมูลสารสนเทศของนักเรียนทุก
ระดับช้ัน 

2. การจัดท าเอกสาร หลักฐานงานทะเบียนบริการแกํนักเรียน ครู และผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

 

4.2. การด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรม พัฒนางานทะเบียน 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1  วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ี
ผํานมา 
1.2  วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

 
มี.ค.  2563 

 
นางน้ าฝน  แสนทวีสุข 

 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1  ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 
2.3  ด าเนินการตามกิจกรรมตําง ๆ 

1. การจัดเก็บข๎อมูลนักเรียนใน
โปรแกรม SGS และการจัดเอกสาร
ข๎อมูลสารสนเทศของนักเรียนทุก
ระดับช้ัน 

2. การจัดท าเอกสาร หลักฐานงาน
ทะเบียนบริการแกํนักเรียน ครู 
และผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

 

 
 

ปีการศึกษา  2563 

 
 
นางน้ าฝน  แสนทวีสุข 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1  ประเมินสรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
3.2  สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3  รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
มี.ค.  2564 

 
นางน้ าฝน  แสนทวีสุข 

 

 



รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  กิจกรรมที่ 1  การจัดเก็บข๎อมูลนักเรียนในโปรแกรม SGS และการจัด
เอกสารข๎อมูลสารสนเทศของนักเรียนทุกระดับช้ัน 

 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม 
ภาคเรียนท่ี  1 ถึงภาคเรียนท่ี  2 ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข๎องในการจัดท าเอกสารของ

งานทะเบียน เพื่อบริการแกํนักเรียน ครู และผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 หมึก Laser print ของ Canon 
LBP6000/325 

4 กลํอง 2000 8,000    

2 หมึก Laser print ของ brother 
MFC-2700 

3 กลํอง 2500 7,500    

3 กระดาษ A4 Double A  (80 
gm) 

2 กลํอง 500 1,000    

4 กระดาษ A4  (120 gm) 10 รีม 120 1,200    
รวมแต่ละภาคเรียน  17,700   
รวมทั้งสองภาคเรียน 17,700 

 

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  กิจกรรมที่ 2  การจัดท าเอกสาร หลักฐานงานทะเบียนบริการแกํนักเรียน 
ครู และผ๎ูเกี่ยวข๎อง 
 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม 
ภาคเรียนท่ี  1 ถึงภาคเรียนท่ี  2 ด าเนินการจัดซื้อเอกสารและหลักฐานงานทะเบียน เพื่อบริการ

แกํนักเรียน ครู และผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 แบบพิมพ์  ปพ.1-3 บ หลักสูตร 
2551 

6 ชุด 160 960    

2 แบบพิมพ์  ปพ.1-4 พ หลักสูตร 
2551 

6 ชุด 160 960    

3 แบบพิมพ์  ปพ.2-บ หลักสูตร 
2551 

2 ชุด 400 800    

4 แบบพิมพ์  ปพ.2-พ หลักสูตร 
2551 

2 ชุด 400 800    

5 ตรายาง  4 450 1,800    
6 คําถํายเอกสารระเบียนแสดงผล

การเรียน (ปพ.1) 
 1,480 1,480    



7 แฟูมสันกว๎าง A4 สัน 3" ด า  20 100 2,000    
รวมแต่ละภาคเรียน  8,800   
รวมทั้งสองภาคเรียน 8,800 

 
5.สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)      26,500  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน) จ านวน  - บาท 
 อื่นๆ        - บาท 
 รวมท้ังส้ิน       26,500 บาท 
 

กิจกรรม
ท่ี 

ประเภทงบรายจ่าย รวม 
(บาท) งบด าเนินการ งบลงทุน 

คําวัสดุ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําสาธารณูปโภค คําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
ส่ิงกํอสร๎าง 

 

1. 26,500      26,500 
รวมทั้งสิ้น 26,500 

 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เชิงปริมาณ 
1.1.มีเอกสารงานทะเบียน ครบทุกระดับช้ัน  
1.2. มีข๎อมูลนักเรียนในโปรแกรม SGS 
1.3. จัดท าเอกสาร หลักฐานงานทะเบียนบริการแกํ
นักเรียน ครู และผ๎ูเกี่ยวข๎อง(ผ๎ูปกครอง) ได๎
ครบถ๎วนถูกต๎อง 
 

นักเรียน ครูและผ๎ูปกครอง 
เข๎ารับการบริการ คิดเป็น
ร๎อยละ 100 
 

แบบรายงานการเข๎าใช๎
บริการ 

2. เชิงคุณภาพ 
2.1มีเอกสารข๎อมูลสารสนเทศของนักเรียนครบ 
และมีความถูกต๎อง เหมาะสม 
2.2การจัดเก็บรวบรวม ระบบงานทะเบียน มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  
2.3การให๎บริการด๎านงานทะเบียนโรงเรียน มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 

การให๎บริการด๎านงาน
ทะเบียน ได๎ระดับดีเลิศร๎อย
ละ 90 

แบบประเมินความพึง
พอใจ ในการเข๎ารับ
บริการ  

 

 



7. การอนุมัติโครงการ 
          

ลงช่ือ  .......................................... ผ๎ูเสนอโครงการ      
            (นางน้ าฝน  แสนทวีสุข)                                  

             ต าแหนํง ครู  
 
 

ลงช่ือ ............................................. ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
        (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์) 

เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 

 
          

ลงช่ือ ............................................ ผ๎ูเห็นชอบโครงการ                                  
        (  นายอภิกร  สมร    ) 
หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงบประมาณ 

                              
 
 

ลงช่ือ ............................................ ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                   (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                                 ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 8 รหัสโครงการ  ว 1.8 
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียน 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
กลุ่มสาระ/งาน     กลํุมงานวิชาการ   
สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบายท่ี ๓ ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรและสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 1/1.1  ข๎อ 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย  
                                แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 
   ข๎อ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางผกามาศ ชํางถมและคณะครูกลํุมงานวิชาการ 

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

1.หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีได๎จัดให๎มีการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับชาติ โดยมีการจัดสอบให๎กับผ๎ูเรียนและผ๎ูจบการศึกษาตามหลักสูตรตํางๆ ท้ังในและนอก
ระบบโรงเรียน โดยสถาบันทดสอบการศึกษาแหํงชาติ(องค์การมหาชน) ปรากฏวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติในปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมของโรงเรียนดงหลวงวิทยาเมื่อเทียบกับระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศมีคําเฉล่ียทุกรายวิชาต่ ากวําคําเฉล่ียระดับประเทศมาตลอด ถึงแม๎วําถ๎าเทียบคะแนนเฉล่ียทุก
รายวิชาสองปีย๎อนหลังของโรงเรียนดงหลวงวิทยาจะมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น ซึ่งผลสอบโอเน็ตเปรียบเทียบ 2 ปี
การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปี 2561/2562 คะแนนเฉล่ียรวมทุกรายวิชา 32.15/32.85  ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 ปี 2561/2562 ได๎คะแนนเฉล่ียรวมทุกรายวิชา 27.13/28.93  ด๎วยเหตุนี้กลํุมงานวิชาการ จึงได๎จัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติโรงเรียนดงหลวงวิทยาขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนระดับ ม.3 และ ม. 6 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
2.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (onet) ของโรงเรียนดงหลวงวิทยาให๎สูงขึ้น 

3. เป้าหมาย  
1) ด๎านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาระดับ ม.3 จ านวน 132 คน ระดับ ม. 6 จ านวน  99  คน  รวม  

231 คน เข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 100 
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ม.3 และ ม.6 ได๎คะแนนเฉล่ียมากขึ้นและผํานเกณฑ์ 

มาตรฐาน 
3. ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (onet) ของนักเรียนระดับม.3 และ ม.6 มีคําเฉล่ียรวมแตํละระดับเพิ่มขึ้น     

จากเดิมอยํางน๎อยร๎อยละ 5   
2) เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาระดับ ม.3 และ  ม. 6 ตระหนักถึงความส าคัญของการสอบโอเน็ต 

ร๎อยละ 100  



4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
      4.1 กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          1) กิจกรรมติวโอเนตจากวิทยากรภายในโรงเรียน 
 2) กิจกรรมติวโอเนตจากวิทยากรภายนอกโรงเรียนและเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสอบโอเนต 
       4.2 การด าเนินงาน 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ีผํานมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2563 นางผกามาศ ชํางถมและครู
กลํุมงานวิชาการ 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
2 ขั้นด าเนินการ 

2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 
 
2.2 ด าเนินการตามกิจกรรม 
          1) กิจกรรมติวโอเนตจากวิทยากรภายใน
โรงเรียน 
 2) กิจกรรมติวโอเนตจากวิทยากร
ภายนอกโรงเรียน 

 
มิถุนายน-กรกฎาคม 

2563 
 

เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2 
จนถึงวันสอบโอเน็ต 

กุมภาพันธ-์มีนาคม 64 
 

 
นางผกามาศ ชํางถม 

คณะครูกลํุมงานวิชาการ 
คณะครูทุกกลํุมสาระ     

การเรียนรู ๎

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

มีนาคม - เมษายน 2564 นางผกามาศ ชํางถม 
และคณะครูกลํุมงาน

วิชาการ 

รายละเอียดประมาณการรายจําย 
          1) กิจกรรมติวโอเนตจากวิทยากรภายในโรงเรียน  
วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

ภาคเรียนท่ี 2 
จนถึงวันสอบ

โอเน็ต 

ติวโอเนตจากวิทยากรภายในโรงเรียน ม.3 จ านวน 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ และ ม.6 จ านวน 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ ในคาบซํอมเสริม คาบแนะแนวและชุมนุม ตามตารางจากค าส่ังของกลํุมงาน
วิชาการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 กระดาษส าเนาสีขาว เอ4    2 รีม 2,000  
2 กระดาษถํายเอกสาร เอ4    5 รีม 150  
3 ปากกาตราม๎าคละสี    20 ด๎าม 25  
4 ถํานไมค์โครโฟน    1 กลํอง 350  

รวมท้ังส้ิน       
รวมท้ังสองภาคเรียน 0  บาท 



 2) กิจกรรมติวโอเนตจากวิทยากรภายนอกโรงเรียนและเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสอบโอเนต 
วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

กุมภาพันธ-์
มีนาคม 64 

(รวมทั้งสิ้น 9 รายวิชา) 

ติวโอเนตจากวิทยากรภายนอกโรงเรียน ม.3 จ านวน 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และ ม.6 จ านวน 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ  

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
จ านวน
หนํวย 

ราคา
ตํอ

หนํวย 

รวม
เงิน 

จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

ช้ัน ม.3 
1 คําวิทยากรภายนอกจ านวน    

4 วิชา  
     25,000 

2 คําอื่นๆ 
2.1คํานม/อาหารวําง/ขนม 
นักเรียนในชํวงท่ีติวโอเนต 
จ านวน 132 คน วันละ 25 
บาท/คน/วัน จ านวน 4 วัน 

     0 

2.2 อุปกรณ์การเข๎าสอบ 
โอเน็ต  

     0 

2.3 คําปูายไวนิลท าปูาย      0 
2.4 คําถํานไมค์ลอย      0 
2.5 เอกสารการติว      0 

รวมท้ังสองภาคเรียน 25,000   บาท 
ช้ัน ม.6 

1 คําวิทยากรภายนอกจ านวน    
5 วิชา  

     25,000 

2 คําอื่นๆ 
2.1คํานม/อาหารวําง/ขนม 
นักเรียนในชํวงท่ีติวโอเนต 
จ านวน 99 คน วันละ 25 บาท/
คน/วัน จ านวน 4 วัน 

     0 

 2.3 อุปกรณ์การเข๎าสอบโอ 
เน็ต  

     0 

 2.4 คําถํานไมค์ลอย      0 
 2.5 เอกสารการติว      0 

รวมท้ังสองภาคเรียน 25,000 
รวมท้ัง 2 ระดับ 50,000 



5.สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 

งบประมาณ (เงินอุดหนุน)         จ านวน  0   บาท 
เงินนอกงบประมาณ (โครงการเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน จ านวน 50,000  บาท 
อื่น ๆ 
รวมท้ังส้ิน     จ านวน   50,000   บาท 

6.การประเมินผล 
ต าชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาระดับ ม.3 
จ านวน 132 คน ระดับ ม. 6 จ านวน  99  คน  
รวม 231 คน เข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 100 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์
ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกคน 
3.ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (onet) ของนักเรียน
ระดับม.3 และ ม.6  
 

 
1.ส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรม 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผําน
เกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
3.ผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนใน
ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 
2563 มีคําเฉล่ียรวมแตํละระดับเพิ่มขึ้น
จากเดิมอยํางน๎อยร๎อยละ 5   

 
- แบบสอบถาม/การ

สังเกต/แบบลงเวลา
การเข๎ารํวมกิจกรรม 

- สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียน 

- สรุปผลการทดสอบ
โอเน็ตของนักเรียน ม.  
และ ,ม.6 ปีการศึกษา 
2563 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาระดับ ม.3 
และ  ม. 6 ตระหนักถึงความส าคัญของการสอบ
โอเน็ต ร๎อยละ 100 

 
1.ส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน
โรงเรียนดงหลวงวิทยาระดับ ม.3 และ  
ม. 6 ถึงความส าคัญของการสอบโอเน็ต  

 
-แบบสอบถาม/การ
สังเกต 

 
7.การอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ ................................... ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ    ลงช่ือ ...........................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 

(นางผกามาศ ชํางถม)    (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์) 
           ครูช านาญการพิเศษ                              เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
               

ลงช่ือ ......................................   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
(นายอภิกร  สมร )  

หัวหน๎าบริหารงานงบประมาณและแผนงาน              
 
 

ลงช่ือ .........................................   ผ๎ูอนุมัติโครงการ   
            (นายคนิม  เบญมาตย์)           

    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา   
         



ล าดับที่ 9 รหัสโครงการ  ว 1.9 
ชื่อโครงการ                    โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลุ่มสาระ/งาน                กลํุมบริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.         ข๎อ 1  เสริมสร๎างระบบบริหารและการจัดการ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎  ทักษะ  คุณธรรมและสมรรถนะส าคัญตาม  
                                  หลักสูตร และสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
สนองมาตรฐานที่  1        คุณภาพของผ๎ูเรียน     

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน   
ลักษณะโครงการ             โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางปานใจ   สุขเสมอ 
ระยะเวลาด าเนินการ        ปีการศึกษา  2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   ปรับปรุง 2561 มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนทุกคน ซึ่ง
เป็นก าลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด๎านรํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต  โดยมุํงเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตาม
ศักยภาพ  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู๎ผ๎ูเรียนต๎องเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ท าเป็น  
แก๎ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
   ด๎วยหลักการและเหตุผลข๎างต๎นโรงเรียนจ าเป็นต๎องจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมให๎เหมาะสมกับ
สติปัญญา และความสามารถของนักเรียนเพื่อพฒันาด๎านทักษะพิสัย  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  น าไปสํูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้นตามเปูาหมายของโรงเรียน  และจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนมี
ความเป็นเลิศด๎านวิชาการ  วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพ ด๎านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการ
ประดิษฐ์คิดค๎นนวัตกรรมใหมํ ๆ  ในการเตรียมพร๎อมให๎ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูท่ีมีความพร๎อมด๎วยคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎ใช๎ความรู๎  ความสามารถ  ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอยํางเต็มความสามารถ จึงจัดท าโครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการนี้ขึ้น 
  
2.วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อให๎ครูทั้ง 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎มีการสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการคิดอยํางเป็นระบบ คิด
สร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีเหตุผลโดยใช๎กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

2)  เพื่อสํงเสริมให๎ครูและนักเรียนมีการค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎านวิชาการอยูํเสมอ 
 3) เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีความสามารถในการแขํงขันในระดับตํางๆได๎  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ  
      ๓.1.๑ ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น อยํางน๎อยร๎อยละ 5 
          ๓.๑.๒ ผ๎ูเรียนท่ีเข๎าแขํงขันประสบความส าเร็จในการประกวดแขํงขันทักษะทางวิชาการในระดับตํางๆ 
อยํางน๎อยร๎อยละ 50  



3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
      3.2.1 นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาเกิดการพัฒนาตนเองให๎มีความรู๎  ความสามารถ  มีทักษะด๎าน
วิชาการสาขาตําง ๆ และสามารถน าไปใช๎ในการด ารงชีวิตอยํางมีความสุข ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนเรียนรู๎
ประสบการณ์รํวมกัน 

          3.2.2 บุคลากรและครูโรงเรียนดงหลวงวิยา มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
สํงเสริมศักยภาพนักเรียนและมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์รํวมกับผ๎ูเข๎าแขํงขันจากโรงเรียนอื่น ๆ 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ / ข้ันตอนด าเนินงาน 
       4.1  กิจกรรมที่ด าเนินการ 

    

   กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

       4.2 การด าเนินงาน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่จัด/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นเตรียมการ(Plan) 
 1.1   รับนโยบาย  
 1.2 น าเสนอโครงการขออนุมัติ 
 1.3 ผ๎ูรับผิดชอบประชุมช้ีแจงการ   
 1.4  ด าเนินการ 
 1.5 ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 

พฤษภาคม 2563 
ถึง 

ตุลาคม   2564 
 

ครูปานใจ  สุขเสมอ 
กลํุมงานวิชาการ 
 
 
 

2.ขั้นด าเนินการ (DO) 
2.1  กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ 

พฤศจิกายน 2563 
ถึง 

กุมภาพันธ์ 2564 
 

ครูปานใจ  สุขเสมอ 
กลํุมงานวิชาการ 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียน 
ดงหลวงวิทยาทุกคน 

3. ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
3.1   นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
3.2   สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม 2564 
 

ครูปานใจ  สุขเสมอ 
กลํุมงานวิชาการ 
กลํุมสาระการเรียนรู๎ 8 กลํุมสาระ 

4. ขั้นแก๎ไข  พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
       4.1 รวบรวมข๎อมูล  วิเคราะห์ 
    4.2  ปรับปรุงพัฒนา 

มีนาคม 2564 
 

ครูปานใจ  สุขเสมอ 
กลํุมงานวิชาการ 
กลํุมสาระการเรียนรู๎ 8 กลํุมสาระ 



รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
   กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

วัน /เดืดน/ปป  รายละเดียดกิจกรรม 

มิ .ย –ก .ค .
63 
 

กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
จ านวน     คน ในช่วงเดืดนกรกฎาคม - กันยายน 2563  

ท่ี รายละเดียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่ด

หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่ด
หน่วย 

รวมเงิน 

1 กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

      

2 1.2 ค่าวัสดุฝึก   5,000    5,000 
รวมทั้งสิ้น   5,000   5,000 

รวมทั้งสดงภาคเรียน 10,000 
 
   ฃ 
5. สรุปงบประมาณที่ใช้  
 รายรับจ าแนกได๎ดังนี้ 

เงินงบประมาณ 
(บาท) 

เงินอุดหนุน บ.ก
ศ. (บาท) 

เงินอื่นๆโปรด
ระบ ุ(บาท) 

รวมท้ังส้ิน 

10,000 - - 10,000 
 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.เชิงปริมาณ 
      1.1  ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  

 
 
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
745  คน 

 
 
แบบรายงานการเข๎ารํวม
กิจกรรม 

2.เชิงคุณภาพ 
      1.2  นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาเกิด
การพัฒนาตนเองให๎มีความรู๎  ความสามารถ  
มีทักษะด๎านวิชาการสาขาตําง ๆ และ
สามารถน าไปใช๎ในการด ารงชีวิตอยํางมี
ความสุข ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนเรียนรู๎
ประสบการณ์รํวมกัน 

 
 
นักเรียนปฏิบัติได๎ระดับดี
เลิศ  ร๎อยละ 70 

 
 
แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม/แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 



 7.  การอนุมัติโครงการ 
      
    ลงช่ือ................................................ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ 
                (นางปานใจ  สุขเสมอ) 
      ครู 
 
    ลงช่ือ...............................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ                                       
             ( นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์ )                                 
     จ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                                  
 
 
    ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
     ( นายอภิกร  สมร )               
       หัวหน๎ากลํุมงานงบประมาณและแผน 
 
 
 
    ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
     (นายคนิม  เบญมาต) 
       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 10 รหัสโครงการ  ว 1.10 
ชื่อโครงการ                   โครงการความเป็นเลิศด๎านการอํานและปรับปรุงพัฒนาห๎องสมุด 
กลุ่มสาระ/งาน                กลํุมบริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.         นโยบายท่ี ๓ ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎  ทักษะ  คุณธรรมและสมรรถนะส าคัญตาม  
                                  หลักสูตร และสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
สนองมาตรฐานที่  1        คุณภาพของผ๎ูเรียน     

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน  ข๎อท่ี  1  มีความสามารถในการอําน  
การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ 

ลักษณะโครงการ             โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวพัณนิดา  สุดชารี 
ระยะเวลาด าเนินการ        ปีการศึกษา  2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยปีการศึกษา  2562  ห๎องสมุดโรงเรียนดงหลวงวิทยามีนักเรียนเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด  60 %    
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  10  %  ห๎องสมุดโรงเรียนจึงเห็นถึงความส าคัญของการอํานวํามี
ความส าคัญยิ่ ง ตํอการพัฒนาการเรียนการสอนของครู  อาจารย์และนักเรียน  เพราะเป็นแหลํง
จัดเก็บ รวบรวม  และให๎บริการวัสดุสารนิเทศ  ความรู๎  ข๎อมูล  ขําวสารตําง ๆ ห๎องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู๎
ส าคัญในโรงเรียน  เพราะเปิดโอกาสให๎ทุกคนได๎มาศึกษาหาความรู๎  เรียนรู๎วิทยาการตําง ๆ ด๎วยตนเอง  และ
งานห๎องสมุดโรงเรียนดงหลวงวิทยา  ตระหนักถึงความส าคัญของบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ไมํวําจะเป็น
การอํานหนังสือ การสืบค๎นส่ือสารสนเทศ และการให๎บริการของห๎องสมุดอยําง เหมาะสม สะดวก 
สบาย   บรรยากาศภายในห๎องสมุดจึงเป็นสํวนส าคัญส าหรับการให๎บริการแหลํงเรียนรู๎ จากการท่ีโรงเรียนมี
ห๎องสมุดท่ีมีหนังสือดี  มีบรรยากาศท่ีดี  และบรรณารักษ์ดี  ยํอมมีโอกาสท่ีจะสร๎างลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์
ให๎เกิดข้ึนกับนักเรียนได๎ 

งานห๎องสมุดโรงเรียนดงหลวงวิทยา  จึงตระหนักถึงความส าคัญดังกลําวจึงจัดโครงการความเป็นเลิศ
ด๎านการอํานและปรับปรุงพัฒนาห๎องสมุด  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอําน  อันจะเป็นประโยชน์ตํอการเรียนรู๎  
การด ารงชีวิตของนักเรียนท้ังในปัจจุบันและในอนาคต  เกิดการใฝุเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  และมีบรรยากาศท่ีเอื้อ
ตํอการเรียนรู๎ที่ดี 

 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน  การค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ร๎อยละ  70 
       2.2  เพื่อให๎มีวัสดุสารนิเทศท่ีทันสมัยและเพียงพอตํอความต๎องการของผ๎ูใช๎บริการ 
 2.3  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการแสวงหาความรู๎และมีบรรยากาศท่ีดีในห๎องสมุด   
 
3. เป้าหมาย 
          3.1  เชิงปริมาณ   
                  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวทิยามีความสามารถในการอําน  การเขียน  การส่ือสารและ
การคิดค านวณ  จ านวน  200  คน  เป็นไปตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  80  % 



          3.2  ด้านคุณภาพ  
                   3.2.1  ร๎อยละของนักเรียนโรงเรยีนดงหลวงวิทยามีความสามารถในการอําน  การเขียน  การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ  เป็นไปตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดอยูํในระดับดีเลิศ  ร๎อยละ 80 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
          4.1  กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
                  1  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎านการอําน (จัดซื้อหนังสืออํานนอกเวลาและจัดซื้อนิตยสาร  
                           หนังสือพิมพ์)  โดยอ๎างอิงจากสถิติการยืม-คืนหนังสือปีการศึกษา  2562                    
จ านวน   1,020  ครั้ง/ปี 
                  2.  กิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความเป็นเลิศด๎านการอําน) 
                          2.1.1  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎านการอําน หัวข๎อ โรงเรียนดงหลวงวิทยาและจังหวัด   
                                    มุกดาหาร 
                           2.1.2  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎านการอําน หัวข๎อ อาเซียน 
                           2.1.3  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎านการอําน หัวข๎อ ประเพณีไทย 
                           2.1.4  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎านการอําน หัวข๎อ พระมหากษัตริย์ไทย 
                           2.1.5  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎านการอําน หัวข๎อ กีฬา 
                           2.1.6  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎านการอําน หัวข๎อ ความรู๎รอบตัว วิทยาศาสตร์ 
                           2.1.7  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎านการอําน หัวข๎อ ประวัติศาสตร์ไทย สมัยอยุธยา 
                           2.1.8  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎านการอําน หัวข๎อ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
                                   2.1.9  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎านการอําน หัวข๎อ สถานท่ีทํองเท่ียวของไทย 
                           2.1.10  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎านการอําน หัวข๎อ  ความรู๎รอบตัว 
                   3.  กิจกรรมปรับปรุงพฒันาห๎องสมุด 
          4.2  การด าเนินงาน 
                  กิจกรรม  ความเป็นเลิศด๎านการอํานและปรับปรุงพัฒนาห๎องสมุด 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1  วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ี
ผํานมา 
1.2  วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

 
มี.ค.  2563 

 
นางสาวพัณนิดา  สุดชารี 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1  ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 
2.2  ด าเนินการตามกิจกรรมตําง ๆ 
      1.  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎านการอําน 
(จัดซื้อหนังสืออํานนอกเวลาและจัดซื้อ
นิตยสาร หนังสือพิมพ์) 
       2.  กิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด (ความเป็น
เลิศด๎านการอําน) 
 

 
 
 
 
 
ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 
 
นางสาวพัณนิดา  สุดชารี 



            2.1.1  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎าน
การอําน หัวข๎อ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
           2.1.2  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎าน
การอําน หัวข๎อ อาเซียน 
           2.1.3  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎าน
การอําน หัวข๎อ ประเพณีไทย 
           2.1.4  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎าน
การอําน หัวข๎อ พระมหากษัตริย์ไทย 
           2.1.5  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎าน
การอําน หวัข๎อ กีฬา 
           2.1.6  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎าน
การอําน หัวข๎อ ความรู๎รอบตัว วิทยาศาสตร์ 
           2.1.7  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎าน
การอําน หัวข๎อ ประวัติศาสตร์ไทย สมัย
อยุธยา 
           2.1.8  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎าน
การอําน หัวข๎อ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
               2.1.9  กิจกรรมความเป็นเลิศ
ด๎านการอําน หัวข๎อ สถานท่ีทํองเท่ียวของไทย 
            2.1.10  กิจกรรมความเป็นเลิศด๎าน
การอําน หัวข๎อ  ความรู๎รอบตัว 
    3.  กิจกรรมปรับปรุงพฒันาห๎องสมุด 
 

  

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1  ประเมินสรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
3.2  สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3  รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
มี.ค.  2564 

 
นางสาวพัณนิดา  สุดชารี 

    
 
 
 
 



รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมความเป็นเลิศด้านการอ่าน (จัดซ้ือหนังสืออ่าน
นอกเวลา) 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม 
ภาคเรียนท่ี  1 ถึงภาคเรียนท่ี  2 ด าเนินการจัดซื้อหนังสืออํานนอกเวลาและด าเนินการจัดซื้อ

นิตยสาร หนังสือพิมพ์ตําง ๆ ไว๎เพื่อให๎บริการแกํบุคลากรและ
นักเรียนทุกคน  

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 จัดซื้อหนังสือ อํานนอกเวลา  2,500 2,500  2,500 2,500 
รวมแต่ละภาคเรียน  2,500  2,500 
รวมทั้งสองภาคเรียน 5,000 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านการอ่าน) 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม 

ภาคเรียนท่ี  1 ถึงภาคเรียนท่ี  2 กิจกรรมความเป็นเลิศด๎านการอําน  จะรับสมัครนักเรียนระดับ  
ม.ต๎น และระดับ ม.ปลาย  ท าการแขํงขันตอบปัญหาในหัวข๎อท่ี
ก าหนดไว๎ ในแตํละสัปดาห์หรือในแตํลํะเดือนของหัวข๎อนั้น ๆ  

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 ปูายไวนิล 1 1,500 1,500    
2 ปากกาเคมี 1 โหล 200 200    
3 กระเป๋าผ๎า 23  150 3,450    
4 สมุดโน๏ต 30 เลํม 50 1,500    
5 แก๎วน้ าพลาสติก 20 ใบ 50 1,000    

6 ปากกาลูกล่ืน 4 แพ็ค 200 800    

7 กระดาษท าปกคละสี 6 แพ็ค 120 720    
8 กระดาษ A4 1 กลํอง 800 800    
9 แล็คซีนม๎วนใหญํสีแดง 1 30 30    

รวมแต่ละภาคเรียน  10,000   
รวมทั้งสองภาคเรียน 10,000 

 
 
 
 



รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด 
วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม 

ภาคเรียนท่ี  1 ถึงภาคเรียนท่ี  2 ด าเนินการปรับปรุง  จัดตกแตํงห๎องสมุด ปรับเปล่ียนมุมตําง ๆ  

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

4 กระดาษเกียรติบัตร 4 300 1,200    
5 เครื่องพิมพ์ Epson Eco Tank 

L3150 
1 4,690 4,690    

6 หมึก 4 สี Epson  L3150 4 250 1,000    
7 เครื่องเคลือบบัตร Laminating 

Machine (A4) รุํน [YE-288] 
1 1,500 1,500    

8 พลาสติกเคลือบบัตร A4 หนา 100 
ไมครอน  

2 280 560    

9 กระดาษโฟโต๎ ผิวมันเงา 180 แกรม 3 150 450    

10 กระดาษ A4    2 800 1,600 

11 กรรไกร ตราช๎าง ขนาด 8 นิ้ว    5 50 250 

12 กระดาษการ์ดสีขาว A4 180 แกรม 2 200 400    
13 ฟิวเจอร์บอร์ดแผํนใหญํ คละสี    3 150 450 

14 ช้ันเก็บของอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 
คละสี 

   5 300 1,500 

15 ช้ันวางของเข๎ามุม  3  ช้ัน    2 300 600 
16 ไม๎ขนไก ํ    3 50 150 
17 ไม๎กวาด 5 40 200    
18 ไม๎ถูพื้น 2 150 300    
19 ไม๎กวาดหยากไยํ 1 150 150    
20 ฉากกั้นห๎อง 1 50,000 50,000    

รวมแต่ละภาคเรียน  60,450  4,550 
รวมทั้งสองภาคเรียน 65,000 
รวมทั้งสามกิจกรรม 80,000 

 
 
 
 

https://www.kidfurniche.com/category/4/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C


5.  สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ  (เงินอุดหนุน)                                จ านวน             80,000     บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน)          จ านวน                -          บาท 
 อื่น ๆ                                                         จ านวน                -          บาท 
 รวมท้ังส้ิน                                                    จ านวน             80,000     บาท 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ ์ (Outcome) 
1.เชิงปริมาณ 
      1.1  นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยามี
ความสามารถในการอําน  การเขียน  การส่ือสาร
และการคิดค านวณ จ านวน   200   คน เป็นไป
ตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 80% 

 
 
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม
ร๎อยละ 80 

 
 
แบบรายงานการเข๎ารํวม
กิจกรรม 

2.เชิงคุณภาพ 
      1.2  ร๎อยละของนักเรียนโรงเรียนดงหลวง
วิทยามีความสามารถในการอําน  การเขียน  การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ  เป็นไปตามเปูาหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดอยูํในระดับดีเลิศ  ร๎อยละ 80 
 

 
 
นักเรียนปฏิบัติได๎ระดับดี
เลิศ  ร๎อยละ 80 

 
 
แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม/แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
 
7.  การอนุมัติโครงการ 

ลงช่ือ................................................ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ 
                                       (นางสาวพัณนิดา  สุดชารี) 
                                                 ครูผ๎ูชํวย 
 

 ลงช่ือ........................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ     ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ               
      (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                       (นายอภิกร  สมร) 
          เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                                  หัวหน๎ากลํุมงานงบประมาณและแผน  
  
 
 
 

                               ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                                   ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 



ล าดับที่ 11 รหัสโครงการ  ว 1.11 
โครงการ  สํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
กลุ่มสาระ/งาน     กลํุมงานวิชาการ   
สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบายท่ี ๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    
                                มีมาตรฐาน และการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญตาม

หลักสูตรและสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
สนองมาตรฐานท่ี 1/1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน  

 1/1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 
 3/3.1  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการติดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไ 

ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
   3/3.2 ใชํส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎  
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ      นางผกามาศ ชํางถมและคณะครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

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

รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนด ให๎รัฐจะต๎องจัดการศึกษาให๎กับ
ประชาชนอยํางท่ัวถึงเทําเทียมและเป็นธรรม เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 12 ปีโดยไมํเก็บคําใช๎จําย ดังนั้น รัฐบาลซึ่งมี 
ความตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาเป็นอยํางยิ่ง จึงได๎ มอบหมายให๎กระทรวงศึกษาธิการ
จัดท านโยบายเรียนฟรี 15 ปีอยํางมี คุณภาพ เพื่อขยายโอกาสแกํเด็กยากจน เด็กด๎อยโอกาส และผ๎ูเรียนท้ัง 
ประเทศให๎สามารถเข๎าถึงการได๎รับการศึกษาได๎อยํางเป็นรูปธรรมกระทรวงศึกษาธิการได๎จัดสรรงบประมาณ
ให๎แกํสถานศึกษา ส าหรับบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนได๎เองตามวัตถุประสงค์ ใน 4 กิจกรรม 
ได๎แกํ 1. กิจกรรมวิชาการ โดยจัดอยํางน๎อย 1 ครั้ง ตํอคนตํอปี 2. กิจกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม เชํน คําย
ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารีโดยจัดอยํางน๎อย 1 ครั้ง ตํอคนตํอปี 3. ทัศนศึกษานอกสถานท่ี โดยจัดอยํางน๎อย 1 
ครั้ง ตํอคนตํอปี 4. บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ โดยจัดอยํางน๎อย 40 ช่ัวโมง ตํอคนตํอปี 

เพื่อให๎สอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ และนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนดงหลวงวิทยาจึงได๎ด าเนินการจัดท าโครงการขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อให๎นักเรียนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย ส าหรับรายการพัฒนาผ๎ูเรียนท่ี
โรงเรียนให๎การสนับสนุน 
 
3.  เป้าหมาย  
     1) ด้านปริมาณ 

1.  นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมวิชาการปีละ 1 ครั้งทุกคน 
2. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมกิจกรรมคุณธรรม/ 



ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาดเป็นกิจกรรมท่ีชํวยสํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีดีงาม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ปีละ 1 ครั้งทุกคน 

3. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาได๎ไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีปีละ 1 ครั้ง ทุกคน 
4. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาได๎รับการบริการสารสนเทศ/ICT คอมพิวเตอร์ 40  ช่ัวโมง/ปีทุกคน 

       2)  เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย ส าหรับรายการพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีโรงเรียนให๎

การสนับสนุน ร๎อยละ 100 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
      4.1 กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 1. กิจกรรมวิชาการ 
 2. กิจกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
 3. ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
 4. บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ 
       4.2 การด าเนินงาน 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ีผํานมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2563 ฝุายบริหาร 
คณะครูโรงเรียนดงหลวง

วิทยา 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 
 
2.2 ด าเนินการตามกิจกรรม 
     1. กิจกรรมวิชาการ 
     2. กิจกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
     3. ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
     4. บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
คอมพิวเตอร์ 
 
 

 
พฤษภาคม - มิถุนายน 

2563 
 

ตลอดปีการศึกษา  
กุมภาพันธ์ 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

 
ฝุายบริหาร 

คณะครูโรงเรียนดงหลวง
วิทยา 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

มีนาคม-เมษายน 2564 นางผกามาศ ชํางถม 
และคณะครูกลํุมงาน

วิชาการ 

 
 
 



รายละเอียดประมาณการรายจําย 
 1. กิจกรรมวิชาการ 
วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

1. กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 4 ปีการศึกษา 2563  
2. กิจกรรมแขํงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน จ าน
วน
หน่ว
ย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน 

1 กิจกรรมคํายปรับพื้นฐานนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 4 ปี
การศึกษา 2563  

 
 
   

 
 
 

40,000 
 

 

   

2 กิจกรรมแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  90,000   90,000 
 

3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

     50,000 

รวมท้ังส้ิน   130,000   140,000 
รวมท้ังสองภาคเรียน 270,000 

 
2. กิจกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม  

วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

กุมภาพันธ ์
64 

 

. กิจกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม เชํน คํายลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารีโดยจัดอยํางน๎อย 1 ครั้ง ตํอ
คนตํอปี 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน 

1 คํายลูกเสือ         
2 คํายยุวกาชาด       
3 คํายบ าเพ็ญประโยชน์       

รวมท้ังส้ิน      0 
รวมท้ังสองภาคเรียน 0 

  



      3. ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

กุมภาพันธ ์
64 

 

จัดแบํงเป็น 2 ระดับ ซึ่งจะจัดขึ้นพร๎อมกัน คือ 
  1.ระดับ ม.ต๎น จัดทัศนศึกษาพร๎อมกันกับการเข๎าคํายยุวกาชาด และลูกเสือ 
  2. ระดับ ม.ปลาย จัดทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎เพือ่เตรียมความพร๎อมในการเข๎ามหาวิทยาลัย 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน 

1 ทัศนศึกษาระดับ ม.ต๎น         
2 ทัศนศึกษาระดับ ม.ปลาย       

รวมท้ังส้ิน      200,000 
รวมท้ังสองภาคเรียน 200,000 

  
    4. บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ 

วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

1. ระบบอินเตอร์เนตในโรงเรียน 
2. ระบบกล๎องวงจรปิดในโรงเรียน 
3. การซื้อโดเมนเนมและการสร๎างเวบไซต์โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน 

1 ระบบอินเตอร์เนตในโรงเรียน         
2 ระบบกล๎องวงจรปิดในโรงเรียน       
3 การซื้อโดเมนเนมและการสร๎าง

เวบไซต์โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
      

รวมท้ังส้ิน      50,000 
รวมท้ังสองภาคเรียน 510,000 

5.สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 

งบประมาณ (เงินอุดหนุน)         จ านวน                   บาท 
เงินนอกงบประมาณ (โครงการเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน) จ านวน 510,000 บาท 
อื่น ๆ 
รวมท้ังส้ิน     จ านวน   510,000 บาท 



6.การประเมินผล 
ต าชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1.  นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาได๎รับการ
สํงเสริมและพัฒนากิจกรรมวิชาการปีละ 1 ครั้ง
ทุกคน 
2. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาได๎รับการ
สํงเสริมและพัฒนากิจกรรมกิจกรรมคุณธรรม/ 
ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาดเป็นกิจกรรมท่ีชํวย
สํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม
ท่ีดีงาม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ปีละ 1 
ครั้งทุกคน 
3. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาได๎ไปทัศน
ศึกษานอกสถานท่ีปีละ 1 ครั้ง ทุกคน 
4. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาได๎รับการ
บริการสารสนเทศ/ICT คอมพิวเตอร์ 40  
ช่ัวโมง/ปีทุกคน 

 
1.ส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนา

ผ๎ูเรียนตามนโยบายเรียนฟรี  15 ปี ท้ัง 
4 กิจกรรมของนักเรียน 

2.ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนตาม
นโยบายเรียนฟรี  15 ปี ท้ัง 4 
กิจกรรมของนักเรียน 

 
   

 
- แบบสอบถาม/การ

สังเกต/แบบลงเวลา
การเข๎ารํวมกิจกรรม 

- สรุปผลการเข๎ารํวม
กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน
ตามนโยบายเรียนฟรี 
15 ปี ท้ัง 4 กิจกรรม
ของนักเรียน 

 

เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาโดยไมํ
เสียคําใช๎จําย ส าหรับรายการพัฒนาผ๎ูเรียนท่ี
โรงเรียนให๎การสนับสนุน ร๎อยละ 100 
 

 
1. ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน

โรงเรียนดงหลวงวิทยาท่ีเข๎ารํวม
กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี ท้ัง 4 กิจกรรม  

 
-แบบสอบถาม/การ
สังเกต 

 
7.การอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ ....................................... ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ   ลงช่ือ ......................................   ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
        (นางผกามาศ ชํางถม)                        (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)       
        ครูช านาญการพิเศษ                                เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน               

 
ลงช่ือ ..........................................   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

  (นายอภิกร  สมร ) 
หัวหน๎าบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

             
 

 ลงช่ือ ..............................................   ผ๎ูอนุมัติโครงการ   
      (นายคนิม  เบญมาตย์)           

    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา   
 



ล าดับที่ 12 รหัสโครงการ  ว 1.12 
ชือ่โครงการ       พัฒนางานวิจัย 
กลุ่มสาระ/งาน                กลํุมบริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.    ข๎อท่ี   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎ 

  สามารถจัดการหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู๎และ
  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูไ๎ด๎อยํางมีคุณภาพ 

กระบวนการบริหารและการจัดการของผ๎ูบริหาร 
สนองมาตรฐานที่ 2    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญ 
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
      บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
ลักษณะโครงการ            โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนันทิดา  พรมศร 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา 2563 

*************************************************************************************** 
หลักการและเหตุผล 

 ภารกิจท่ีส าคัญของโรงเรียนดงหลวงวิทยา  คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการวิจัย
และพัฒนาเพื่อให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎ใหมํและนวัตกรรม  สามารถตอบสนองความต๎องการของสังคมและ
ประเทศชาติ โรงเรียนดงหลวงวิทยาตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยเป็นอยํางยิ่ง ท้ังในด๎านการวิจัยเพื่อ
สร๎าง  องค์ความรู๎ใหมํ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยสํงเสริมและสนับสนุน
การสร๎างงานวิจัย  เพื่อให๎ผลงานวิจัยท่ีมีคุณคําตํอสังคม ได๎ถูกเผยแพรํตํอสาธารณะอันจะกํอให๎เกิดการน า
ผลงานวิจัยไปใช๎ในสถานการณ์จริงด๎านการวิจัยและวิชาการส าหรับบุคลากรท้ังภายในและภายนอก ตลอดจน
ชุมชนท่ีจะเข๎ามามีสํวนรํวมในการกระต๎ุนให๎เกิดการพัฒนางานวิจัยท่ีเข๎มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองตํอความ
ต๎องการของสังคมรํวมกันอยํางแท๎จริง  เพื่อให๎การพัฒนางานด๎านการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน สรุปผลปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 ครูพัฒนางานวิจัยร๎อยละ 57.45 และภาคเรียนท่ี 2 ครูพัฒนางานวิจัยร๎อยละ 
65.22 จากปีการศึกษาท่ีผํานมา พบวํา ครูตระหนักถึงการพัฒนาการเรียนการสอนและจัดท างานวิจัยเพิ่มมาก
ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อน าผลท่ีได๎ไปใช๎อธิบายปัญหาหรือเหตุการณ์ตํางๆ ท่ียังไมํทราบสาเหตุวํา ส่ิงใดเป็นสาเหตุท่ีท า

ให๎เกิดผลหรือส่ิงใดเป็นผลท่ีท าให๎เกิดสาเหตุนั้นๆ  
2. เพื่อน ามาใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

พัฒนาผ๎ูเรียนให๎เกํง ดี มีสุข 
3. เพื่อกระต๎ุนให๎บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัย และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู๎

ประสบการณ์ ตลอดจนข๎อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะท าให๎เกิดงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

เป้าหมาย  
1) เปูาหมายเชิงปริมาณ 

1.1  ครูพัฒนางานวิจัยและท าวิจัยร๎อยละ  100 



1.2  มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานวิจัยร๎อยละ  100 
 

2) เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูพัฒนางานวิจัยร๎อยละ 100 
2. พัฒนางานวิจัยมีประสิทธิภาพร๎อยละ  100 

 

สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนดงหลวงวิทยา  อ าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 
 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง    

กลํุมงานแผนงบและประมาณ  กลํุมงานพัฒนานักเรียน   กลํุมงานบุคลากร  กลํุมงานบริหารทั่วไป    
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 เร่ิมต้ังแต่ 15 พฤษภาคม  2563  ถึง 31  มีนาคม  2564 
 

 วิธีการด าเนินงาน /ข้ันตอนด าเนนิงาน 
 

ท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน  งานหรือกิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1.  ข้ันเตรียมการ(Plan) 
  1.1  รับนโยบาย 
  1.2  น าเสนอโครงการขออนุมัติ 
  1.3  ผ๎ูรับผิดชอบประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน 
  1.4  ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 

พฤษภาคม  2563 
นางสาวนันทิดา  พรมศร 

 

2 2  ข้ันด าเนินการ (Do) 
  2.1  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
  2.2  ประชาสัมพันธ์ในสํวนเกี่ยวข๎อง 
  2.3  ด าเนินการตามกิจกรรม 

พฤษภาคม 2563     
ถึง มีนาคม  2564 

 

นางสาวนันทิดา  พรมศร 
 

3 3  ข้ันตรวจสอบ  ประเมินผล  (Check) 
  3.1  นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
  3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม 2564 
 

นางสาวนันทิดา  พรมศร 
 

4 4  ข้ันแก้ไข  พัฒนา  ปรับปรุง(Action) 
  4.1  รวบรวมข๎อมูล  วิเคราะห์ข๎อมูล 
  4.2  ปรับปรุงพัฒนา 

มีนาคม  2564 
นางสาวนันทิดา  พรมศร 

 

 
 
 
 
 



รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
      กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานวิจัยโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานวิจัยโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวม
เงิน 

1 กระดาษโรเนียว เอ 4 10  รีม 100 1,000 - - - 
2 กระดาษถํายเอกสาร เอ 4 10  รีม 100 1,000 - - - 
3 หมึกปริ๊นซ์ brother  สีด าและสี 2  ชุด 500 1,000 - - - 
4 กระดาษปกสี เอ 4  คละสี 7  รีม 200 1,400 - - - 
5 แล็คซีน 10  ม๎วน 200 200 - - - 
6 กระดาษโฟโต๎ 4 รีม 100 400 - - - 

รวมท้ังส้ิน - - 5,000 - - - 
รวมท้ังสองภาคเรียน 5,000 

  
สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 

งบประมาณ (เงินอุดหนุน)         จ านวน  5,000  บาท 
เงินนอกงบประมาณ         จ านวน             บาท 
อื่น ๆ 
รวมท้ังส้ิน          จ านวน   5,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผล 
ต าชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูพัฒนางานวิจัยและท าวิจัยร๎อยละ  
100 
2.  มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานวิจัย
ร๎อยละ  100 
 

 
1.รวบรวมเลํมรายงานการท าวิจัยในช้ัน
เรียนของครู 
2.ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา
งานวิจัย 
  
 
 
 

 

- เลํมรายงานวิจัยในช้ัน
เรียน 

- แบบส ารวจรายการ
จัดซื้อวัสดุในการ
พัฒนางานวิจัย 

 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูพัฒนางานวิจัยร๎อยละ 100 
2. พัฒนางานวิจัยมีประสิทธิภาพร๎อยละ  
100 

 
1.รวบรวมเลํมรายงานการท าวิจัยในช้ัน
เรียนของครู 
2. สรุปการจัดท าเลํมรายงานวิจัย เพื่อ
เสนอผ๎ูบริหารตํอไป 
 

 
- เลํมรายงานวิจัยในช้ัน

เรียน 
- เลํมสรุปรายงานวิจัยใน

ช้ันเรียน 
 

 
 
 7. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ ...................................ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ    ลงช่ือ.......................................  ผ๎ูตรวจสอบโครงการ  
        (นางผกามาศ ชํางถม)            (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                 
        ครูช านาญการพิเศษ                              เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                
 
 

ลงช่ือ...................................  ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
(นายอภิกร  สมร )  

หัวหน๎าบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 

          ลงช่ือ.............................................  ผ๎ูอนุมัติโครงการ   
                 (นายคนิม  เบญมาตย์)           

    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา   
 

 



ล าดับที่ 13 รหัสโครงการ  ว 1.13 
ชื่ดโครงการ โครงการพัฒนาและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, แหล่งเรียนรู,้ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นสู่ห้องเรียน 
กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ 
สนดงนโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สดดคล้ดงมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 1 ข้อ 1.2 (1)  
กลยุทธ์ขดงโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 
ผู้รับผิดชดบ  นายพิชิต  อดทน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงมี พระราชด ารัสช้ีแนะแก่ พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า ๓๐ ปี ดังจะเห็นได้ว่า ปรากฏ
ความหมายเป็นเชิงนัยเป็นครั้งแรกใน พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในปี ๒๕๑๗ ท่ีพระองค์ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนา บนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความพอมี พอ
กิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ การค านึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
และทรงเตือนสติ ประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนท่ีถูกต้องตาม
หลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการ ปฏิบัติและการด ารงชีวิต ในช่วงท่ีประเทศไทยประสบกับภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ นับเป็นบทเรียนส าคัญท่ีท าให้ประชาชนเข้าใจถึงผลจากการพัฒนา ท่ีไม่ค านึงถึง
ระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นและ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ปี 2554 ข้อ 2 ปลูกฝังคุณธรรมส านึกความส านึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน ให้สถานศึกษาทุกแห่งน าหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาประยุกต์ใช้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  

โรงเรียนดงหลวงวิทยาเห็นความส าคัญท่ีจะปลูกฝังให้ครู นักเรียนและบุคลากร 
มีความรู้และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  จึงได้มีการวางแผนการ
ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานท้ังด้านบริหารจัดการ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียนและการพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียน ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมการเรียนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีหลากหลายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ  มีความตระหนักและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน   

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียนและบุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ 

และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๒. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรท้ังผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาและ

ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน 



๓. เป้าหมาย 
           ด้านปริมาณ 

๑. ครูร้อยละ ๘๐ จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่าง 
น้อย ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ 

๒. ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 ๓. ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุร้อยละ ๘๐ ร่วมกันก าหนดกิจกรรมและมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
           ด้านคุณภาพ 

๑. ครูสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียน               
การสอน 

๒. ครูและนักเรียนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
      4.1 กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการพัฒนาและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 
แหล่งเรียนรู้, ภูมิปัญญา 
  
       4.2 การด าเนินงาน 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2563 นายพิชิต อดทน และ 
คณะครูกลุ่มงานวิชาการ 

 
2 ขั้นด าเนินการ 

2.1 ประชุมวางแผน/แต่งต้ังคณะท างาน 

 
2.2 ด าเนินการตามกิจกรรม 
     1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย ๑ แผนการจัดการ
เรียนรู ้
     2. กิจกรรมครูและนักเรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
พฤษภาคม - มิถุนายน 

2563 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 
 

ธันวาคม 2563 
 

 
นายพิชิต อดทน และ 

คณะครูโรงเรียนดงหลวง
วิทยา 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

มีนาคม-เมษายน 2564 นายพิชิต อดทน 
และคณะครูกลุ่มงาน

วิชาการ 

 



รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการพัฒนาและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, แหล่งเรียนรู,้ 
ภูมิปัญญา 
วัน/เดืดน/ปป รายละเดียดกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการพัฒนาพัฒนาและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, แหล่ง
เรียนรู,้ ภูมิปัญญา 

ท่ี รายละเดียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่ด

หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่ด

หน่วย 

รวม
เงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร   15 รีม 100 1,500 15 รีม 100 1,500 
2 ไวนิลแบบฟอร์มความรู้เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2 แผ่น 500 1,000 2 แผ่น 500 1,000 

รวมท้ังส้ิน   5,000    
รวมท้ังสองภาคเรียน 5,000 

  
5.สรุปงบประมาณ 
งบประมาณท้ังโครงการ 

งบประมาณ (เงินอุดหนุน) จ านวน  5,000  บาท 
เงินนอกงบประมาณ จ านวน              บาท 
อื่น ๆ 
รวมท้ังส้ิน          จ านวน   5,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.การประเมินผล 
ต าชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืดงมืดที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูร้อยละ ๘๐ จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่าง 
น้อย ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 
๓. ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อย
ละ ๘๐ ร่วมกันก าหนดกิจกรรมและมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
1.ส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมของครูใน
การใช้เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับ
การเรียนการสอน 
2.แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

- แบบสอบถาม/การ
สังเกต/แบบลงเวลา
การเข้าร่วมกิจกรรม 

๑.ครูสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในกิจกรรมการเรียน               
การสอน 
ครูและนักเรียนได้น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
1.ส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมของครูใน
การใช้เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับ
การเรียนการสอน 
2.แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

- แบบสอบถาม/การ
สังเกต/แบบลงเวลา
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
7.การดนุมัติโครงการ 
  
ลงช่ือ ...................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ   ลงช่ือ........................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
         (นายพิชิต อดทน)                     (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์) 
                  ครู                                  เจ้าหน้าท่ีงานแผนงาน               
 

ลงช่ือ...........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายอภิกร  สมร ) 

หัวหน้าบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

ลงช่ือ...................................  ผู้อนุมัติโครงการ   
                (นายคนิม  เบญมาตย์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 



ล าดับที่ 14 รหัสโครงการ  ว 1.14 
ชื่อโครงการ มอบประกาศนียบัตรนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 
แผนงาน     กลํุมงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ         ใหม่     ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผ๎ูเรียน 
          1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.2.1 การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
กลุ่มสาระ/งาน  งานทะเบียน/กลํุมงานวิชาการ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา จัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุกๆปีการศึกษาโรงเรียนดงหลวงวิทยาได๎ผลิตนักเรียนให๎จบการศึกษา
ภาคบังคับ (ม.3) และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ซึ่งเป็นช้ันสูงสุดของโรงเรียน  ซึ่งจะต๎องส าเร็จการศึกษาและเข๎า
ศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร๎างขวัญและก าลังใจและเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางครูและลูก
ศิษย์ซึ่งเคยอบรม ส่ังสอนมาตลอดปีการศึกษา โรงเรียนดงหลวงวิทยาจึงได๎จัดโครงการมอบประกาศนียบัตร
ให๎กับนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ท่ีจบการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีผ๎ูบริหารและคณะครูรํวมสร๎าง
ขวัญและกาลังใจอยํางพร๎อมเพรียง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน 
2. เพื่อเสริมสร๎างขวัญและกาลังใจให๎กับนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 
3. เพื่อให๎นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
4. เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีงามระหวํางครูกับนักเรียน 
5. เพื่อให๎นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีตํอโรงเรียน 
6. เพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎แกํนักเรียนรุํนตํอไป 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2563  จ านวน  289 คน 

2. ครูและบุคลากรโรงเรียนดงหลวงวิทยา  จ านวน 47 คน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน 
2. นักเรียนมีขวัญและกาลังใจในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 
3. นักเรียนเป็นตัวอยํางท่ีดีให๎กับนักเรียนรุํนตํอไป 

 



4. กิจกรรมตามโครงการ 
  มอบประกาศนียบัตร 

5. วิธีการด าเนินการท างาน 
1.  ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2.  เสนอโครงการขออนุมัติ 
3.  วางแผนรูปแบบด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
5.  ประเมินผล/สรุปรายงานโครงการ 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ    
  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

6. วิธีด าเนินงาน 
ท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน  งานหรือกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 1.  ข้ันเตรียมการ(Plan) 

  1.1  รับนโยบาย 
  1.2  น าเสนอโครงการขออนุมัติ 
  1.3  ผู้รับผิดชอบประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน 
  1.4  ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 

พฤษภาคม  2563   นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด 

2 2  ข้ันด าเนินการ (Do) 
  2.1  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
  2.2  ประชาสัมพันธ์ในส่วนเกี่ยวข้อง 
  2.3  ด าเนินการตามกิจกรรม 

 พฤษภาคม 2563    
ถึง มีนาคม  2564 

 

นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัดและ
คณะครู 

3 
 

 

3  ข้ันตรวจสอบ  ประเมินผล  (Check) 
  3.1  นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
  3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม 2564 
 

นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด 

4 4  ข้ันแก้ไข  พัฒนา  ปรับปรุง(Action) 
  4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2  ปรับปรุงพัฒนา 

มีนาคม  2564 นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
วัน/

เดือน/ป ี
รายละเอียดกิจกรรม 

 จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

  จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 ป้าย    1 ชุด 3,500 3,500 
2 กระดาษประกาศนียบัตร

นักเรียนเรียนดีและ
ครูผ๎ูสอนดีเดํน 

   5 ห่อ 200 1,000 

3 คําจัดตกแตํงสถานท่ี 
(เวทีและหน๎าหอประชุม) 

   - 2,500 2,500 

รวมทั้งสิ้น      7,000 
รวมทั้งสองภาคเรียน 7,000 
 

8. รายจ่าย จ าแนกตามหมวดได้ดังนี้ 
  หมวดคําจ๎างช่ัวคราว   เป็นเงิน   - บาท 
  หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ เป็นเงิน   - บาท 
  หมวดคําสาธารณูปโภค  เป็นเงิน   - บาท 

 หมวดคําครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง  เป็นเงิน   - บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน   เป็นเงิน        7,000 บาท  

 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนท่ีจบการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
2. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีตํอกัน 
3. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตํอโรงเรียน 
4. นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนท่ีจะศึกษาตํอ 
5. นักเรียนเป็นแรงจูงใจตํอนักเรียนรุํนตํอๆไป 

 
 
 
 
 



11. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์(Outcome) 
1. เชิงปริมาณ 
 1. จ านวนนักเรียนท่ีเข๎ารับประกาศนียบัตรคิดเป็น
ร๎อยละ 80 ข้ึนไปท้ังระดับช้ันม.3และม.6 

 
 
- นักเรียนม.3เข๎ารํวม คิด
เป็นร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
 
- นักเรียนม.6เข๎ารํวม คน 
คิดเป็นร๎อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 
- แบบรายงานเข๎ารํวม
กิจกรรม 

2. เชิงคุณภาพ 
 1. ร๎อยละผ๎ูเรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการ
ท างานเป็นทีม สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมี
ความสุข 

 
- สังเกตการรํวมกิจกรรม 

 
-แบบสังเกต 
 

 
12. การอนุมัติโครงการ 
 
 

        ลงช่ือ ............................................................... ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ     
                                           (นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด)     
                                          ครู                    
 
 

ลงช่ือ..................................................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
   (นางสาววันวาสาข์  ฤทธิ์ขันธ์) 

             เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 
 

ลงช่ือ..................................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
(นายอภิกร   สมร) 

        หัวหน๎ากลํุมงานบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 

ลงช่ือ..............................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                     (นายคนิม เบญมาตย์) 

 ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน 

 



ล าดับที่ 15 รหัสโครงการ  ว 1.15 
โครงการ      งานส านักงานวิชาการ 
กลุ่มสาระ/ งาน    กลุ่มงานวิชาการ 
สนดงนโยบาย      สพฐ.  
กลยุทธ์สพฐ.       ข้อท่ี 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจตาม 
หลักธรรมมาภิบาล   
สนดงมาตรฐานการศึกษาขดงสถานศึกษา  
 1.1   ทุกมาตรฐาน  ตัวบ่งช้ีท่ี 1  ทุกตัวบ่งช้ี  
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชดบโครงการ นางสาวอุบลรัตน์  วงค์กระโซ่ 
................................................................................................................................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานวิชาการในส านักงานซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งของโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการจัดการ
เรียนการสอน เป็นศูนย์วิชาการเพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและบริการเอกสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและนโยบายการจัดการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมท้ังการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อพัฒนางานส านักงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพื่อเป็นการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 

 
3.  เป้าหมาย  
เป้าหมาย 
1) ด้านปริมาณ 
   3.1 ด้านปริมาณ งานส านักงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2)  ด้านคุณภาพ มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 

- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพท างาน 
- เพื่อเป็นการบริการข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่น ๆ 
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
4.1  กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
       1.  กิจกรรมวิชาการ 
       2.  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
  
 
 
 



4.2  การด าเนินงาน 
ท่ี ขั้นตดนการด าเนินงาน  งานหรืดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชดบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1  รับนโยบาย 
1.2  น าเสนอโครงการขออนุมัติ 
1.3  ผู้รับผิดชอบประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน 
1.4  ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
 

 พฤษภาคม 2563  
ถึง  มีนาคม  2564 

 

กลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 

2 ขั้นด าเนินการ  
2.1  แต่งต้ังกรรมการนิเทศภายใน 
2.2  ประชุมช้ีแจงครู 
2.3  ด าเนินการนิเทศ โดยคณะกรรมการ 
 

 พฤษภาคม 2563  
ถึง  มีนาคม  2564 

 

กลุ่มงานวิชาการ 
 

3 
 

 
4 

ขั้นตรวจสดบ  ประเมินผล   
3.1  นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 
ขั้นแก้ไข  พัฒนา  ปรับปรุง 
4.1  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
4.2  ปรับปรุงพัฒนา 

มีนาคม 2564 
 

มีนาคม  2564 

กลุ่มงานวิชาการ 
 

กลุ่มงานวิชาการ 
 

 
 

รายละเดียดประมาณการรายจ่าย 
ท่ี รายการ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา 

(หน่วย) 
ราคารวม 

บาท ส.ต. 

1. กระดาษโรเนียว เอ 4  20 รีม 80 1,600  
2. กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 20 รีม 120 2,400  
3. หมึกปริ๊นซ์ canon  สีด าและสี 2  ชุด 1,000 2,000  
4. กระดาษปกสี เอ 4 20 รีม 100 2,000  
5. กาว 2 หน้า  10 ม้วน 50 500  
6. ปากกาเขียนไวด์บอร์ด 5  โหล 80 400  
7. ตะแกรงใส่เอกสาร 10 อัน 50 500  
8. สมุดเซ็นต์เอกสาร 5  เล่ม 100 500  

10. แล็คซีน            5  อัน 50 250  
11. แม็กยิง ตัวใหญ่ ( เข้าเล่ม ) 1  ตัว 500 500  
15. ช้ันวางของ 4  ตัว 500 2,000  
16. กาวลาเท็กซ์     6  กระปุก 50 300  
18.  คลิบหนีบกระดาษ         2  โหล 150 300  
19. กรรไกร 5  อัน 50 250  
20. แฟ้มใส่เอกสาร 6  อัน 50 300  



21. แม็กยิง เล็ก 6  อัน 50 300  
22. ลวดเย็บกระดาษ  เบอร์  10 3  โหล 100 300  
23. ซองขาว สแตมป์ 1  ชุด - 600  

 รวม 15,000  
 

5. สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ ( เงินอุดหนุน)   15,000  บาท 
 อื่นๆ 
 รวมท้ังส้ิน               15,000  บาท 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืดงมืดที่ใช้ 
1. การปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ    ร่วมการพัฒนางานต่างๆ การใช้งานในกลุ่มงาน  แบบส ารวจ 

 
 
7.  การดนุมัติโครงการ 
 
 
ลงช่ือ........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ     ลงช่ือ..........................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ   

(นางสาวอุบลรัตน์  วงค์กระโซ่ )              (นางสาววันวาสาข์  ฤทธิ์ขันธ์) 
           พนักงานราชการ                    เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 

ลงช่ือ..............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (  นายอภิกร  สมร  )      

         หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

      
 

 ลงช่ือ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (  นายคนิม  เบญมาตย์  ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 
              

 



ล าดับที่ 16 รหัสโครงการ  ว 1.16 
ชื่องาน/โครงการ จัดท าวีดีทัศน์ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
แผนงาน  กลํุมงานวิชาการ  ลักษณะโครงการ     ใหมํ    ตํอเนื่อง 
กลยุทธ์สพฐ. ข๎อท่ี   1  สร๎างเสริมระบบบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
มาตรฐานข๎อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
มาตรฐานข๎อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
  3.2 ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
กลํุมสาระ/งาน  วิชาการ 

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

 

การศึกษาในยุคปัจจุบันจะต๎องจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายท่ีมุํงให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาทุก
ด๎าน  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการ
สอนทีหลากหลายและทันสมัยใหมํจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพื่อกระต๎ุนให๎ผ๎ูเรียนมีความใฝุรู๎ ใฝุเรียน กระตือรือร๎นใน
การเรียนมากขึ้น    รวมไปถึงโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับผ๎ูปกครอง ชุมชน  และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง การ
ส่ือสารจงึมีความจ าเป็นโดยเฉพาะส่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่ีน าเสนอเรื่องราวตําง ๆ  ขําวสารทางวิชาการ 
ผลงานดีเดํน ความเคล่ือนไหวด๎านตําง ๆ ของโรงเรียน  ท่ีควรประชาสัมพันธ์บอกกลําว ให๎บุคลากรในโรงเรียน   
นักเรียน  ผ๎ูปกครองชุมชน  และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องทราบ  ในการสร๎างความภาคภูมิใจ อันจะกํอให๎เกิดความ
รํวมมือท่ีดีขึ้น จึงจ าเป็นต๎องสร๎างระบบการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  และสร๎างส่ือ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ในการประชาสัมพันธ์ให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องทราบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให๎เป็นที่ยอมรับของชุมชน และผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

 
 2.วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร ผลการด าเนินงานของโรงเรียน แกํผ๎ูเกี่ยวข๎องทราบ    
  2. เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตําง ๆ เผยแพรํแกํผ๎ูเกี่ยวข๎อง 
  3. เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีแกํบุคลากร และผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 

3.เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

    1. มีวีดีทัศน์น าเสนอโรงเรียนท่ีทันสมัย มีคุณภาพและสมบูรณ์ อยํางน๎อยภาคเรียนละ 2  ครั้ง 
    2. มีการน าเสนอ/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยํางสม่ าเสมอในเพจโรงเรียนหรือกลํุมไลน์ของ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
  ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร ผลการด าเนินงานของโรงเรียน แกํผ๎ูเกี่ยวข๎องทราบเป็นระบบสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 



4. สถานที่ด าเนินการ/ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
         โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มต๎นต้ังแตํ  พฤษภาคม  2563  ถึง มีนาคม  2564 

 
 

6.วิธีด าเนินงาน/ข้ันตอนด าเนินการ 
 

ท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน  งานหรือกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ(Plan) 

  1.1  รับนโยบาย 
  1.2  น าเสนอโครงการขออนุมัติ 
  1.3  ผ๎ูรับผิดชอบประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน 
  1.4  ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 

7 พฤษภาคม 2563 นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 
 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
  2.1  รวบรวมภาพนิ่ง/คลิปวีดีโอกิจกรรมตําง ๆ ของ
โรงเรียน 
   

7 พฤษภาคม 2563 ถึง 
30  มีนาคม  2564 

นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 
และคณะครู โรง เรียนดง
หลวงวิทยา 

3 
 
 

ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล  (Check) 
  3.1  นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
  3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม 2564 
 
 

นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 
 

4 ขั้นแก้ไข  พัฒนา  ปรับปรุง(Action) 
  4.1  รวบรวมข๎อมูล  วิเคราะห์ข๎อมูล 
  4.2  ปรับปรุงพัฒนา 

มีนาคม  2564 นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 
 

 

 
7.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 1 จัดซ่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อจัดท าวีดีทัศน์ในการประเมินโรงเรียน 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
  จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เคร่ือง 19,000 19,000    
รวมทั้งสิ้น   19,000    
รวมทั้งสองภาคเรียน 19,000 

 
 
 
 
 



8. รายจ่าย  จ าแนกตามหมวดรายจ่ายได้ดังนี้ 
      หมวดคําจ๎างช่ัวคราว                                    เป็นเงิน....................................บาท 
     หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ                   เป็นเงิน....................................บาท 
    หมวดคําสาธารณูปโภค                                    เป็นเงิน....................................บาท 

  หมวดคําครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง               เป็นเงิน....................................บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน                                            เป็นเงิน..... 19,000.................บาท 

.............................................                            เป็นเงิน..................................บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด 

 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียน ครู ผ๎ูปกครอง ชุมชน และผ๎ูเกี่ยวข๎อง ได๎รับข๎อมูลขําวสารการด าเนินงานด๎านตําง ๆ อยํางถึง 
และเป็นปัจจุบัน สํงผลให๎ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในระดับดี และให๎ความรํวมมือกับโรงเรียนเพิ่มสูงขึ้น 

 
11. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์(Outcome) 
1. เชิงปริมาณ 
 1. ครู นักเรียนและผ๎ูปกครองมีความพึงพอใจของ
คุณภาพของเลนส์ร๎อยละ 60 ข้ึนไป ของจ านวนครู 

 
 
- ครู นักเรียน ผ๎ูปกครอง
ท าแบบประเมินคุณภาพ
ของเลนส์ 

 
 
- แบบประเมินความพึง
พอใจการใช๎กล๎อง 

2. เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียน ครู ผ๎ูปกครอง ชุมชน และผ๎ูเกี่ยวข๎อง 
ได๎รับข๎อมูลขําวสารการด าเนินงานด๎านตําง ๆ อยําง
ท่ัวถึง และเป็นปัจจุบัน 

 
- สัมภาษณ์ครู นักเรียน 
และผ๎ูปกครอง 

 
-แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. การอนุมัติโครงการ 
 
 
 
 

        ลงช่ือ ............................................................... ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ     
                                                  (นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด)     
                                                ครู                    
 
 

ลงช่ือ..................................................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
   (นางสาววันวาสาข์  ฤทธิ์ขันธ์) 

             เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 
 
 

ลงช่ือ..................................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
(นายอภิกร   สมร) 

หัวหน๎ากลํุมงานบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 
 

ลงช่ือ..............................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                     (นายคนิม เบญมาตย์) 

 ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 17 รหัสโครงการ  ว 1.17 
ชื่ดโครงการ พัฒนาการจัดตารางสอนและจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน 
กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน   บริหารงานวิชาการ 
สนดงนโยบาย สพฐ.   นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
สดดคล้ดงมาตรฐาน   มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.2  
กลยุทธ์ขดงโรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3  
ผู้รับผิดชดบ    นายพิชิต  อดทน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 

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

การจัดการเรียนรู๎มีความส าคัญตํอการพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียน ซึ่งในการพัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผ๎ูเรียนไปสํูมาตรฐาน จะต๎องค านึงถึงหลักการจัดการเรียนรู๎ท่ีหลากหลาย มีครูผ๎ูสอนท่ีมีความรู๎ความสามารถ 
จัดครูเข๎าสอนได๎ตามความถนัดและผ๎ูเรียนได๎เรียนตามความสนใจของตนเอง  การจัดตารางสอนและจัดครูเข๎า
สอนตามตารางสอน จึงถือได๎วํามีความจ าเป็นอยํางยิ่งตํอการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

โรงเรียนดงหลวงวิทยาเป็นโรงเรียนต๎นแบบโรงเรียนหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ซึ่งมีบทบาทและ
หน๎าท่ีในจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการ
สอน ในการด าเนินการเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายดังกลําว โรงเรียนได๎พฒันาการจัดตารางสอนและจัดครูเข๎าสอน
ตามตารางสอน เพื่อให๎การจัดการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.   เพื่อสํงเสริม/ สนับสนุนให๎การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.   เพื่อสํงเสริม/สนับสนุนให๎ครูได๎สอนตามความถนัดและนักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความสนใจของ
ตนเอง 
 3.   เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 

1) ด้านปริมาณ 
    1.  มีเอกสารมอบหมายการสอนส าหรับครูทุกคน  ร๎อยละ  100 
    2.  มีวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการพัฒนางานจัดตารางสอนและจัดครูเข๎าสอนได๎อยํางเพียงพอ  ร๎อยละ  100 
2) ด้านคุณภาพ 

         พัฒนางานจัดตารางสอนเป็นระบบสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพร๎อยละ  100 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
      4.1 กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานงานจัดตารางสอน 



       4.2 การด าเนินงาน 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ีผํานมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2563 นายพิชิต  อดทน และ 
คณะครูกลํุมงานวิชาการ 

 
2 ขั้นด าเนินการ 

2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 

 
2.2 ด าเนินการตามกิจกรรม 
     1. กิจกรรมจัดตารางสอน สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 
 
พฤษภาคม - มิถุนายน 

2563 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 
 

ธันวาคม 2563 
 

 
นายพิชิต  อดทน 

และ 
คณะครูโรงเรียนดงหลวง

วิทยา 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

มีนาคม-เมษายน 2564 นายพิชิต  อดทน 
และคณะครูกลํุมงาน

วิชาการ 

 
รายละเอียดประมาณการรายจําย 
      1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานจัดตารางสอน 
วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานจัดตารางสอน 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวม
เงิน 

1 กระดาษถํายเอกสาร   5 รีม 100 500   5 รีม 100 500 
2 ไวนิล ตารางสอน 2 แผํน 500 1,000 1 แผํน 500 500 

รวมท้ังส้ิน   1,000   1,000 
รวมท้ังสองภาคเรียน 2,500 

  
 
 
 



5.สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 

งบประมาณ (เงินอุดหนุน)         จ านวน  2,500  บาท 
เงินนอกงบประมาณ         จ านวน             บาท 
อื่น ๆ 
รวมท้ังส้ิน     จ านวน   2,500  บาท 

 
6.การประเมินผล 

ต าชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1.  มีเอกสารมอบหมายการสอนส าหรับครูทุก
คน  ร๎อยละ  100 
 2.  มีวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการพัฒนางานจัด
ตารางสอนและจัดครูเข๎าสอนได๎อยํางเพียงพอ  
ร๎อยละ  100 

 
1.ส ารวจการใช๎ตารางสอนของครู
โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

 

- แบบสอบถาม/การ
สังเกต 

เชิงคุณภาพ 
       พัฒนางานจัดตารางสอนเป็นระบบสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพร๎อยละ  100 

 
1.ส ารวจการใช๎ตารางสอนของครู
โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
-แบบสอบถาม/การ
สังเกต 

 
 
7.การอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ ................................ผ๎ูเสนอโครง   ลงช่ือ.................................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
               (นางผกามาศ  ชํางถม)                  (นางสาววันวาสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)              
                 ครูช านาญการพิเศษ                                 เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน   
              

ลงช่ือ.................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

              (นายอภิกร  สมร )         
 หัวหน๎าบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

ลงช่ือ...................................  ผ๎ูอนุมัติโครงการ   
        (นายคนิม  เบญมาตย์)           

      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา   
 

 
 



ล าดับที่ 18 รหัสโครงการ  ว 1.18 
ชื่อโครงการ                  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW) 
กลุ่มสาระ/งาน              กลํุมบริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบาย สพฐ.       ข๎อ 1  เสริมสร๎างระบบบริหารและการจัดการ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎  ทักษะ  คุณธรรมและสมรรถนะส าคัญตาม  
                                หลักสูตร และสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
สนองมาตรฐานที่  1      คุณภาพของผ๎ูเรียน     

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน   
ลักษณะโครงการ          โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางผกามาศ  ชํางถม     นางปานใจ   สุขเสมอ     นายพิชิต อดทน 
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา  2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 
             โครงการห้องเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี  (SMET DW) เป็น
โครงการ ท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  และ
เทคโนโลยีอย่างเต็มตามศักยภาพ และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษา  สายวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ   การจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวผู้เรียนจะต้องมีความพร้อม และ
เข้าใจเป้าหมายการ เรียนรู้ ดังนั้นการให้ข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อท าความเข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้ 
กระตุ้น ให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจให้เรียนต่อ และเห็นคุณค่าในการท างานในสายงานวิทยาศาสตร์ และ
สุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ ในอนาคต รวมท้ังเปิดโลกทัศน์ในการน าความรู้มาพัฒนา
บ้านเมืองจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง      
              โครงการห้องเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี เป็นโครงการท่ีเสริม
ผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษ 
นักเรียนได้รับการพฒันาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่าย วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน /ทัศนศึกษา การได้รับการเรียนรู้งานในโรงพยาบาล  
หรือเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการท่ีพร้อมทุกด้านของมหาวิทยาลัยหรือในหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนซึ่ง
โรงเรียนดงหลวงวิทยาเป็นโรงเรียนในเครือข่าย 10  โรงเรียนในเขตจังหวัดมุกดาหาร ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร   
สามารถสอนให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่าเป็นระบบ รู้จักการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการบูร
ณาการ ลดการท่องจ าท่ีส าคัญคือการให้นักเรียนตระหนัก เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ  และ เทคโนโลยี  เกิดความมุ่งหวังท่ีจะเป็นบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ หรือเป็นอาจารย์เพื่อเป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW) ท้ังระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย ให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 



    2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW) ท้ังระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย มีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
  2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนห้องเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW)ท้ังระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 
 2.4  เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW)ท้ังระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย ให้มีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

3. เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 

    

๓.๑.๑  นักเรียนม.2/1 และม.5/1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมมีพื้นฐานความรู้เพิ่มมากขึ้นและมีความพร้อม 
การเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW) 
๓.๑.๒   นักเรียนม.2/1 และม.5/1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาใน
ระดับดีขึ้นไปตามจุดเน้นของสถานศึกษา 
๓.๑.๓  นักเรียนม.2/1 และม.5/1 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมพิเศษของ
นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW) และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
๓.๑.๔  นักเรียนม.2/1 และม.5/1 ทุกคนท่ีเข้าร่วมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี (SMET DW) ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์  จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาในระดับดีสูงขึ้น 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

    

3.๒.๑ นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีพื้นฐานความรูเ้พิ่มมากขึ้นและมีความพร้อมในการเข้าเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW) 
3.๒.2  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทุกรายวิชาในระดับดีขึ้นไปตาม
จุดเน้นของสถานศึกษา 
3.๒.3  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมพิเศษของนักเรียนห้องเรียนพิเศษและ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
3.2.๔  นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW) 

 
 
 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
            4.1 กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. กิจกรรมค่ายแนะแนว เปิดโลกกว้างทางวิชาการสู่รั้วมหาวิทยาลัย 



2. กิจกรรมเติมเต็มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนห้องเรียน    
    เรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  , มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1   

4. กิจกรรมจิตอาสาและเรียนรู้งานจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

4.2 ด าเนินการ 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปปที่ผ่านมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2563 นางผกามาศ ช่างถมและ
ครูกลุ่มงานวิชาการ 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประชุมวางแผน /แต่งต้ังคณะท างาน  

2.2 ด าเนินการตามกิจกรรม 
1. กิจกรรมค่ายแนะแนว เปิดโลกกว้างทางวิชาการสู่รั้ว
มหาวิทยาลัย 
2. กิจกรรมเติมเต็มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนห้องเรียน เรียนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา และดาราศาสตร์นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  , 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1   
4. กิจกรรมจิตอาสาและเรียนรู้งานจากแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มิถุนายน 
2563 

 
กรกฎาคม- 

กันยายน 63 
 

 
นางผกามาศ ช่างถม 
นางปานใจ สุขเสมอ 

     คณะครูกลุ่มงานวิชาการ 
คณะครูทุกกลุ่มสาระ     

การเรียนรู ้

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ตุลาคม 63 นางผกามาศ ช่างถม 
และคณะครูกลุ่มงาน

วิชาการ 

 
 
 
 



      รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
1. กิจกรรมค่ายแนะแนว เปิดโลกกว้างทางวิชาการสู่รั้วมหาวิทยาลัย 

วัน /เดืดน/ปป  รายละเดียดกิจกรรม 

มิ .ย –ก .ค .
63 

 

กิจกรรมค่ายแนะแนว เปิดโลกกว้างทางวิชาการสู่รั้วมหาวิทยาลัย  จ านวน 30 คน ในช่วงเดืดน
กรกฎาคม - กันยายน 2563  

ท่ี รายละเดียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่ด

หน่วย 

รวม
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่ด
หน่วย 

รวมเงิน 

1  1.1 นักเรียนมัธยมศึกษาปปที่ 
5/1 จ านวน 30  คนคนละ  80  
บาท  
1.2 ครูผู้ดูแล จ านวน 3  คนคน
ละ  240  บาทละ 

    
30 
 
 

3 

 
80 
 
 

240 

 
2,400 

 
 

720 
2 1.2 ค่าพาหะนะในการเดินทาง        2    4,000 8,000 

รวมทั้งสิ้น       
รวมทั้งสดงภาคเรียน 11,120 

 
   2. กิจกรรมเติมเต็มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนห้องเรียน    
วัน /เดืดน/ปป  รายละเดียดกิจกรรม 

มิ .ย –ก .ค .
63 

 

กิจกรรมเติมเต็มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนห้องเรียน    
จ านวน 60 คน ในช่วงเดืดนกรกฎาคม - กันยายน 2563  

ท่ี รายละเดียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่ด

หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่ด
หน่วย 

รวมเงิน 

1 ค่าวิทยากร 20 ชม. 600 12,000 20ชม. 600 12,000 
2 ค่าดาหารส าหรับครู วิทยากร 4 วัน 750 3,000 4 วัน 750    3,000 

รวมทั้งสิ้น - - 15,000 - - 15,000 
รวมทั้งสดงภาคเรียน 30,000 

 
  
 
 



๓. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์ 
 

วัน /เดืดน/ปป  รายละเดียดกิจกรรม 

มิ .ย –ก .ค .
63 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 , 5/1  จ านวน 60 คน ในช่วงเดืดนกรกฎาคม - กันยายน 2563  

ท่ี รายละเดียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่ด

หน่วย 

รวม
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่ด
หน่วย 

รวมเงิน 

1  1.1 ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย 

   2 1,500 3,000 

2 1.2 ค่าพาหะนะในการเดินทาง    2 2,500 5,000 
รวมทั้งสิ้น      8,000 

รวมทั้งสดงภาคเรียน 8,000 
   
 
 
 
 ๔.  กิจกรรมจิตอาสาและเรียนรู้งานจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

วัน /เดืดน/ปป  รายละเดียดกิจกรรม 

มิ .ย –ก .ค .
63 

กิจกรรมจิตอาสาและเรียนรู้งานจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 , 5/1  จ านวน 60 คน ในช่วงเดืดนกรกฎาคม - กันยายน 2563  

ท่ี รายละเดียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่ด

หน่วย 

รวม
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่ด
หน่วย 

รวม
เงิน 

1  ค่าเดกสาร    1 780 780 
รวมทั้งสิ้น      780 

รวมทั้งสดงภาคเรียน 780 
 
5. สรุปงบประมาณที่ใช้  
 รายรับจ าแนกได๎ดังนี้ 

เงินงบประมาณ 
(บาท) 

เงินอุดหนุน บ.ก
ศ. (บาท) 

เงินอื่นๆโปรด
ระบ ุ(บาท) 

รวมท้ังส้ิน 

50,000 - - 50,000 



6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 

ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.เชิงปริมาณ 
      1.1  ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  

 
 
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
60  คน 

 
 
แบบรายงานการเข๎ารํวม
กิจกรรม 

2.เชิงคุณภาพ 
      1.2  นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาเกิด
การพัฒนาตนเองให๎มีความรู๎  ความสามารถ  
มีทักษะด๎านวิชาการสาขาตําง ๆ และ
สามารถน าไปใช๎ในการด ารงชีวิตอยํางมี
ความสุข ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนเรียนรู๎
ประสบการณ์รํวมกัน 

 

 
 
นักเรียนปฏิบัติได๎ระดับดี
เลิศ  ร๎อยละ 100 

 
 
แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม/แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 
7.  การอนุมัติโครงการ 

ลงช่ือ................................................ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ 
             (นางผกามาศ  ชํางถม) 

                                                                   ครู 
 

ลงช่ือ................................................ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ 
             (นางปานใจ  สุขเสมอ) 

                                                                   ครู 
 

 
 ลงช่ือ........................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ     ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ                                   
      (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                       ( นายอภิกร  สมร) 
         เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                                    หัวหน๎ากลํุมงานงบประมาณและแผน  
  
                                
 
                                  ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                                   ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 
 



ล าดับที่ 19 รหัสโครงการ  ว 1.19 
โครงการ    พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น 
กลุ่มสาระ/งาน    กลํุมงานวิชาการ   
สนองนโยบาย  สพฐ.     กลยุทธ์ที่ 3 ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข๎อท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎สามารถจัดการหลักสูตร   
                                ออกแบบการจัดการเรียนรู๎และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ 
                                ได๎อยํางมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2/2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตาม 
                                หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลํุมเปูาหมาย 
ลักษณะโครงการ         โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร, นายพิชิต  อดทน,นางสาวนันทิดา  พรมศร 
ระยะเวลาด าเนินงาน 12 พฤษภาคม  2563  ถึง 31  มีนาคม  2564 

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

ตามท่ีค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ.1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ 
ในกลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ท้ังนี้เพือ่ให๎การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล๎องกับการเรียน
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล๎อมและความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
เจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว  เป็นการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนของชาติให๎สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล  สอดคล๎องกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผ๎ูเรียน
มีศักยภาพในการแขํงขันและด ารงชีวิตอยํางสร๎างสรรค์ในประชาคมโลก  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ซึ่งปัจจุบันสภาพบ๎านเมืองมีการเปล่ียนแปลงเป็นอยํางมาก    มีผลท าให๎ต๎องมีการปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพ
การเปล่ียนแปลงของโลก   สภาพของโรงเรียน ปญัหาในชุมชน สังคมภูมิปัญญาท๎องถิ่น จึงเห็นสมควรจัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ให๎สอดคล๎องกับเปูาหมาย 

2. เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีศักยภาพในการด ารงชีวิตในประชาคมโลก  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
3. เพื่อให๎มีหลักสูตรสถานศึกษาสนองตอบตํอการเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ 

 
 
 
 



3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

  1. โรงเรียนมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ครบท้ัง 8 กลํุมสาระ 

        2. โรงเรียนมีหลักสูตรท๎องถิ่นที่สนองความต๎องการของนักเรียนและชุมชน 
3.2 ด๎านคุณภาพ 

                  1. โรงเรียนมีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู๎ระดับสากล ระดับชาติ และ 
ระดับท๎องถิ่นอยํางเหมาะสมสอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางและความต๎องการของผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น  
                2. นักเรียนมีความรู๎และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1. กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
  จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
                     (ฉบับปรับปรุง 2560) ครบท้ัง 8 กลํุมสาระ 

4.2. การด าเนินงานโครงการ 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.วิเคราะห์ปัญหา 
2.วางแผนการจัดกิจกรรม 

มี.ค.63 นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
นางสาวนันทิดา  พรมศร 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 
1.จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551                     
(ฉบับปรับปรุง 2560)  
ครบท้ัง 8 กลํุมสาระ 

ปีการศึกษา 
2563 

นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
นางสาวนันทิดา  พรมศร 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
1.ประเมินสรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
2.สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.พ.64 

นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
นางสาวนันทิดา  พรมศร 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                      
                                           (ฉบับปรับปรุง 2560) ครบท้ัง 8 กลํุมสาระ 
 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 หมึกปริ้นเตอร์  2  ชุด 100 200    
2 กระดาษถํายเอกสาร  เอ 4 6  ลัง 800 4,800    
3 แฟูมใสํเอกสาร 3 โหล 300 900    
4 กระดาษปก คละสี 2 ลัง 800 1,600    
5 ต๎ูเก็บเอกสาร 1 หลัง 3,000 3,000    
6 เข๎ารูปเลํมเอกสาร   2,000    
        
        

รวมแต่ละภาคเรียน  12,500  0 
รวมทั้งสองภาคเรียน 12,500 

 
5. สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)          บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน) จ านวน  -  บาท 
 อื่นๆ        -  บาท 
 รวมท้ังส้ิน       12,500  บาท 
 

กิจกรรม
ท่ี 

ประเภทงบรายจ่าย รวม 
(บาท) งบด าเนินการ งบลงทุน 

คําวัสดุ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําสาธารณูปโภค คําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
ส่ิงกํอสร๎าง 

 

1 12,500 - - - -- - 12,500 
รวมทั้งสิ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1.เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) ครบท้ัง 8 กลํุมสาระ 

 
ครูเข๎ารํวมกิจกรรม 
54 คน  
คิดเป็นร๎อยละ100 

 
หลักสูตรสถานศึกษา
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) 

2. เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนา
ปรับปรุงแก๎ไขให๎เหมาะสมกับสภาพ 
ของโรงเรียน 

ครูปฏิบัติได๎ระดับ 
ดีเลิศร๎อยละ 80 

1. แบบประเมินการใช๎
หลักสูตร 

 

 
7. การอนุมัติโครงการ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ครบท้ัง 8 กลํุมสาระ 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได๎รับการพัฒนาปรับปรุงแก๎ไขให๎เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน 

 
          
(ลงช่ือ) ................................... ผ๎ูเสนอโครงการ     (ลงช่ือ) ................................... ผ๎ูเสนอโครงการ      
  (นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร)                             (นางสาวนันทิดา  พรมศร)      

     ต าแหนํง ครู              ต าแหนํง  ครู 
 
 

(ลงช่ือ) .................................... ผ๎ูตรวจสอบโครงการ  (ลงช่ือ).................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ       
      (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                 ( นายอภิกร  สมร )           
         หัวหน๎างานแผนงาน                         หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
                                  
 
 
                             (ลงช่ือ) ............................................ ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                         (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                        ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 



ล าดับที่ 20 รหัสโครงการ  ว 1.20 
โครงการ     โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 
กลุ่มสาระ/งาน     กลํุมงานวิชาการ   
สนองนโยบาย สพฐ.         นโยบายท่ี ๓ ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร การ                    
                         เตรียมความพร๎อมประชาคมอาเซียน สํงเสริมความเป็นเลิศ การใช๎เทคโนโลยีและ
                มีทักษะชีวิต 
สนองมาตรฐานที่ 2          กระบวนการบริหารและการจัดการ ข๎อท่ี  2.1-2.6 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางผกามาศ ชํางถม  นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร  นายอภิกร  สมร 
 

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

   สังคมโลกในยุคปัจจุบัน เต็มไปด๎วยข๎อมูลขําวสารท าให๎คนต๎องคิด วิเคราะห ์แยกแยะ และมีการ
ตัดสินใจท่ีรวดเร็ว เพื่อให๎ทันกับเหตุการณ์ในสังคม ท่ีมีความสลับซับซ๎อนมากขึ้น คุณภาพของการจัดการศึกษา
จึงเป็นตัวบํงช้ีส าคัญประการหนึ่ง ส าหรับความพร๎อมในการเข๎าสํูศตวรรษที่ 21 การจัดหลักสูตรและกิจกรรม
การเรียนการสอนจ าเป็นต๎องมีความเป็นพลวัต ก๎าวทันกับความเปล่ียนแปลงตําง ๆ และในปัจจุบันนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความมุํงมั่นตํอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยยกระดับโรงเรียน
ช้ันน าท่ีมีความพร๎อมสํูโรงเรียนมาตรฐานการศึกษา โดยยกระดับโรงเรียนช้ันน าท่ีมีความพร๎อมสํูโรงเรียนสากล  
เพื่อให๎เป็นโรงเรียนท่ีมีการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (OBECQA) และพัฒนาก๎าวสํูมาตรฐานคุณภาพแหํงชาติ (TQA)  
  โรงเรียนดงหลวงวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางและได๎เข๎ารํวมโครงการดังกลําว ดังนั้นเพื่อการพฒันา
ผ๎ูเรียน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน แหลํงเรียนรู๎ สภาพแวดล๎อมและการจัดการเรียนรู๎ที่
เอื้ออ านวยให๎ผ๎ูเรียนสามารถ เรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝุเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก๎ปัญหา ริเริ่มสร๎างสรรค์ มีคุณธรรมน าความรู๎ รักความเป็นไทยและมีความสามารถ
ก๎าวไกล เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตํอไป จึงก าหนดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อให๎โรงเรียนมีการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 
2)  เพื่อให๎โรงเรียนมีการน าแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ไปประยุกต์ใช๎โดยเทียบเคียง

ให๎เหมาะสมกับบริบท การบริหารจัดการของโรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดความมุํงมั่นท่ีจะพัฒนา
ตนเองสํูความเป็นเลิศ 

3)  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎สูงขึ้น 
 4) เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีการพัฒนาตนเองตามเปูาหมายและตัวชี้วัดด๎านผ๎ูเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
 
 



3. เป้าหมาย 
1) ด้านปริมาณ 

 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ร๎อยละ 100 
           2. ผ๎ูเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎สูงขึน้ร๎อยละ 5 
2) เชิงคุณภาพ 

    1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการของโรงเรียน เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนให๎เทียบเคียง 
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศช้ันน าท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง โดยค านึง ถึงความแตกตํางของ
ผ๎ูเรียนทางด๎านสติปัญญา ความสามารถ และความถนัด  
        2. ผ๎ูเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยเน๎นความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน๎า 

ทางความคิด ผลิตงานอยํางสร๎างสรรค์และรํวมกันรับผิดชอบตํอสังคมโลก  
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
      4.1 กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนดงหลวง
วิทยา 

       4.2 การด าเนินงาน 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ีผํานมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2563 นางผกามาศ ชํางถม   
นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร   

นายอภิกร  สมร 
2 ขั้นด าเนินการ 

2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 

 
2.2 ด าเนินการตามกิจกรรม 
     1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ใน
การพัฒนางานโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียน  
ดงหลวงวิทยา 

 
พฤษภาคม - มิถุนายน 

2563 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

 

 
นางผกามาศ ชํางถม   
นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร   
นายอภิกร  สมรและ 

คณะครูโรงเรียนดงหลวง
วิทยา 

 
3 ขั้นติดตามประเมินผล 

3.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

มีนาคม-เมษายน 2564 นางผกามาศ ชํางถม   
นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร   

นายอภิกร  สมรและคณะครู
โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดประมาณการรายจําย 
 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานแนะแนวศึกษาตํอโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวม
เงิน 

1 กระดาษถํายเอกสาร A4 20 รีม 120 2,400 20 รีม 120 2,400 
2 ตะแกรงใสํเอกสาร 15 ชุด 100 1,500    
3 กระดาษชาร์ทคละสี    80 แผํน 10 800 
4 บอล์ควางเอกสาร 3 ชุด 500 1,500    
5 กระดาษปริ๊นท์สี 8 รีม 300 2,400    
 แล็คซีน 20 อัน 40 800 20 อัน 40 800 
 กระดาษท าปก A4  15 รีม 100 1,500 15 รีม 100 1,500 
 คําจัดท าเอกสาร    50 เลํม 40 2,000 
 บอร์ดน าเสนองาน 6 ตัว 1,000 6,000    
 กระดาษโฟโต๎ 1 รีม 400 400    

รวมท้ังส้ิน   16,500   7,500 
รวมท้ังสองภาคเรียน 24,000 

  
5.สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 

งบประมาณ (เงินอุดหนุน)         จ านวน  24,000 บาท 
เงินนอกงบประมาณ         จ านวน             บาท 
อื่น ๆ 
รวมท้ังส้ิน     จ านวน   24,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6.การประเมินผล 
ต าชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด๎วยระบบ

คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ร๎อยละ 
100 
           2. ผ๎ูเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎สูงขึ้น
ร๎อยละ 5 
 

 
1.แบบส ารวจการบริหารจัดการด๎วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพ OBECQA ร๎อยละ 100 
2.ผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลํุมสาระ
การเรียนรู๎สูงขึ้นร๎อยละ 5 
 
  

 

- แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม/
การสังเกตเข๎ารํวม
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการของ 

โรงเรียน เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนให๎
เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศ
ช้ันน าท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง โดยค านึง ถึงความ
แตกตํางของผ๎ูเรียนทางด๎านสติปัญญา ความสามารถ 
และความถนัด  
        2. ผ๎ูเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยเน๎นความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน๎าทาง
ความคิด ผลิตงานอยํางสร๎างสรรค์และรํวมกัน
รับผิดชอบตํอสังคมโลก  

 

 
1.แบบส ารวจการบริหารจัดการด๎วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพ OBECQA ร๎อยละ 100 
2.ผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลํุมสาระ
การเรียนรู๎สูงขึ้นร๎อยละ 5 
 
  

 
-แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม/การ
สังเกต 

 
7.การอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ ................................... ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ    ลงช่ือ............................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
       (นางผกามาศ ชํางถม)           (นางสาววันวาสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                
        ครูช านาญการพิเศษ                             เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
                

  ลงช่ือ ...........................................   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
    (นายอภิกร  สมร )  
   หัวหน๎าบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 
             ลงช่ือ ................................................   ผ๎ูอนุมัติโครงการ   
                        (นายคนิม  เบญมาตย์)           

          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา   



ล าดับที่ 21 รหัสโครงการ  ว 1.21 
ชื่ดโครงการ                ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  (Math-Science Contest) 
กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ 
สนดงนโยบาย สพฐ. นโยบายท่ี ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สดดคล้ดงมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 2 ข้อ 2.3  
กลยุทธ์ขดงโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  
ผู้รับผิดชดบ  นายพิชิต  อดทน, นางสาวนันทิดา  พรมศร 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕63 – มีนาคม ๒๕64 

.................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ท าให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  ระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ท าให้สามารถคาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  นอกจากนี้ยังเป็นรากฐานในการเรียนวิชาอื่น ๆ อีกมากมาย  ดังนั้นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โรงเรียนดงหลวงวิทยา  มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเจตคติท่ีดีแก่นักเรียน ดังนั้นจึงได้จัดทดสอบวัด
ความสามารถทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์(Math-Science Contest)  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการคิด พัฒนาตนเอง  และการแสดงออกทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมเปิดโอกาส และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้มีโอกาสศึกษา และเรียนรู้ล่วงหน้าตามความสามารถของผู้เรียน   

๒.๒ เพื่อเป็นการเตรียมก าลังคนท่ีมีคุณภาพ และความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทิศทางท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน 
 
3. เปา้หมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 300 คน 
3.1.2  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 300 คน 

          3.2  ด้านคุณภาพ 
 3.2.1  นักเรียนมีเจคติท่ีดีและมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมทดสอบ 
 3.2.2  นักเรียนสามารถเรียนรู้  การคิดวิเคราะห์รวมท้ังค้นคว้าเพิ่มเติมในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมทดสอบ 
 3.2.3   นักเรียนได้พัฒนาตนเอง และสามารถน าความรู้ท่ีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมทดสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
 



4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
       4.1 กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
  1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  2. กิจกรรมทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

4.2 การด าเนินงาน 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2563 นางสาวนันทิดา พรมศร 
นายพิชิต  อดทน 

คณะครูกลุ่มงานวิชาการ 
 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประชุมวางแผน/แต่งต้ังคณะท างาน 

2.2 ด าเนินการตามกิจกรรม 
     1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ  
     2. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การทดสอบ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
     3. กิจกรรมประกาศผลและมอบรางวัล 

 
พฤษภาคม - มิถุนายน 

2563 
 

กรกฎาคม-สิงหาคม 
2563 

 

 
และ 

คณะครูโรงเรียนดงหลวง
วิทยา 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

สิงหาคม-กันยายน 2563 นายพิชิต  อดทน 
นางสาวนันทิดา พรมศร 
และคณะครูกลุ่มงาน

วิชาการ 
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
      1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
วัน/เดืดน/ปป รายละเดียดกิจกรรม 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
2563 

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ท่ี รายละเดียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่ด

หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่ด

หน่วย 

รวม
เงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร  100 รีม 100 10,000    
2 ป้ายไวนิล 2 แผ่น 500 1,000    
3 ค่าด าเนินการจัดกิจกรรม   4,000    

รวมท้ังส้ิน   15,000    
รวมท้ังสองภาคเรียน 15,000 



5.สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 

งบประมาณ (เงินอุดหนุน)         จ านวน  15,000  บาท 
เงินนอกงบประมาณ         จ านวน             บาท 
อื่น ๆ 
รวมท้ังส้ิน         จ านวน   15,000  บาท 
 

6.การประเมินผล 
ต าชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืดงมืดที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จังหวัด
มุกดาหาร จ านวน 300 คน 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จังหวัด
มุกดาหาร จ านวน 300 คน 

 
1.ส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียนเกี่ยวกับการทดสอบวัดความรู้
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
2.แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับทดสอบ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
  

 

- แบบสอบถาม/การ
สังเกต/แบบลงเวลาการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีเจคติท่ีดีและมีความสนใจในวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้เข้าร่วมทดสอบ 
2.  นักเรียนสามารถเรียนรู้  การคิดวิเคราะห์
รวมท้ังค้นคว้าเพิ่มเติมในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ คิด
เป็นร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมทดสอบ 
3. นักเรียนได้พฒันาตนเอง และสามารถน า
ความรู้ท่ีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน คิด
เป็นร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมทดสอบ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 
1.ส ารวจจากผู้เข้าร่วมการทดสอบ 
 

 
-แบบสอบถาม/การ
สังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.การดนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ................................. ................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ           
               (นายพิชิต   อดทน)                        
                  ครู                                  
               

ลงช่ือ........................................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
   (นางสาววันวาสาข์  ฤทธิ์ขันธ์) 

             เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 
 

 ลงช่ือ.....................................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายอภิกร  สมร )  

     หัวหน้าบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 

         ลงช่ือ....................................................  ผู้อนุมัติโครงการ   
              (นายคนิม  เบญมาตย์)           

ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 22 รหัสโครงการ  ว 1.22 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม     พัฒนาห๎องเรียนคุณภาพน ารํอง 
กลุ่มสาระ/งาน    กลํุมงานวิชาการ   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาคุณภาพผ๎ูเรียน และสํงเสริมการพัฒนาครู 
                               และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญ 
                               ตามหลักสูตรและสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตาม 
                               ความสามารถ 
สนองมาตรฐานท่ี 1/1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน  ลักษณะโครงการ   โครงการใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร นางปานใจ สุขเสมอ นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด  

นางสาวปัทมาภรณ์ ยังแสนภู และคณะครูกลํุมงานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

*************************************************************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล 
                 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี   
มีทักษะ  ความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ได๎รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ  ท าใหผ๎ู๎เรียนมีคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเปล่ียนแปลงสู่ยุคศตวรรษที่ 21   
โครงการห๎องเรียนคุณภาพน ารํอง จึงเป็นแนวคิดท่ีมุํงเน๎นให๎โรงเรียนบริหารจัดการให๎เกิดการเปล่ียนแปลง
คุณภาพในระดับปฏิบัติ  คือ การจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถน าไปประยุกต์ใช๎
ในชีวิตได๎  ให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการบูร
ณาการ  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชาโดยครูผ๎ูสอน   
รวมท้ังการปฏิบัติ  การพัฒนาหรือสํงเสริมศักยภาพของนักเรียนโดยครูผ๎ูสอนแตํละรายวิชา ใหม๎ีคุณภาพตาม
เกณฑ์ห๎องเรียนคุณภาพแล๎ว  ก็จะกลายเป็นโรงเรยีนท่ีมีคุณภาพหรือมีความเป็นเลิศ 
(Excellence  School) ในท่ีสุด   ท่ีส าคัญคือการให้นักเรียนตระหนัก เห็นคุณค่าและความส าคัญ 
ของการเรียนเพื่อเป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไป 

       จากแนวคิดดังกลําวนี้  โรงเรียนดงหลวงวิทยา จึงจัดท าโครงการห๎องเรียนคุณภาพน ารํองเพื่อให๎
นักเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการเป็นนักเรียนท่ีเป็นแบบอยํางได๎ท้ังด๎านวิชาการและทักษะชีวิต 
 
2.วัตถุประสงค์ 

4. เพื่อให๎นักเรียนมีทางเลือกท่ีจะเข๎าศึกษาในโรงเรียนดีใกล๎บ๎านและลดความเหล่ือมล้ า 
ทางการศึกษา 

5. นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถและมีทักษะการเรียนรู๎ที่เน๎นการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่ม 
สร๎างสรรค์   ประยุกต์ใช๎ความรู๎และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 



6. เป้าหมาย  
a. ด๎านปริมาณ 
d. นักเรียนท่ีเข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 80 มีทักษะ  ความรู๎ ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสูงขึ้นร๎อยละ 95 
e. ครูผ๎ูสอนร๎อยละ 90 ได๎พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
3.2 ด๎านคุณภาพ 
2. นักเรียนในโครงการห๎องเรียนคุณภาพน ารํอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี 

สถานศึกษาก าหนด ร๎อยละ 100 
3. โรงเรียนมีโครงการห๎องเรียนคุณภาพน ารํองท่ีมีคุณภาพ 

4.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1. กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1. กิจกรรรมปรับพื้นฐานส าหรับนักเรียนโครงการห๎องเรียนคุณภาพ (น ารํอง)   
2. กิจกรรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม (คํายปฎิบัติธรรม)   
3. กิจกรรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   
4. กิจกรรรมคํายวิชาการ 
5. กิจกรรรมจิตอาสาคํายวิชาการ   
6. กิจกรรรมคลินิกวิชาการ   
7. กิจกรรรมสัมมนาโครงงานและน าเสนอผลงานนักเรียน (IS) 

4.2. การด าเนินงานโครงการ 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1 วิเคราะห์ปัญหา 
1.2 วางแผนการจัดกิจกรรม 

มี.ค.63 นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 

นางสาวปัทมาภรณ์ ยังแสนภู 
2 ขั้นด าเนินการ 

2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 
     1.กิจกรรรมปรับพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน
โครงการห๎องเรียนคุณภาพ (น ารํอง)   
     2. กิจกรรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
(คํายปฎิบัติธรรม)   
     3. กิจกรรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่   
     4. กิจกรรรมคํายวิชาการ 
     5. กิจกรรรมจิตอาสาคํายวิชาการ   
     6. กิจกรรรมคลินิกวิชาการ   
     7. กิจกรรรมสัมมนาโครงงานและน าเสนอ
ผลงานนักเรียน (IS) 

ปีการศึกษา 
2563 

นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
นางปานใจ สุขเสมอ 

นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 
นางสาวปัทมาภรณ์ ยังแสนภู

และคณะครูโรงเรียน 
ดงหลวงวิทยา 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. – เม.ย.64 

นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
นางปานใจ สุขเสมอ 

นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 
นางสาวปัทมาภรณ์ ยังแสนภู 



รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
 

ท่ี รายละเอียด 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน
โครงการห๎องเรียน 
คุณภาพ (น ารํอง)ที่โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย 
มุกดาหาร/ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดนครพนม/สถานที่เหมาะสม 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ 
- คําอาหาร (2 มื้อx60 คน) 

 
 
 
 
 
 
 

 35,000 

   

2 กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
(คํายปฎิบัติธรรม) 
*คําใช๎จํายในการพานักเรียนเข๎าคําย 
   - คําพาหนะไป-กลับ (เหมาจําย) 
  -  คําสถานที่จัดคําย 
  -  คําอาหาร (4 มื้อ x 60 คน) 

   
 
 
 

  35,000 

3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่  
(2 ครั้ง/ปีการศึกษา) 
* คําใช๎จํายในการศึกษาดูงาน 
* คําพาหนะในการพานักเรียน 
จ านวน 30 คน ศึกษาดูงานวิจัยที่
สถาบันตํางๆ เชํน 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร/มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นต๎น 
เป็นเวลา 1 วัน จ านวน 1 ครั้ง 
* คําพาหนะในการพานักเรียน 
จ านวน 30 คน ศึกษาดูงานด๎านสังคม 
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  เป็น
เวลา 1 วัน จ านวน 1 ครั้ง 

  30,000 

   
 
 
 
 
 

30,000 

4 กิจกรรมคํายวิชาการ (ม.4 ทุกห๎อง) 
* คําใช๎จํายในการพานักเรียนเข๎าคําย 
   - คําพาหนะ 
   - คําสถานที่จัดคําย 
   - คําอาหาร 6 มื้อ   

   

  40,000 

5 กิจกรรมจิตอาสาคํายวิชาการ 
* พ่ีสอนน๎อง แบํงปันรอยย้ิม   20,000    

 
 
 



ท่ี รายละเอียด 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

6 กิจกรรมคลินิกวิชาการ 
* โอลิมปิกวิชาการ (วันจันทร์-ศุกร์ 
เวลา 15.20-16.00 น.) เทอมละ 60 
ครั้ง จ านวน 2 ระดับ รวม 240 
ชั่วโมง 
* สอนเสริมเพ่ิมพูนความรู๎วันเสาร์ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
(วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.) 16 
สัปดาห์ จ านวน 2 ระดับ รวม  64 
คร้ัง 

  

30,000 
 
 

40,000 
 
 

  

30,000 
 
 

40,000 
 
 

7 กิจกรรมสัมมนาโครงงานและน าเสนอ
ผลงานนักเรียน (IS)   
* คําวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีในการ
ท าโครงงาน 

  5,000 

  

5,000 

 รวมแตํละภาคเรียน   160,000   180,000 
 รวมทั้งสองภาคเรียน 340,000  บาท 

รวมคําใช๎จํายส าหรับนักเรียนห๎องเรียนคุณภาพ(น ารํอง)   ประมาณ  3,000 บาท/ปีการศึกษา 
 
5. สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)                160,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน)     บาท 
 อื่นๆ        180,000 บาท 
 รวมท้ังส้ิน                340,000 บาท 
 
 6.การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

2. เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีที่เรียนในโรงเรียนดีใกล๎บ๎านและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2. นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถและมีทักษะการเรียนรู๎ที่
เน๎นการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร๎างสรรค ์  ประยุกต์ใช๎
ความรู๎และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทุกคน 

 
 
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
30 คน  
คิดเป็นร๎อยละ100 

 
1.แบบรายงานการรับ

นักเรียน 
2.แบบรายงานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

2. เชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละของนักเรียนที่เข๎าเรียน 
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทุกคน 

นักเรียนปฏิบัติได๎ระดับ 
ดีเลิศร๎อยละ 80 

1.สถิติการรับนักเรียน 
2.แบบประเมิน   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 



7. การอนุมัติโครงการ 
          
(ลงช่ือ)  ................................... ผ๎ูเสนอโครงการ     (ลงช่ือ)  ................................... ผ๎ูเสนอโครงการ      
        (นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร)                                   (นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด)   

    ต าแหนํง ครู        ต าแหนํง ครู           
 
 

ลงช่ือ........................................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
   (นางสาววันวาสาข์  ฤทธิ์ขันธ์) 

             เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 

 
(ลงช่ือ) .................................................. ผ๎ูตรวจสอบโครงการ      

               (นายอภิกร  สมร)                                         
             หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน                                 
                                  
 
 
                             (ลงช่ือ) ................................................... ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                         (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                        ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 23 รหัสโครงการ  ว 1.23 
โครงการ    สานฝันนักเรียนดงหลวงวิทยาเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

กลุ่มสาระ/งาน     กลํุมงานวิชาการ   
สนองนโยบาย สพฐ.         นโยบายท่ี ๓ ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญตาม 

หลักสูตรและสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 3          ข๎อ 1) จัดการเรียนรู๎ชีวิตได           

   ข๎อ 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 

ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวปัทมาภรณ์ ยังแสนภู  นางสาวนันทิดา พรมศร นายพิชิต  อดทน 

************************************************************************ 
1. หลักการและเหตุผล  
                จุดมุํงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี  มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ แตํในสภาพความเป็นจริงปัญหาทางการศึกษาของ
ไทยนั้นมีมากมาย ตัวอยําง เชํน เด็กนักเรียนท่ีเรียนจบการศึกษาไปแล๎วไมํสามารถเข๎าศึกษาตํอตามความ
ต๎องการของตนหรือหลายคนต๎องตกงานหลังจากเรียนจบ และนักเรียนดงหลวงวิทยาก็ประสบกับปัญหาเหลํานี้
เชํนกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก๎ปัญหาดังกลําวทางกลํุมคณะคุณครูผ๎ูรับผิดชอบกิจกรรมนี้และฝุายวิชาการจึง
จัดท ากิจกรรมติวเพื่อแนะแนวทางและสํงเสริมทักษะวิชาการท่ีใช๎ในการสอบเข๎ารับการศึกษาหรือประกอบ
อาชีพที่นักเรียนใฝุฝัน 
 
2. วัตถุประสงค์    
      2.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมในการสอบเข๎าศึกษาตํอหรือเข๎าท างานตามความใฝุฝันของนักเรียน
โรงเรียนดงหลวงวิทยาในปีการศึกษา 2563 
      2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการสํงเสริมและกระต๎ุนผลักดันให๎นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยามีเปูาหมายและมี
ความหวังในการตามลําความใฝุฝันของตน 
  
3. เป้าหมาย 
1) ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนได๎รับขําวสารเกี่ยวกับการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา สายอาชีพ หรือประกอบ
อาชีพ ร๎อยละ 100 

2. นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมการแนะแนวศึกษาตํอท่ีโรงเรียนจัดขึ้นอยํางสม่ าเสมอ 
2) เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศด๎านการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบริการแกํนักเรียน  
ร๎อยละ 100 

    2.  นักเรียน ม.6 เมื่อจบการศึกษาแล๎ว เข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาร๎อยละ 80 



4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

      4.1 กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

  กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎และให๎ความรู๎ในการพัฒนางานสานฝันนักเรียนดงหลวงวิทยา
เพื่อเตรียมความพร๎อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

       4.2 การด าเนินงาน 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 

1.1วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ีผํานมา 

1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2563 นางผกามาศ ชํางถม 

นางสาวนันทิดา พรมศร 
และคณะครูกลํุมงาน

วิชาการ 

2 ขั้นด าเนินการ 

2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 

 

2.2 ด าเนินการตามกิจกรรม 

     1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ใน
การพัฒนางานแนะแนวศึกษาตํอโรงเรียนดงหลวง
วิทยา 

     2. กิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์เสมือนจริง
ส าหรับนักเรียนในระดับช้ัน ม.6 

 

พฤษภาคม - มิถุนายน 
2563 

 

ตลอดปีการศึกษา  

 

 

ธันวาคม 2563 

 

 

นางผกามาศ ชํางถม 

นางสาวนันทิดา พรมศร 
และ 

คณะครูโรงเรียนดงหลวง
วิทยา 

 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 

3.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 

3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 

3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

มีนาคม-เมษายน 2564 นางผกามาศ ชํางถม 

นางสาวนันทิดา พรมศร 

และคณะครูกลํุมงาน
วิชาการ 

 



รายละเอียดประมาณการรายจําย 

  กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานงานสานฝันนักเรียนดงหลวงวิทยาเพื่อเตรียม
ความพร๎อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานสานฝันนักเรียนดงหลวงวิทยาเพื่อเตรียมความพร๎อมใน
การเรียนระดับอุดมศึกษา 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

1 กระดาษถํายเอกสาร   5 รีม 100 500   5 รีม 100 500 

2 คําวิทยากรให๎ความรู๎ 2 ครั้ง 750 1,500 2 ครั้ง 750 1,500 

รวมท้ังส้ิน   2,000   2,000 

รวมท้ังสองภาคเรียน 4,000 

 

5.สรุปงบประมาณ 

 งบประมาณท้ังโครงการ 

งบประมาณ (เงินอุดหนุน)         จ านวน  4,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ         จ านวน             บาท 

อื่น ๆ 

รวมท้ังส้ิน      จ านวน   4,000  บาท 

 

 

 



6.การประเมินผล 

ต าชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนได๎รับขําวสารเกี่ยวกับ
การศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา สายอาชีพ 
หรือประกอบอาชีพ ร๎อยละ 100 

2. นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด
ขึ้นอยํางสม่ าเสมอ 

 

1.ส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมของ
นักเรียนเกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาตํอ 
2.แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ได๎รับขําวสารเกี่ยวกับการศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษา สายอาชีพ หรือ
ประกอบอาชีพ 

 

- แบบสอบถาม/การ
สังเกต/แบบลงเวลาการ
เข๎ารํวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อบริการแกํนักเรียนร๎อยละ 100 

 

 

1.ส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมของ
นักเรียนเกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาตํอ 
2. ส ารวจนักเรียน ม.3 เมื่อจบการศึกษา
แล๎ว เข๎าศึกษาตํอในสายสามัญหรือสาย
อาชีพ และนักเรียน ม.6 เมื่อจบ
การศึกษาแล๎ว เข๎าศึกษาตํอใน
ระดับอุดมศึกษา 

 

-แบบสอบถาม/การ
สังเกต 

 

7.การอนุมัติโครงการ 

ลงช่ือ ................................... ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ    ลงช่ือ.............................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ      
     (นางสาวปัทมาภรณ์ ยังแสนภู)               (นางสาววันวาสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)   
                   ครู             เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                        
     

ลงช่ือ ................................................  ผ๎ูเห็นชอบโครงการ         
      (นายอภิกร  สมร )  

หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
    

              
          
         ลงช่ือ ..............................................   ผ๎ูอนุมัติโครงการ   
         (นายคนิม  เบญมาตย์)           

     ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา   



ล าดับที่ 24 รหัสโครงการ ท  2.1 
ชื่ดโครงการ    โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระ/งาน กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
สนดงยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนดงนโยบาย สพม.๒๒ โขงนทีโมเดลข้อท่ี 
สนดงกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สนดงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒  ข้อท่ี ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 

มีคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓  ข้อท่ี ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผูรั้บผิดชดบโครงการ นายรณชัย  มีระหงษ์ และคณะครูกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

1. หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดย     
มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ีให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มีกิจกรรมด้านการ
จัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  รวมท้ังต้องมีการ
บริหารจัดการด้านวัสดุส านักงาน ส่ือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด าเนินงาน โดยให้ครู  
นักเรียน  และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและ
ส่ิงแวดล้อม     ของโรงเรียนดงหลวงวิทยา อยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรม สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้
อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และมีวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีต้องจัดหาเพิ่มเติม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

โรงเรียนจึงจัดโครงการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ โดยโรงเรียนควรเรง่ระดมทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ห้องปฏิบัติการ และจัดหาส่ือเทคโนโลยีให้บริการแก่นักเรียน ตลอดจนประสานกับชุมชนเพื่อจัดแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน เพื่อท าให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
และสอดคล้อง กับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้อาคารสถานท่ี อาคารประกอบและส่ิงแวดล้อม  ส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและ
บริเวณโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน 

2. เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้สอยเพื่อการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร 



3. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๑)  สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น  สวยงาม  มีความปลอดภัย  มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
จัดการ 

    เรียนรู้ 
๒) อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอน 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
๔) โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง

เพียงพอ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๑)  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุก

คน 
     เกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒)  อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพ 
๓)  ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔)  การบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความคล่องตัว 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

๔.๑ กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
๑. กิจกรรม 5 ส. 
๒. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อม 
๓. กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
๔. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องยนต์ ไฟฟ้า และระบบประปา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๒ การด าเนินงานโครงการ 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

๑. ส ารวจสภาพปัญหาการบริหารจัดการ
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา และส ารวจวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีช ารุดและขาดแคลน ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน สรุปรายงานเพื่อเป็นข้อมูล
น าเสนอในท่ีประชุมระดับโรงเรียน 

๒. จัดสรรงบประมาณ 

๓. ประชุมจัดสรรงบประมาณกลุ่มงาน 

๓๐๖,๐๐๐ เม.ย. – พ.ค.  คณะครูกลุ่มงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

๔. ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลุ่มงาน  ปีการศึกษา ๖๓ หัวหน้ากลุ่มงานฯ 

๕. นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม หัวหน้ากลุ่มงานฯ 

๖. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/
ส้ินปีการศึกษา 

หัวหน้ากลุ่มงานฯ 

 
๔.๓ การด าเนินกิจกรรม 

 ๑. กิจกรรม ๕ ส. 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 

2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

๔. จัดสรรงบประมาณ 

๑๕,๐๐๐ เม.ย. – พ.ค.  ว่าท่ีร้อยตรีชโย  สุพร และ
คณะครูกลุ่มงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

๕. ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลุ่มงาน  ปีการศึกษา ๖๓ ว่าท่ีร้อยตรีชโย  สุพร 

๖. นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม ว่าท่ีร้อยตรีชโย  สุพร 

๗. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/
ส้ินปีการศึกษา 

ว่าท่ีร้อยตรีชโย  สุพร 

 



รายละเดียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม ๕ ส. 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ 

1 ไม้กวาดทางมะพร้าว ๔๐  ด้าม ๕0 ๒,000 เงินอุดหนุนรายหัว 
2 ไม้กวาดดอกหญ้า ๖๐  ด้าม ๕0 ๓,๐00 
3 ไม้กวาดหยากไย่ ๑๐  ด้าม 50 ๕00 
4 ไม้กวาดมือเสือ ๑๐  ด้าม 50 ๕00 
5 น้ ายาล้างห้องน้ า 1๐แกลลอน 400 ๔,๐๐๐ 
6 ท่ีโกยผงพลาสติก ๑๐  อัน 50 ๕00 
๗ กรรไกรตัดแต่งกิง่ไม ้ ๓  อัน ๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
๘ กรรไกรตัดแต่งกิง่ไม้แบบใบเล่ือย 

พร้อมด้ามต่อ 
๒  อัน ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ 

รวม ๒๔,๐00  
 
 ๒. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดลด้ม 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 

2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

๔. จัดสรรงบประมาณ 

๓๐,๐๐๐ เม.ย. – พ.ค.  นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง
และคณะครูกลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไป 

๕. ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลุ่มงาน  ปีการศึกษา ๖๓ นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง 

๖. นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง 

๗. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/
ส้ินปีการศึกษา 

นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง 

 
 
 
 
 
 



รายละเดียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้ดม 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ 

1 ปรับสภาพภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน ๒ จุด ๗,๕๐๐ ๑๕,000 เงินอุดหนุนรายหัว 
2 ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ 

อาคารเรียน และสนามกีฬา 
๒ จุด ๗,๕๐๐ ๑๕,000 

     
รวม ๓๐,๐๐๐  

๓. กิจกรรมปรับปรุงดาคารสถานที่ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 

2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

๔. จัดสรรงบประมาณ 

๒๒๑,๐๐๐ เม.ย. – พ.ค.  นายรณชัย  มีระหงษ์ 

และคณะครูกลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไป 

๕. ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลุ่มงาน  ปีการศึกษา ๖๓ นายรณชัย  มีระหงษ์ 

๖. นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม นายรณชัย  มีระหงษ์ 

๗. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/
ส้ินปีการศึกษา 

นายรณชัย  มีระหงษ์ 

 

รายละเดียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมปรับปรุงดาคารสถานที่ 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ 

1 ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน ๒ หลัง ๕๐,๐๐๐ ๑๐0,000 เงินอุดหนุนรายหัว 
2 ปรับปรุงห้องเรียน   ๕0,000 
3 ปรับปรุงเครื่องท าน้ าเย็น ๒  จุด ๑๐,๐๐๐ ๒0,000 
๔ ปรับปรุงโรงอาหาร ๑  หลัง ๘,๐๐๐ ๘,๐๐0 
5 กล้องวงจรปิด ๑  ชุด ๒๐,๐๐๐ ๒0,000 
๖ ห้องน้ าครู     
๗ กั้นห้องส านักงานครู๑ ๑ จุด ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐  

รวม ๒๒๑,๐๐๐  



๔. กิจกรรมปรับปรุงซ่ดมแซมเคร่ืดงยนต์ ไฟฟ้า และระบบประปา 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน 

2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

๔. จัดสรรงบประมาณ 

๔๐,๐๐๐ เม.ย. – พ.ค.  นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง
และคณะครูกลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไป 

๕. ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลุ่มงาน  ปีการศึกษา ๖๓ นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง 

๖. นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง 

๗. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/
ส้ินปีการศึกษา 

นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง 

 
รายละเดียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมปรับปรุงซ่ดมแซมเคร่ืดงยนต์ ไฟฟ้า และระบบ
ประปา 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ 

1 ซ่อมรถยนต์ ๑ คัน ๕,๐๐๐ ๕,000 เงินอุดหนุนรายหัว 
2 ระบบน้ าประปา ๒ จุด ๕,๐๐๐ ๑๐,๐00 
3 ระบบไฟฟ้า   ๒๕,000 

รวม ๔๐,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเดียดประมาณการรายจ่ายรวม 

รายละเดียดกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่ด
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่ด
หน่วย 

รวมเงิน 

๑. กิจกรรม ๕ ศ.   ๑๐,๐๐๐   ๕,๐๐๐ 

๒. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และ
พัฒนาสภาพแวดล้อม 

  ๒๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ 

๓. กิจกรรมปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 

  ๑๔๑,๐๐๐   ๘๐,๐๐๐ 

๔. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องยนต์ ไฟฟ้า และระบบ
ประปา 

  ๒๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐ 

รวมแต่ละภาคเรียน  ๑๙๖,๐๐๐  ๑๑๐,๐๐๐ 

รวมทั้ง ๒ ภาคเรียน ๓๐๖,๐๐๐ 

 

5. สรุปงบประมาณ  

 งบประมาณทั้งโครงการ   จ านวน  ๓๐๖,๐๐๐   บาท 
 งบประมาณ(เงินอุดหนุน)     ๓๐๖,๐๐๐ บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    ....................................... บาท 
 อื่นๆ      ....................................... บาท 
 รวมท้ังส้ิน      ๓๐๖,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืดงมืดประเมิน 

๑. เชิงปริมาณ 
  ๑)  สภาพแวดล้อมภายโน
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น  สวยงาม  มี
ความปลอดภัย  มีบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
  ๒) อาคารเรียน  อาคารประกอบ
ต่างๆ อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพิ่มข้ึน 
๔) โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ส าหรับการบริหารสถานศึกษาและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
เพียงพอ 

 
ประเมินความพึงพอใจการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
ประเมินความพึงพอใจการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

๒. เชิงคุณภาพ 
  ๑)  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ี
สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เอื้อต่อ
การเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียน
ทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒)  อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓)  ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๔)  การบริหารสถานศึกษาและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิด
ความคล่องตัว 
 

 
ประเมินความพึงพอใจการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
ประเมินความพึงพอใจการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 



๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียน ห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้ตามธรรมชาติและศักยภาพของ

ผู้เรียน 
2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
3. นักเรียนได้รับการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 
4. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่าง

หลากหลาย 
6. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

 
๘. การดนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายรณชัย  มีระหงษ์)           (นางสุนันทา   หาคุ้มคลัง) 
       หัวหน้างานอาคารสถานท่ี      หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)      (นายอภิกร  สมร) 
        เจ้าหน้าท่ีงานแผนงาน             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 

ลงช่ือ................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายคนิม  เบญมาตย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 25 รหัสโครงการ  ท 2.2 
ชื่ดโครงการ    โครงการพัฒนาส านักงานบริหารงานท่ัวไป 
กลุ่มสาระ/งาน  กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
สนดงยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนดงนโยบาย สพม.๒๒ โขงนทีโมเดลข้อท่ี

............................................................................................................. 
สนดงกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สนดงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒  ข้อท่ี ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 

มีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชดบโครงการ นายรณชัย  มีระหงษ์  
ระยะเวลาด าเนินงาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารท่ัวไป เป็นงานอีกงานหนึ่งท่ีต้องให้บริการ ส่ือสาร  ประสาน
สัมพันธ์ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับโรงเรียนและชุมชน เป็ นงานท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนดงหลวงวิทยา  
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมน าความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การกระจายการบริหารงานภายในองค์กรเป็นการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง การอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารงานท่ัวไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่าง
เป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 

3) เพื่ออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

3. เปา้หมาย 

      3.1  เชิงปริมาณ   



       ๑) บุคลากรภายในโรงเรียนดงหลวงวิทยา ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดีอย่างน้อย 80% 
      3.2  เชิงคุณภาพ   
       ๒) นักเรียน  ผู้ปกครอง บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

๔.๑ กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

๑. โครงการพัฒนาส านักงานบริหารงานท่ัวไป 

๔.๒ การด าเนินงานโครงการ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

๑. ส ารวจสภาพปัญหาการบริหารจัดการ
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา และส ารวจวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีช ารุดและขาดแคลน ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน สรุปรายงานเพื่อเป็นข้อมูล
น าเสนอในท่ีประชุมระดับโรงเรียน 
๒. จัดสรรงบประมาณ 
๓. ประชุมจัดสรรงบประมาณกลุ่มงาน 

๒๓,๐๐๐ เม.ย. – พ.ค.  คณะครูกลุ่มงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

๔. ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลุ่มงาน  ปีการศึกษา ๖๓ นายรณชัย  มีระหงษ์ 

๕. นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม นายรณชัย  มีระหงษ์ 

๖. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/
ส้ินปีการศึกษา 

นายรณชัย  มีระหงษ์ 

รายละเดียดประมาณการรายจ่ายโครงการพัฒนาส านักงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ๑  เครื่อง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,000 เงินอุดหนุนรายหัว 
2 กระดาษ A4 ๒  กล่อง ๑,๐๐๐  ๒,000  
3 แม็คเย็บกระดาษขนาดใหญ่ ตราช้าง 

พร้อมลูกแม็ค 
๑  ตัว ๑,๕๐๐ 1,500  

๔ ตู้เก็บเอกสาร แบบ 3 บานเล่ือน ๑  หลัง ๔,๕๐๐ ๔,๕00  
รวม ๒๓,๐00  

 

5. สรุปงบประมาณ  

 งบประมาณทั้งโครงการ   จ านวน  ๒๓,๐๐๐   บาท 



 งบประมาณ(เงินอุดหนุน)     ๒๓,๐๐๐ บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    ....................................... บาท 
 อื่นๆ      ....................................... บาท 
 รวมทั้งสิ้น      ๒๓,๐๐๐ บาท 
 

๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืดงมืดประเมิน 
๑. เชิงปริมาณ 
๑) นักเรียน  ผู้ปกครอง บุคลากร
ภายในโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดีอย่าง
น้อย 80% 
 

 
ประเมินความพึงพอใจการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
ประเมินความพึงพอใจการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

๒. เชิงคุณภาพ 
          ๑) บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุก
คน 
 

 
ประเมินความพึงพอใจการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
ประเมินความพึงพอใจการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) บุคลากรโรงเรียนดงหลวงวิทยาได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น 
2) มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3) มีการจัดเก็บข้อมูลของส านักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
4) นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ 
 
 
 
 
 
๘. การดนุมัติโครงการ 
 
 



ลงช่ือ.........................................ผู้เสนอโครงการ  ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
        (นายรณชัย  มีระหงษ์)            (นางสุนันทา   หาคุ้มคลัง) 
       หัวหน้างานอาคารสถานท่ี      หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
ลงช่ือ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
    (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                (นายอภิกร  สมร) 
      เจ้าหน้าท่ีงานแผนงาน                    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 

ลงช่ือ................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายคนิม  เบญมาตย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่  26 รหัสโครงการ  ท 2.3 
โครงการ   ปรับปรุงและพัฒนางานเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
กลุ่มสาระงาน  บริหารทั่วไป 



สนองนโยบาย สพฐ. 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน กลยุทธ์สพฐ.   ข้อที่ 1 
สนองมาตรฐาน  กลยุทธ์แผนงานข้อที่ 1.1 , 1.2   
   กลยุทธ์สพฐ.ขอ้ที่ 5 กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ข้อที่ 1 , 5            
   มาตรฐานประกันคุณภาพการภายใน มาตรฐานที่ 16  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายนิเทศก์    ศรีโจมรัก 
............................................................................................................................. ..................................... 
1.หลักการและเหตุผล 
 

เพื่อให๎การปฏิบัติหน๎าท่ีรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให๎เกิดความเรียบร๎อยปลอดภัยในครู 
บุคลากรทุกคนได๎มีสํวนรํวมครูชาย ปฏิบัติหน๎าท่ีในเวลากลางคืน  ครูสตรีปฏิบัติหน๎าท่ีในเวลากลางวัน  
รํวมกับนักการภารโรง   การบริหารงานให๎มีประสิทธิภาพอ านวยความสะดวกการจัดเก็บข๎อมูลมีประสิทธิภาพ 
ท่ีเป็นปัจจุบันมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถติดตามค๎นหาหลักฐานได๎สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎มีการจัดการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ การแตํงต้ัง 
   ค าส่ังผ๎ูปฏิบัติหน๎าท่ีได๎เหมาะสมตามสถานการณ์ 
2. เพื่ออ านวยความปลอดภัยในทรัพย์สินทางราชการ  ครู  บุคลากร สนับสนุนสํงเสริมให๎ 
    การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

 
3.เป้าหมาย 
3.1  ด๎านปริมาณ  
 บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช๎บริการได๎ดีอยํางน๎อย 80 % 
3.2  ด๎านคุณภาพ   
 สนับสนุนการองค์กร  โครงสร๎างและระบบการบริหารงานมีความคลํองตัวบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาในเวลากลางวัน  และกลางคืนได๎อยํางดี 
4. สถานท่ีด าเนินการ/หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
 โรงเรียนดงหลวงวิทยา  งาบุคลากร   บริหารทั่วไป อาคารสถานท่ี  งานพัฒนาผ๎ูเรียน 
นักการภารโรง 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 พฤษภาคม 2563   พฤษภาคม 2564 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
 

 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 



รายละเอียดกิจกรรม  
จ านวน
หนํวย 

 

 
ราคาตํอ
หนํวย 

 
รวมเงิน 

 
จ านวน
หนํวย 

 
ราคาตํอ
หนํวย 

 
รวมเงิน 

       
       
       

รวมแตํละภาคเรียน     
รวมท้ัง 2 ภาคเรียน    

 
สรุปงบประมาณ 
  งบประมาณท้ังโครงการ     จ านวน  ...........................  บาท 
  งบประมาณ (เงินอุดหนุน)                 ............................  บาท 
  เงินนอกงบประมาณ     ............................   บาท 
  อื่น ๆ 
 
  รวมท้ังส้ิน      ............................   บาท 
 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
จ านวน 
(หนํวย) 
 

 
ราคา 
(หนํวย) 
 

ราคารวม 
 

บาท 
 
ส.ต. 

 
แหลํง
งบประมาณ 

1 ซองพลาสติก  ยาว  12   40      480 - (    )  เงินนอก
งบประมาณ 
(     )  เงิน
งบประมาณ 
(     )   อื่น ๆ 
 

2 กระดาษโรเนียวขาว ยาว   8 150   1,200 - 
3 กระดาษถํายเอกสารดับเบิล

เอ 
  6 130      780 - 

4 แลคซีนสีน้ าเงิน 2 นิ้ว 12   80      960 - 
      

      
 

รวม 
 
   3,420 

 

 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการ/ผลการระเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 

1. เชิงปริมาณ 
    1. นักเรียนร๎อยละ.............. ได๎

  



ฝึกทักษะและ 
        เข๎ารํวมกิจกรรม 
    2. นักเรียนมีผลงาน 
......................... 
    3. ครู........................................... 

 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ/ผลการ
ระเมิน 

เครื่องมือท่ีใช๎ 

1. เชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนมี.................... 
     2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     3. ครู........................................... 

  

 
 
  รายการที่ขอจัดซ้ือ 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
จ านวน 
(หนํวย) 
 

 
ราคา 
(หนํวย) 
 

ราคารวม 
 

บาท 
 
ส.ต. 

 
แหลํง
งบประมาณ 

1 กระดาษท าปกส้ัน 
(เหลือง น้ าเงิน) 

2 150      300 - (    )  เงิน
นอกงบ 
        
ประมาณ 
(     )  เงิน
งบประมาณ 
(     )   อื่น 
ๆ 
 

2 กระดาษท าปกยาว ( 
สีเหลือง) 

1 200   200 - 

3 คัดเตอร์ 1 150      150 - 
4 ใบมีดคัตเตอร์ 1 50      50 - 
5 กรรไกร 1 150 150  

6 ค๎อนเล็ก 1 50 50  
 

รวม 
 

   1,000 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. บุคลากรโรงเรียนดงหลวงวิทยาคมได๎ใช๎ประโยชน์มากขึ้น 

    2. มีการบริหารจัดการและจัดเอกสารที่เหมาะ พอเพียงท่ีเอื้อให๎บุคลากรท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 



    3. มีการจัดเก็บข๎อมูลของส านักงานด๎วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 
8.  การติดตามประเมินผล 
 คร้ังที่  1  ธันวาคม 2563 
 คร้ังที่  2  มีนาคม 2564 
 
9. การอนุมัติ 
 
 
ลงช่ือ                            ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ        ลงช่ือ                            ผ๎ูตรวจสอบโครงการ  
        ( นายนิเทศก์  ศรีโจมรัก)                                          (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์ )       
               ต าแหนํง  ครู                                                  เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน    
 
 
                                  ลงช่ือ                                  ผ๎ูเห็นชอบโครงการ              
                                               (นายอภิกร  สมร)                                             
                             หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน        
                 
 
 
 
                                 (ลงช่ือ)                              ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                         ( นายคนิม   เบญมาตย์ ) 
                                   ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับที่ 27 รหัสโครงการ  ท 2.4 
ล าดับที่   รหัสโครงการ 
โครงการ  ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลุ่มสาระ/งาน  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
สนดงนโยบาย สพฐ. ประเด็นกลยุทธ์ 3  



สนดงกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร และ 

ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
สนดงมาตรฐานที่ 1/1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชดบโครงการ นายวิชิต บุรัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563  
************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

  บุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า นอกจากจะต้องเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี มีสติปัญญาดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจในการด าเนินชีวิตประจ าวันด้วย และเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตและการท างานใน
หน้าท่ี เพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม ได้อย่างกลมกลืนภายใต้สภาพแวดล้อมในสังคม ซึ่งการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นหน้าท่ีของทุกสถาบันในสังคม เริ่มต่ังแต่บ้าน วัด โรงเรียน 
ตลอดจนถึงชุมชนท่ีอยู่อาศัย ท่ีจะต้องร่วมมือในการอบรมส่ังสอนเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ ได้ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทดลองฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้
วิถีชีวิตแบบพุทธด้วยตนเอง โดยจุดเน้นของค่ายมี ๔ ส ได้แก่ สนุก สาระ สงบ และส านึก รวมถึงการมีระเบียบ
วินัยในตนเองด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระเบียบวินัยในตนเอง 
๒.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓.  เพื่อลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว  

โรงเรียน  ท้องถิ่น และชุมชน 
 
 
 
 
3. เปา้หมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๕ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานการณ์จริง ร้อยละ ๙๐ 



  2. นักเรียนมีลักษณะนิสัยท่ีดีงาม ตามหลักมารยาทชาวพุทธ ร้อยละ ๙๐ 
  3. นักเรียนสามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๙๐ 
  4. นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นลูกท่ีดี ศิษย์ท่ีดี เพื่อนท่ีดี และพลเมืองท่ีดี       
  5. นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ๙๐ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
  1. กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4.2 การด าเนินงาน 

  ขั้นตดนการปฏิบัติ / กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิ
ดชดบ 

ขั้นเตรียมการ(Plan) 
1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน 
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะดันพึงประสงค์ 
 
ขั้นประเมินผล (Check) 

1.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม
และประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

2.  สรุปผลการประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ 

3.  รายงานผลการด าเนินงานของโครงการให้
ผู้บริหารทราบ 
ขั้นปรับปรุง (Action) 

1.  น าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษาต่อไป 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
๒๑-๒๒ มี.ค. 

๖4 
 
 

มี.ค. ๖4 
 
 
 
 
 

มี.ค. ๖4 

 
ครูวิชิต บุรัตน์ 

 
 
 

คระครู- 
นักเรียน 

 
ครูวิชิต บุรัตน์ 

 
 
 
 
 

 
ครูวิชิต บุรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 1. กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 เหมาจําย - - 15,000 - - 15,000 



คําอาหาร 
2 คําวิทยากร - - 1,500 - - 1,500 
3 คําปูายกิจกรรม - - 500 - - 500 
4 คําอาหารวําง - - 500 - - 500 
รวมแตํละภาคเรียน  17,500  17,500 
รวมท้ังสองภาคเรียน 35,000    
*ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 
5. สรุปงบประมาณ  
 งบประมาณท้ังโครงการ      35,000   บาท 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)       บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)    บาท 
 อื่นๆ         

รวมท้ังสิน       35,000   บาท 
 

ท่ี ประเภทงบรายจ่าย (บาท) รวม (บาท) 
 
 
 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ท่ีดิน
ส่ิงก่อสร้าง 

1 32,000 3,000 - - - - 35,000 
รวมท้ังส้ิน 35,000 

*ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน เข๎ารํวมโครงการ ร๎อยละ 95 

 
 

การเข๎ารํวมกิจกรรม 

 
 

แบบลงทะเบียน 



 
2. เชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในสถานการณ์จริง 
    2. นักเรียนมีลักษณะนิสัยท่ีดีงาม ตามหลัก
มารยาทชาวพุทธ  
    3. นักเรียนสามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช๎
ในชีวิตประจ าวัน  
    4. นักเรียนได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เป็นลูกท่ีดี ศิษย์ท่ีดี เพื่อนท่ีดี และพลเมืองท่ีดี       
    5. นักเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลํุม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน  

 
แบบสอบถาม 

 
รายงานสรุปผล
โครงการ 

 
 
7. การดนุมัติโครงการ 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ  ลงช่ือ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
             (นายวิชิต บุรัตน์)    (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์) 
            ครู                             หัวหน้าท่ีงานแผนงาน 
 
 

ลงช่ือ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายอภิกร  สมร) 
                หัวหน๎ากลํุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายคนิม  เบญมาตย์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 
ล าดับที่ 28 รหัสโครงการ  ท 2.5 
ชื่อโครงการ                               โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรมอันพึงประสงค์  
กลุ่มสาระ/งาน                           งานพัฒนานักเรียน กลํุมงานบริหารงานท่ัวไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ                       ประเด็นกลยุทธ์   3 



สนองกลยุทธ์โรงเรียน                    กลยุทธ์ที่ 4   
สนองรับมาตรฐานการศึกษาชาติ       ข๎อท่ี 1  ตัวบํงช้ีท่ี 1.3/1.6 
ลักษณะโครงการ                         โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                งานพัฒนานักเรียน กลํุมงานบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาด าเนินการ                ปีการศึกษา  2563 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนาผ๎ูเรียนจ าเป็นต๎องจัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนในด๎านการปกครองตนเอง                
ให๎มีคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละเพื่อสํวนรวม การคิดวิเคราะห์ในการชํวยกันแก๎ปัญหาของชุมชน ท๎องถิ่น                        
และคํานิยม 12 ประการ เป็นการเสริมสร๎างจิตสานึกของพลเมืองดี จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคํานิยมและนิสัย
การประหยัดอดออม  ความอดกล้ัน ขยัน หมั่นเพียร ความเมตตากรุณา ความสามัคคี การท างานรํวมกัน                                     
การอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมีความสุข จัดกิจกรรมการยกยํองชมเชยแกํนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี การจัด
กิจกรรมตําง ๆ ให๎นักเรียนได๎มีโอกาสแสดงออก โครงการพัฒนาทางจิต ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ฝึกการสวดมนต์  
และ กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมและพัฒนาความประพฤติของนักเรียนให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม                          
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน โดยจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติ ในการยกยํองชมเชยนักเรียน การ
เผยแพรํเกียรติประวัติของนักเรียน การประพฤติดีของนักเรียนการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีประพฤติดี เป็น
แบบอยํางท่ีดีแกํสังคม รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ ประกวดแขํงขัน ผลงานของนักเรียนตามโครงการด๎าน
มารยาทไทย  วิถีไทย ตลอดปี เพื่อเป็นแบบอยํางและปลูกฝังค านิยม จิตสานึก ท่ีดีแกํนักเรียน ท้ังนี้จึงได๎มีการ
ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และด าเนินงาน การจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมความเป็นวิถีไทย 
เอกลักษณ์ไทย ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและคํานิยมท่ีดีงานรวมกับศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอ จังหวัด วางแผนและ
ด าเนินงานรํวมกิจกรรมงานพิธกีาร งานรัฐพิธี ในวนัส าคัญตําง ๆ โดยประสานงาน กับฝุายกิจการนักเรียน 
นักเรียน ครูและบุคลากรฯไปรํวมงานพิธีการ ด าเนินการและรับผิดชอบเกี่ยวกับศาสนพิธี ในงานพิธวีันส าคัญ
ตําง ๆ และศาสนพิธีท่ี โรงเรียนจัดขึ้น                                                             
                      ในแตํละปีเราจะมีวันส าคัญของชาติและวันส าคัญของสถานศึกษา ตลอดจนวันส าคัญของ
ชุมชน หลายวันด๎วยกัน ท้ังท่ีเป็นวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันส าคัญทางประเพณี  
เชํน วันไหว๎ครู   วันมาฆบูชาวันเข๎าพรรษา ประเพณีของชุมชน เป็นต๎น สํงเสริมให๎นักเรียนรู๎คุณคําการรักษา
ประเพณี และภูมิปัญญาไทยไว๎ โดยให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนรํวมท ากิจกรรมในวันส าคัญทางตํางๆ  สํงผลให๎เข๎าใจ
เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตนได๎ดียิ่งขึ้น  สามารถน าความรู๎ท่ีได๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ท าให๎                 
มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติให๎มีความสันติสุข เจริญรุํงเรือง  
และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจถึงวันส าคัญแหํงชาติของไทย ระลึกถึงประวัติความเป็นมาของ
วันส าคัญตําง ๆ เข๎ารํวมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได๎ถูกต๎องและรู๎จักรักษาอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีไทย                       
สืบสานและเข๎ารํวมประสานความสัมพันธ์ที่ดีตํอสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีแกํผ๎ูเรียนทุกคนในการใช๎ชีวิตรํวมกับผ๎ูอื่น
ได๎อยํางมีความสุขในสังคมปัจจุบัน 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสํงเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให๎มีวนิยั มีคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรม        
ประเพณีไทย ตลอดท้ังประเพณีของท๎องถิ่น 



2.2  เพื่อให๎นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในวันส าคัญแหํงชาติและวันส าคัญทาง
ศาสนา 
 
3.  เป้าหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ    
   3.1.1  นักเรียนมีวินัย มีพฤติกรรมด๎านคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย   
ตลอดท้ังประเพณีของท๎องถิ่นร๎อยละ 100 
3.1.2 นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในวันส าคัญแหํงชาติและวันส าคัญทางศาสนา ร๎อยละ  
100                      

3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาทุกคนมีวินยั มีพฤติกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดท้ัง
ประเพณีของท๎องถิ่น 
          3.2.2 นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาทุกคนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในวันส าคัญแหํงชาติ
และวันส าคัญทางศาสนา 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
   4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
                   1.  กิจกรรมธรรมะดีประจ าสัปดาห์  
                   2.  กิจกรรมยิ้มไหว๎ รักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่น  
                  3.  กิจกรรมประชุม ผ๎ูปกครองนักเรียน  
               4 . กิจกรรมไหว๎ครู 
                   5. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา  
                   6.  กิจกรรมวันปิยมหาราช  
                   7.  กิจกรรมประเพณีบรูไฮไทโซ ํ
                   8. กิจกรรมกํอนจบพบพระ 
                   9.  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
                 10.  กิจกรรมวันคล๎ายวันสวรรคต ร.9 
 
 
 
 
 
   4.2 การด าเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 1. ข้ันเตรียมการ ( plan )   



1.1 รับนโยบาย 
1.2 น าเสนอโครงการ 
1.3 ผ๎ูรับผิดชอบประชุมช้ีแจงการ
ด าเนินงาน 

พ.ค. 63 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 

คณะครูกลํุมงานพัฒนานักเรียน  
 
 
 
 

ท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

 
1.4  ก าหนดกิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการ 
 
1.4.1  กิจกรรมธรรมะดีประจ า
สัปดาห์ 
 
1.4.2 กิจกรรมยิ้มไหว๎ รักษ์
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 
1.4.3 กิจกรรมประชุม ผ๎ูปกครอง
นักเรียน 
 
1.4.4  กิจกรรมไหว๎ครู 
 
1.4.5 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
และวันเข๎าพรรษา 
 
1.4.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช 
 
1.4.7 8 กิจกรรมประเพณีบลูไฮ                
ไทโซํ 
 
1.4.8 กิจกรรมกํอนจบพบพระ 
 
1.4.8 9 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 
1.4.10 กิจกรรมวันคล๎าย                      
วันสวรรคต ร.9 

 
พ.ค. 63 

 
 

พ.ค. 63 
 

 
พ.ค. 63 

 
 
            พ.ค. 63 

 
          
             ก.ค. 63 

 
ก.ค. 63 

 
          

23 ต.ค. 63 
                
            มี.ค. 64 
 
               
             มี.ค. 64 

 
            มี.ค. 64 
 
         13  ต.ค. 63       

 
นายกมล แกํนจันทร์ 
 

 
 
 
 

น.ส.ปวีณา  สีมืด 
 

 
 น.ส.กานต์พิชชา นาคจิตพิสุทธิ์ 
 

  
นางจารุวรรณ  ใจศิริ 

                 
           นายพิษณุ  ชมพู 

 
          

นายคมสันต์  ต๎นสวรรค์ 
 
         นายพิษณุ  ชมพู 
 

 
นายคมสันต์  ต๎นสวรรค์ 

 
 นางจารุวรรณ  ใจศิริ 

 
     นายคมสันต์  ต๎นสวรรค์ 

ท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2 
2. ข้ันด าเนินการ ( Do ) 
2.1 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

คณะครูกลํุมงานพัฒนานักเรียน  



2.2 ประชาสัมพันธ์ในสํวนท่ี
เกี่ยวข๎อง 
2.3 ด าเนินการตามกิจกรรม 

3 

3 ข้ันตรวจสอบ  ประเมินผล  ( 
Check ) 
3.1 นิเทศติดตามและประเมินผล 
3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 

มี.ค.64 
 

คณะครูกลํุมงานพัฒนานักเรียน  

4 

4 ข้ันแก๎ไข พัฒนา ปรับปรุง 
(Action) 
4.1 รวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล 
4.2 ปรับปรุง พัฒนา 

มี.ค. 64 
 

คณะครูกลํุมงานพัฒนานักเรียน  

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย แต่ละกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมธรรมะดีประจ าสัปดาห์ 

ท่ี รายการ จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา  
(หนํวย) 

ราคารวม 
บาท ส.ต. แหลํง

งบประมาณ 
 
1 
 
2 
 
3  

 
กระดาษ A4 
 
ธูป เทียน ดอกไม๎ 
 
คําตอบแทนวิทยากร 

 
5 
 

10 
 
2 

 
200 

 
50 
 

1,250 

 
1,000 

 
500 

 
2,500 

 (   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่นๆ  
 
 
 

รวม       4,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมยิ้มไหว้ รักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ท่ี รายการ จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา  
(หนํวย) 

ราคารวม 
บาท ส.ต. แหลํง



งบประมาณ 
 
1 
 
2 
 
3  

 
ปูายไวนิล 
 
กระดาษA4 
 
กระดาษเกียรติบัตร 

 
1 
 
6 
 
2 

 
1,200 

 
150 

 
450 

 
1,200 

 
900 

 
900 

 (   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่นๆ  
 
 
 
 

รวม       3,000   
 
3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ท่ี รายการ จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา  
(หนํวย) 

ราคารวม 
บาท ส.ต. แหลํง

งบประมาณ 
 
1 

 
2 
 
3 

 

 
ปูายไวนิล 
 
กระดาษA4 
 
คําวัสดุจัดท าเอกสารการ
ประชุม 

 
2 
 

10 
 

500 
 

 
1,500 

 
200 

 
         18 

 
 

 
3,000 

 
2,000 

 
9,000 

 
 

 (   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่นๆ  
 
 
** แบํงเป็น                      
2  ภาคเรียน 
 

รวม       12,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมไหว้ครู 
 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา  ราคารวม 



(หนํวย) (หนํวย) บาท ส.ต. แหลํง
งบประมาณ 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4  

 
ปูายไวนิล 
 
หมึกEPSON 
 
กระดาษเกียรติบัตร 
 
คําเชําชุดการแสดง 

 
1 
 
2 
 
2 
 

10 

 
1,500 

 
400 

 
500 

 
390 

 
1,500 

 
800 

 
      1,000 

 
1,700 

 (   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่นๆ  
 
 
 
 
 

รวม       5,000   
 
 
5. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
 

ท่ี รายการ จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา  
(หนํวย) 

ราคารวม 
บาท ส.ต. แหลํง

งบประมาณ 
 
1 
 
2 
 

  3 
 
  4 

 
ต๎นเทียนพรรษา 
 
สังฆทาน 
 
คําเชําชุดและแตํงหน๎า 
 
ปูายในขบวนแหํและ
ตกแตํงขบวน 

 
1 
 
5 
 

10 
 
1 

 
1,000 

 
400 

 
500 

 
2,000 

 
1,000 

 
2,000 

 
5,000 

 
2,000 

 (   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่นๆ  
 
 
 
 

รวม       10,000   
 
 
 
 
 
6. กิจกรรมวันปิยมหาราช 
 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา  ราคารวม 



(หนํวย) (หนํวย) บาท ส.ต. แหลํง
งบประมาณ 

 
1 
 
2 
 
3 
 
 

   

 
สีน้ ามัน 
 
ดอกไม๎สด 
 
โอเอซิสปักดอกไม๎ 

 
1 
 
1 
 
1 
 
 

 
200 

 
     1,600 

 
200 

 
         200 
 
        1,600 

 
    200 

 (   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่นๆ  

รวม       2,000   
 
7. กิจกรรมประเพณีบรูไฮไทโซ่ 
 

ท่ี รายการ จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา  
(หนํวย) 

ราคารวม 
บาท ส.ต. แหลํง

งบประมาณ 
 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 

  

 
คําอุปกรณ์ท าซุ๎ม 
 
คําเชําชุดการแสดง 
 
ปูายไวนิล 
 
 

 
1 
 

10 
 
1 
 
 

 
2,000 

 
200 

 
1,000 

 
 

 
      2,000 

 
2,000 

 
1,000 

 

 (   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่นๆ  

รวม      5,000   
 
 
 
 
 
8. กิจกรรมก่อนจบพบพระ   
 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา  ราคารวม 



(หนํวย) (หนํวย) บาท ส.ต. แหลํง
งบประมาณ 

 
1 
 
 

 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

 
 

 
คําอาหาร 4มื้อ นักเรียน 
ม.3 และ ม.6 จ านวน 
243 คน สภานักเรียน 15 
คน และคณะครู 45 คน 
รวม 303 คน 
คําตอบแทนวิทยากร 
 
ปูายไวนิล 
 
คําอาหารวําง 
 
กระดาษเกียรติบัตร เชือก            
กระดาษท าปูายช่ือ 

 
 
 
 

 
5 
 
1 
 
1 
 
1 

 
35 
 
 

 
2,000 

 
1,000 

 
1,500 

 
1,000 

 
      42,420 

 
 

 
10,000 

 
 1,000 

 
      1,500 
       
      1,000 

 (   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่นๆ  

รวม      55,920   
 
 
9. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 

ท่ี รายการ จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา  
(หนํวย) 

ราคารวม 
บาท ส.ต. แหลํง

งบประมาณ 
 

 1 
2 
 3 
 4 
  

 
คําอุปกรณ์จัดท าซุ๎ม 
คําเชําชุดการแสดง 
ปูายไวนิล 
คําบายศรีสํูขวัญและ
อุปกรณ์ 

 
5 
10 
1 
1 

 
700 
200 

1,500 
3,000 

 

 
3,500 
2,000 
1,500 
3,000 

 (   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่นๆ  

รวม       10,000   
 
 
 
10. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร. 9    
 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา  ราคารวม 



(หนํวย) (หนํวย) บาท ส.ต. แหลํง
งบประมาณ 

 
1 
 
2 
 
3 
 
 

   

 
สีน้ ามัน 
 
ดอกไม๎สด 
 
โอเอซิสปักดอกไม๎ 

 
2 
 
1 
 
2 
 
 

 
200 

 
    3,200 

 
200 

 
        400 
 
      3,200 
       
        400 

 (   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่นๆ  

รวม       4,000   
 
5. สรุปงบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
เงินอุดหนุน บ.กศ.

(บาท) 
เงินอื่นๆโปรดระบุ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) 

110,920 - - 110,920 

 
 
รายจําย 
จ าแนกตามหมวดรายจํายได๎ ดังนี้ 
   หมวดคําจ๎างช่ัวคราว    เป็นเงิน ................................................... บาท 

   หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ   เป็นเงิน ................................................... บาท 

  หมวดคําสาธารณูปโภค     เป็นเงิน ................................................... บาท 

  หมวดคําครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง   เป็นเงิน ................................................... บาท 

             หมวดเงินอุดหนุน             เป็นเงิน               110,920               บาท 

 

 

 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 



1. เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนมีวินัย มีพฤติกรรม
ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และสืบ
สานวัฒนธรรม                  
ประเพณีไทย ตลอดท้ังประเพณี
ของท๎องถิ่นร๎อยละ 100 
2. นักเรียนมีความตระหนัก                             

และเห็นความส าคัญในวันส าคัญ

แหํงชาติ      และวันส าคัญทาง

ศาสนา ร๎อยละ  100       

 

นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม 

 

1.แบบสอบถาม 

2. แบบรายงานการเข๎ารํวม

กิจกรรม 

2. เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา

ทุกคน  มีวินัย มีพฤติกรรมด๎าน

คุณธรรมจริยธรรม ตลอดท้ัง

ประเพณีของท๎องถิ่น 

2.นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา
ทุกคนมีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญในวันส าคัญแหํงชาติ
และวันส าคัญทางศาสนา 

 

นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติได๎ 

ในระดับดีมาก  ร๎อยละ100 

 

1.แบบสอบถาม 

2.แบบสังเกต 

3.แบบประเมินกิจกรรม 

  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย ตลอดท้ังประเพณีของท๎องถิ่น                
 7.2  นักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก และเห็นความส าคัญในวันส าคัญแหํงชาติ      
และวันส าคัญทางศาสนา 
 
 
 
8. การอนุมัติโครงการ 
 
   



ลงช่ือ...........................................ผ๎ูเขียนโครงการ      ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเขียนโครงการ  
        ( นางจารุวรรณ  ใจศิริ)                         (นางสุนันทา   หาค๎ุมคลัง)                                        
       ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา             หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานท่ัวไป 
   
 
                                    ลงช่ือ.............................................. ผ๎ูตรวจสอบโครงการ                          
                                            (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                         
                                    เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                                       
 
 
                                    ลงช่ือ............................................ ผ๎ูเห็นชอบโครงการ           
                                                (นายอภิกร   สมร)                                         
                                 หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน                                       
                                       
 
 
                                   ลงช่ือ.............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                          (นายคนิม   เบญมาตย์) 
                                      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับที่ 29 รหัสโครงการ  ท 2.6 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม    สํงเสริมงานอนามัยโรงเรียน 
กลุ่มสาระ/งาน  บริหารงานท่ัวไป 



สนองนโยบาย สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพม.22 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะพึงประสงค์และ
คํานิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรมและสมรรถนะส าคัญ 
                                ตามหลักสูตรและสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
                                เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและยัง่ยืน 
สนดงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 ข๎อท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผ๎ูเรียน 4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบ  นางปุณยนุช  สุวรรไตรย์,นางสาวปัญจรัตน์  วรโยธา    
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563  
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายการศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาและ 
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพ
ของผ๎ูเรียน ข๎อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผ๎ูเรียน 4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
สืบเนื่องจากผลการตรวจสุขภาพของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ด๎านน้ าหนัก มากกวําเกณฑ์ ร๎อยละ 
10.81 คํอนข๎างมาก ร๎อยละ 5.61 ตามเกณฑ์ 76.37 คํอนข๎างน๎อย 5.47 น๎อยกวําเกณฑ์ 2.53 ด๎านสํวนสูง สูง
กวําเกณฑ์ ร๎อยละ 8.44 คํอนข๎างสูง ร๎อยละ 7.14 ตามเกณฑ์ 79.22 คํอนข๎างเต้ีย 1.95 เต้ีย 3.25 
ดังนั้นงานอนามัยโรงเรียนจึงได๎เล็งเห็นความส าคัญของสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนจึงจัดให๎มี
กิจกรรมการสํงเสริมและเสริมสร๎างสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี การบริการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
รวมท้ังจัดให๎มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให๎กับนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน และจัดบริการยา
และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตํอความต๎องการ  
 
2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให๎นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย และได๎รับการ
บริการด๎านสุขภาพ ตรวจสุขภาพ มีสุขภาพที่ดีท้ังรํางกายและจิตใจ 
2) เพื่อจัดเรือนพยาบาลให๎พร๎อมเป็นท่ีให๎บริการอยํางสมบูรณ์ รวมท้ังบริการยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีมี
คุณภาพและเพียงพอ 
3) เพื่อให๎นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ ตระหนัก และเฝูาระวังปูองกันโรคตําง ๆ  
 
 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด๎านปริมาณ   
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ 80 ได๎ความรู๎ และได๎รับการดูแลสุขภาพอนามัยอยํางท่ัวถึง  
 3.2 ด๎านคุณภาพ  



นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียน ร๎อยละ 80 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1. กิจกรรมจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ให๎บริการอนามัย 
 2. กิจกรรมจัดท าหน๎ากากอนามัย 
 3. กิจกรรมจัดท าเจลล๎างมือ 
 4. กิจกรรมให๎ความรู๎ สํูอนามัยท่ีดี 
 
4.2 การด าเนินการโครงการ   

รายงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ส ารวจสภาพปัญหาสุขภาพจาก
ภาคเรียนท่ีผํานมา  และส ารวจวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีขาดแคลน ไมํเพียงพอตํอ
การให๎บริการ สรุปรายงานเพื่อเป็น
ข๎อมูลน าเสนอในท่ีประชุมระดับ
โรงเรียน  
2. จัดสรรงบประมาณ 
3. ประชุมจัดสรรงบประมาณ 

63,500 เม.ย.63 –พ.ค.63 
 

นางปุณยนุช  สุวรรไตรย์ 
นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 
 

4.ด าเนินสนับสนุนการพัฒนา  ภาคเรียนท่ี 
1 -2 

นางปุณยนุช  สุวรรไตรย์ 
นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 

5.นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม นางปุณยนุช  สุวรรไตรย์ 
นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 

6.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุกิจกรรม/ 
ส้ินปีการศึกษา 

นางปุณยนุช  สุวรรไตรย์ 
นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 
 

 
4.3 การด าเนินกิจกรรม 
1. กิจกรรมจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ให๎บริการอนามัย 

รายงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ให๎บริการ 

43,500 พ.ค.63 – 
มิ.ย.63  

 

นางปุณยนุช  สุวรรไตรย์ 
นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 
 

 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ให๎บริการอนามัย 
ท่ี รายการ จ านวน

หนํวย 
ราคาตํอหนํวย รวมเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 ผ๎าหํม 3 ผืน 200 600 เงินอุดหนุน 



2 ฉากกัน 3 ตอนสแตนเลส พร๎อม
ผ๎ามําน 

3 อัน  14,700 

3 เตียงเหล็กพร๎อมท่ีนอน 
 3.5 ฟุต 

3 หลัง 5,000 15,000 

4 ต๎ูบานเล่ือนผสม 3 ฟุต 1 หลัง 5,400 5,400 
5 ยาคลอเฟนิรามีน 3 กระปุก 45 135 
6 ยาแก๎ปวดประจ าเดือน 22 แผง 50 1,100 
7 แอมโมเนีย 5  ขวด 50 150 
8 ยาทาแผลสด 4 ขวด 90 360 
9 ยารักษาแผลไฟไหม๎น้ าร๎อนลวก 5 หลอด 40 200 
10 น้ าเกลือล๎างแผล 10 ขวด 30 300 
11 เทปทรานสพอร์ 20 ม๎วน 15 300 
12 ไม๎พันส าลี 5 หํอ 50 250 
13 ส าลีก๎อน 10 ถุง 40 400 
14 เทนโซพลาส 3 กลํอง 50 150 
15 เกลือแรํ 110 ซอง 3 330 
16 ผ๎ายืดอีลาสติก ขนาด  2 นิ้ว 20 ม๎วน 15 300 
17 ยาธาตุน้ าขาวตรากระตํายบิน 20 ขวด 35 700 
18 แอนตาซิล 25 แผง 20 500 
19 ถุงมือยาง 3 กลํอง 150 450 
20 ผ๎าก็อซม๎วนขนาด 2 นิ้ว 25 ม๎วน 5 125 
21 ยาดม 12 หลอด 30 360 
22 ยาแก๎เมารถ 12 แผง 20 240 
23 ครีมทาบรรเทาอาการปวด 4 หลอด 175 700 
24 ยาแก๎ไอ 10 ขวด 30 300 
25 คาลาไมล์ 4 ขวด 25 100 
27 ยาหมํอง 5 ขวด 40 200 
28 ยาพาราเซตามอล 6 กระปุก 25 150 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมจัดท าหน๎ากากอนามัย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
กิจกรรมจัดจัดท าหน๎ากากอนามัย
เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ตระหนัก 

7,000 1-13 มิ.ย.63  
 

นางปุณยนุช  สุวรรไตรย์ 
นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 



และสามารถท าหน๎ากากอนามัยใน
การปูองกันโรคได๎ 

 

1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมการด าเนินงาน 
3. จัดกิจกรรมจัดท าหน๎ากากอนามัย 
3.1 ให๎ความรู๎ 
3.2 สาธิต 
3.3 ปฏิบัติ 

 - 
3 มิ.ย.63  

8 - 11  มิ.ย.63  
 
 

4. นิเทศและติดตามกิจกรรม  8 - 11 มิ.ย.63  
5. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  13 มิ.ย.63  
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจัดท าหน๎ากากอนามัย 
ท่ี รายการ จ านวนหนํวย ราคาตํอหนํวย รวมเงิน แหลํงงบประมาณ 
1 ผ๎าคอตตอนลายการ์ตูน 45 เมตร 100 4,500 เงินอุดหนุน 
2 ยางยืด 100 เมตร 5 500 
3 ชุดเข็มพร๎อมด๎าย 25 ชุด 20 500 
4 ไม๎บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว 10 อัน 40 400 
5 กรรไกร 20 เลํม 50 1,000 
6 เข็มหมุด 10 กลํอง 40 400 
7 ปากกา 2 กลํอง 100 200 
 
3. กิจกรรมจัดท าเจลล๎างมือ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
กิจกรรมจัดท าเจลล๎างมือ เพื่อให๎
นักเรียนมีความรู๎ ตระหนัก และ
สามารถท าเจลล๎างมือในการปูองกัน
โรคได๎ 

10,000 29 มิ.ย.- 
6 ก.ค.63 

 

นางปุณยนุช  สุวรรไตรย์ 
นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 
 

1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมการด าเนินงาน 
3. จัดกิจกรรมจัดท าเจลล๎างมือ 
3.1 ให๎ความรู๎ 
3.2 สาธิต 
3.3 ปฏิบัติ 

 - 
3ก.ค.63  
2 ก.ค.63  

 

4. นิเทศและติดตามกิจกรรม  2 ก.ค.63  
5. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  6 ก.ค.63 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมจัดท าเจลล๎างมือ 
ท่ี รายการ จ านวนหนํวย ราคาตํอหนํวย รวมเงิน แหลํงงบประมาณ 
1 เอทิลแอลกอฮอล์ 95 % 30 ขวด 400 1,200 เงินอุดหนุน 



2 คาร์โบพอล 940 3 ถุง 300 600 
3 ไตรเอทาโนลามีน 3 ขวด 300 600 
4 กลีเซอรีน 3 ขวด 400 1,200 
5 หลอดฉีดยาพลาสติก 4 หลอด 250 1,000 
6 น้ ากล่ัน 2 ขวด 200 400 
7 ขวดพลาสติก 30 ml 440 ขวด 10 4,400 
8 ขวดพลาสติกหัวปั้ม 

300 ml 
20 ขวด 30 600 

 
4. กิจกรรมให๎ความรู๎ สํูอนามัยท่ีดี 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
กิจกรรมให๎ความรู๎ สํูอนามัยท่ีดีมี
เพื่อให๎นักเรียนความรู๎ ตระหนัก และ
เฝูาระวังปูองกันโรคตําง ๆ 

3,000 2 พ.ย.- 
 25 ธ.ค.63 

 

นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 
 

1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมการด าเนินงาน 
3. จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ สํูอนามัยท่ีดี 
3.1 ให๎ความรู๎ 
3.2 ถาม-ตอบ 

 - 
2 พ.ย.63  

 
คาบชุมนุม
5,12,19,26 

พ.ย.63  
3,10,17,24  

ธ.ค.63  
4. นิเทศและติดตามกิจกรรม  คาบชุมนุม

5,12,19,26 
พ.ย.63  

3,10,17,24  
ธ.ค.63 

5. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  25 ธ.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมให๎ความรู๎ สํูอนามัยท่ีดี 
ท่ี รายการ จ านวนหนํวย ราคาตํอหนํวย รวมเงิน แหลํงงบประมาณ 



1 กระดาษA4 2 รีม 125 250 เงินอุดหนุน 
2 กระดาษอาร์ตมัน 3 หํอ 100 300 
3 กระดาษปกสี (ฟูา) 1 หํอ 100 100 
4 ทิชชูเทปสองหน๎า(12 มม.) 5 ม๎วน 20 100 
5 แล๏คซีน(เหลือง) 3 ม๎วน 50 150 
6 กระดานไวท์บอร์ด 1 อัน 2,000 2,000 
7 ปากกาไวท์บอร์ด(น้ าเงิน) 5 ด๎าม 20 100 
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายรวม 
ท่ี รายละเอียดกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 กิจกรรมจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ให๎บริการอนามัย 

- - 43,500 - - - 

2 กิจกรรมจัดท าหน๎ากากอนามัย - - 7,000 - - - 
3 กิจกรรมจัดท าเจลล๎างมือ - - 10,000 - - - 
4 กิจกรรมให๎ความรู๎ สํูอนามัยท่ีดี - - - - - 3,000 

รวมแตํละภาคเรียน  60,500  3,000 
รวมท้ัง 2 ภาคเรียน 63,500 (หกหมื่นสามพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 

 
5. สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ           จ านวน 63,500 บาท 
งบประมาณ(เงินอุดหนุน)   63,500 บาท 
เงินนอกงบประมาณ   - บาท 
อื่น ๆ     - บาท     
รวมท้ังส้ิน     63,500 บาท         
 
 
 
 
 
 
 
6.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 



ผลลัพธ์(Outcome) 
1.เชิงปริมาณ 
1.นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับ
ความรู๎ และการดูแลสุขภาพอนามัยอยํางท่ัวถึง  
ร๎อยละ 80  
 

 
 
- การสังเกต 
- การทดสอบ 

 
 
- แบบบันทึกการเข๎าใช๎
บริการห๎องพยาบาล 
- แบบรายงานกิจกรรม 
- แบบรายงานตรวจ
สุขภาพ 

2.เชิงคุณภาพ 
1.นัก เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียนอยูํ
ในระดับร๎อยละ 80 

 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 
 

 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย และได๎รับการบริการด๎าน
สุขภาพ ตรวจสุขภาพ มีสุขภาพที่ดีท้ังรํางกายและจิตใจ 
2. มีเรือนพยาบาลให๎พร๎อมเป็นท่ีให๎บริการอยํางสมบูรณ์ รวมท้ังบริการยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีมี
คุณภาพและเพียงพอ 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ ตระหนัก และเฝูาระวังปูองกันโรคตําง ๆ  
 
8. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเขียนโครงการ     ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นางสาวปัญจรัตน์  วรโยธา)    (นางปุณยนุช  สุวรรไตรย์)  
           ครูงานอนามัยโรงเรียน                                   หัวหน๎างานอนามัยโรงเรียน 
 
ลงช่ือ.......................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ        ลงช่ือ…………………..………..…ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
      (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                        (นายอภิกร  สมร) 
          เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                           หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

ลงช่ือ.…………………..………..………..…….……ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายคนิม เบญมาตย์) 
                                      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
ล าดับที่ 30 รหัสโครงการ  ท 2.7 
ชื่อโครงการ                 พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 



แผนงาน             การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   งานจัดการมัธยมศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลํุมงานบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพัฒธนะ ผิวข า นางจารุวรรณ  ใจศิริ  น.ส.ศรัณน์ลักษณ์  เลิศมะเลา   

  และ นายกมล  แกํนจันทร์                                        
ลักษณะโครงการ             โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ๗  พฤษภาคม 2563 -  31 มีนาคม  2564 
สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.    ข๎อท่ี 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจาย         
                                  อ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองยุทธศาสตร์  สพม.22    ข๎อท่ี 11  โรงเรียนบริหารจัดการได๎คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
ตัวบ่งชีม้าตรฐานการศึกษา     ตัวบํงช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานท่ีมีการติดตํอส่ือสารท่ีจ าเป็นรูปแบบหนึ่ง  เพื่อเผยแพรํความรู๎   
ขําวสาร  ข๎อมูล  และเรื่องราวตําง ๆ จากสถาบัน  องค์กร  หนํวยงาน  ชุมชน  แหลํงข๎อมูล ความเคล่ือนไหว
ตําง ๆ ให๎บุคลากรภายในโรงเรียนได๎รับรู๎  โดยใช๎วิธีการท่ีแตกตํางกันในหลายรูปแบบ  นอกจากนี้ยังต๎องจัดท า 
ข๎อมูล  ขําวสาร  กิจกรรม  ผลงานของนักเรียน  ครู  และโรงเรียน ประชาสัมพันธ์  เผยแพรํโดยผํานส่ือท่ี
หลากหลายไปยังภายนอก สามารถสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ  เกิดความนิยม เล่ือมใสศรัทธา และมีทรรศนะคติ
ท่ีดี ในการบริหารงานของโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จ  โดยเปิดโอกาสให๎บุคคลอื่นเข๎ามามีสํวนรํวมท้ังฐานะผ๎ูสํง
สารและรับสาร  โรงเรียนดงหลวงวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให๎การจัด
ระบบงานประชาสัมพันธ์  สามารถด าเนินงานเป็นรูปธรรมอยํางตํอเนื่อง  และชัดเจน                                                 
จึงจ าเป็นต๎องวางแผนจัดโครงสร๎างและบุคลากรรับผิดชอบ  ตลอดจนการใช๎ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีมีอยูํ  
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ได๎อยํางครอบคลุม  ครบวงจร เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ขําวสาร กิจกรรม เรื่องราวตําง ๆ เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์ และมี
สาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให๎บุคลากรได๎รับรู๎ในรูปแบบตําง ๆ 

2.  เพื่อเผยแพรํข๎อมูล ขําวสาร กิจกรรม และผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน องค์กร หนํวยงาน 
ชุมชนรับทราบความความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลงความส าเร็จของโรงเรียน สามารถสร๎างภาพลักษณ์ 
ความเล่ือมใส และทัศนคติท่ีดีเกิดประโยชน์แกํโรงเรียน   

3.  เพื่อจัดระบบงานประชาสัมพันธ์ด าเนินงานเป็นรูปธรรมอยํางตํอเนื่อง และชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 



ครู และบุคลากรทางการศึกษา     50     คน 
   นักเรียน           770    คน   

3.2  เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนด าเนินงานประชาสัมพันธ์อยํางเป็นระบบ  ชัดเจนและตํอเนื่องอยํางมีคุณภาพ 
2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การด าเนินงานของโรงเรียน มีการเผยแพรํในหลายรูปแบบ 
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได๎รับรับทราบความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลง 
ข๎อมูลขําวสารที่จ าเป็น และมีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 
4. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ    ๗  พฤษภาคม 2563 -  31 มีนาคม  2564 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 

ท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ข้ันเตรียมการ ( plan ) 
  1.1 รับนโยบาย 
  1.2 น าเสนอโครงการ 
  1.3 ผ๎ูรับผิดชอบประชุมช้ีแจง
การด าเนินงาน 
  1.4 ก าหนดกิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการ 
    1.4.1 กิจกรรมเสียงตามสาย
และกิจกรรมหน๎าเสาธง 
    1.4.2 กิจกรรมมัคคุเทศก์
น๎อย 
    1.4.3 กิจกรรมวารสาร ดว. 
    1.4.4 กิจกรรมสร๎างสรรค์
งานประชาสัมพันธ ์
 
 
 
 
 

 
 
 

พ.ค. 63 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 

 
พ.ค. – มิ.ย.63 

 
พ.ค.63 - มี.ค.6๔ 

 
ต.ค.63 - ก.พ.64 

 
พ.ค.63 - ก.พ.64 

 
พ.ค.63 - มี.ค.6๔ 

 

นายกมล   แกํนจันทร์ 
นายพัฒธนะ   ผิวข า 
นางจารุวรรณ  ใจศิริ   

น.ส.ศรัณน์ลักษณ์  เลิศมะเลา 
 

 

ท่ี ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 2. ข้ันด าเนินการ ( Do ) ตลอดปีการศึกษา  



2.1 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ 
2.2 ประชาสัมพันธ์ในสํวนท่ี
เกี่ยวข๎อง 
2.3 ด าเนินการตามกิจกรรม 

นางจารุวรรณ  ใจศิริ   
นายกมล   แกํนจันทร์ 
นายพัฒธนะ   ผิวข า 

น.ส.ศรัณน์ลักษณ์  เลิศมะเลา    
 

3 

3 ข้ันตรวจสอบ  ประเมินผล                  
( Check ) 
3.1 นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
3.2 สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค.64 
นางจารุวรรณ  ใจศิริ   
นายกมล   แกํนจันทร์ 
นายพัฒธนะ   ผิวข า 

น.ส.ศรัณน์ลักษณ์  เลิศมะเลา    

4 

4 ข้ันแก๎ไข พัฒนา ปรับปรุง 
(Action) 
4.1 รวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์
ข๎อมูล 
4.2 ปรับปรุง พัฒนา 

มี.ค. 64 นางจารุวรรณ  ใจศิริ   
นายกมล   แกํนจันทร์ 
นายพัฒธนะ   ผิวข า 

น.ส.ศรัณน์ลักษณ์  เลิศมะเลา    

 
7. งบประมาณ 
รายรับจ าแนกได้ดังนี้  
เงินงบประมาณ (บาท) เงินอุดหนุน บ. กศ. (บาท) เงินอื่น ๆ โปรดระบุ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) 

20,000 - - 20,000 
 
8. รายจ่าย 
จ าแนกตามหมวดรายจ่ายได้ ดังนี้ 
  หมวดค่าจ้างชั่วคราว         เป็นเงิน ................................................... บาท 
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       เป็นเงิน ................................................... บาท 
 หมวดค่าสาธารณูปโภค         เป็นเงิน ................................................... บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   เป็นเงิน ................................................... บาท 
                  หมวดเงินอุดหนุน        เป็นเงิน ...................20,000.................. บาท 
 
 
 
 
 
9. รายการที่ขอจัดซ้ือ 

1. กิจกรรมกิจกรรมเสียงตามสายและกิจกรรมหน้าเสาธง  
ท่ี รายการ จ านวน 

(หนํวย) 
ราคา  

(หนํวย) 
ราคารวม 

บาท ส.ต แหลํง



. งบประมาณ 
1 
 
2 
 
 

ถํานไมโครโฟน 
คอมพิวเตอร์ All In One Acer Aspire 
C20 830-504G1T19Mi/T004 
 

1 
1 
 
 

1,000 
9,000 

 
 

1,000 
9,000 

 
 

 (   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่น ๆ  
 

รวม 10,000   
 

2. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  
ท่ี รายการ จ านวน 

(หนํวย) 
ราคา  

(หนํวย) 
ราคารวม 

บาท ส.ต
. 

แหลํง
งบประมาณ 

1. 
2. 
3. 
 

กระดาษเกียรติบัตร 
กระดาษ A4 
แฟูมเอกสาร 

1 
1 
2 
 

250 
100 
90 
 

250 
100 
180 

 

  (   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่น ๆ 

รวม 530   
 
    3.  กิจกรรมวารสาร ดว. 
ท่ี รายการ จ านวน 

(หนํวย) 
ราคา  

(หนํวย) 
ราคารวม 

บาท ส.ต
. 

แหลํง
งบประมาณ 

1 
 

จัดท าวารสาร ดว. 18 250 4,500   (   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    ) อื่นๆ 

รวม 4,500   
 
 
4.  กิจกรรมสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ 

ท่ี รายการ จ านวน 
(หนํวย) 

ราคา  
(หนํวย) 

ราคารวม 
บาท ส.ต

. 
แหลํง

งบประมาณ 



1. ไมโครโฟนบันทึกเสียง พร๎อมชุดอุปกรณ์       1 1,270 1,270 
 

  (   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    ) อื่นๆ 

รวม 1,270   

 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   กลํุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 การด าเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอยํางมรีะบบ ชัดเจน 
      11.2  มีโครงสร๎างการบริหารงานชัดเจน  ระบุหน๎าท่ี  สังเกต  สอบถามขอบขํายงานกิจกรรมใน                        
               การด าเนินงาน 
      11.3  บุคลากรในโรงเรียนได๎รับข๎อมูลขําวสารจากภายนอกในรูปแบบตําง ๆ อยํางหลากหลาย 
      11.4  ชุมชน  หนํวยงาน  องค์กรได๎ทราบความเคล่ือนไหว  ความส าเร็จในด๎านตําง ๆ ของโรงเรียน 

 
12. การติดตามผลและการประเมินผล 
 ครั้งท่ี ๑  ตุลาคม ๒๕๖3 

ครั้งท่ี ๒  มีนาคม  ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ...........................................ผ๎ูเขียนโครงการ      ลงช่ือ..........................................ผ๎ูเขียนโครงการ  
             ( นายพัฒธนะ  ผิวข า)              (นางสุนันทา   หาค๎ุมคลัง)                                        



             ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา        หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานท่ัวไป 
   
 

ลงช่ือ.............................................. ผ๎ูตรวจสอบโครงการ                          
                                                 (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                         
                                          เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                                       
 
 
 
                                     ลงช่ือ.......................................... ผ๎ูเห็นชอบโครงการ           
                                                    (นายอภิกร   สมร)                                         
                                      หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
 
                                   ลงช่ือ.............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
         (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                                        ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 31 รหัสโครงการ  ท 2.8 
ชื่ดโครงการ/ กิจกรรม  โครงการพัฒนาห้องเครือข่ายผู้ปกครอง 
กลุ่มสาระ/งาน      กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
สนดงยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



สนดงนโยบาย สพม.22  โขงนทีโมเดล ข้อท่ี ............... 
สนดงกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมี 
                                          ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สนดงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1    ข้อท่ี ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ 
                                          เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         
ผู้รับผิดชดบโครงการ     นางสาวปวีณา  สีมืด 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยระบบงานกิจการนักเรียน  เป็นงานอกีงานหนึง่ท่ีต้องให้บริการ ส่ือสาร  ประสานสัมพันธ์ใน
รูปแบบบริการสาธารณะ  อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานท่ีส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  ใช้  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของงานกิจการนักเรียน  ดังนั้น  ในปี
การศึกษา  2563  เพื่อเป็นการใช้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประเภทต่างๆ  เป็นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน  ให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอนและ 
      มีระบบแบบแผน 
2.2 เพื่ออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมี  
      ประสิทธิภาพ 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายด้านปริมาณ 
        นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดีอย่างน้อย 80 % 
  

3.2  เป้าหมายด้านคุณภาพ 
        นักเรียน  ผู้ปกครอง บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียน  
                  ทุกคน 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
     4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาห้องเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

4.2 การด าเนินงานโครงการ   
     

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 



๑. ส ารวจสภาพปัญหาการบริหารจัดการ
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา และส ารวจวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีช ารุดและขาดแคลน ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน สรุปรายงานเพื่อเป็นข้อมูล
น าเสนอในท่ีประชุมระดับโรงเรียน 
๒. จัดสรรงบประมาณ 
๓. ประชุมจัดสรรงบประมาณกลุ่มงาน 

10,๐๐๐ เม.ย. – พ.ค.  คณะครูกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

๔. ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลุ่มงาน  ปีการศึกษา ๖๓ นางสาวปวีณา  สีมืด 

๕. นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม นางสาวปวีณา  สีมืด 

๖. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/
ส้ินปีการศึกษา 

นางสาวปวีณา  สีมืด 

 

4.3 การด าเนินกิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาห้ดงเครืดข่ายผู้ปกครดง 
 

รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน 10,000 พ.ค.2563-
มี.ค.2564 

 
 
 
 
 

 

นางสาวปวีณา  สีมืด และ
คณะครูกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

2. จัดสรรงบประมาณเป็น 2 ส่วน  คือภาคเรียน
ท่ี 1/2563  และ ภาคเรียนท่ี 2/2563   
3. จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการ
ปฏิบัติงาน 
4. น าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า 
5. ประเมินและสรุปผล 

 

 

 

 

 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมท่ี 1 โครงการพัฒนาห้องเครือข่ายผู้ปกครอง 



 
ท่ี 

 
รายการ 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา(หน่วย) ราคารวม แหล่ง
ประมาณ บาท สต. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

หมึกปริ้นเตอร์ Brother DCP-T500W 
ลวดเย็บ No.1210 
ลวดเย็บ No.1213 
ลวดเสียบ กลม ตราม้า No.1 
เทปกาวสองหน้า  
กาวสองหน้าแบบหนา 
เทปผ้า  
กระดาษถ่ายเอกสาร A4  
กระดาษปก A4 180 แกรม (สีขาว) 
กระดาษโรเนียว 
กาวลาเท็กซ์ 
กาวแท่ง 
ทะเบียนรับหนังสือ 
เครื่องเย็บเอกสารขนาดใหญ่ 

  9 ขวด 
2 กล่อง 
2 กล่อง 
1 แพ็ค 

 16 ม้วน 
3 ม้วน 
5 ม้วน 

 2 กล่อง 
5 แพ็ค 

  20 รีม 
2 ขวด 
1 แพ็ค 

    1 เล่ม 
1 เครื่อง 

250 
95 
70 

120 
25 

100 
50 

600 
150 
90 
90 

250 
120 

2,500 

2,250 
190 
140 
120 
400 
300 
250 

1,200 
300 

1,800 
180 
250 
120 

2,500 

 (  ) เงินนอก
งบประมาณ 
( ) เงิน
งบประมาณ 
( ) อื่นๆ 

รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 10,00
0         

-  

 

 
5. สรุปงบประมาณ  

 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน ………………10,000………………….   บาท 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)  จ านวน ………………10,000………………….   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  จ านวน ……………………………………………….   บาท 
 อื่น ๆ    จ านวน ……………………………………………….   บาท 
 รวมท้ังส้ิน   จ านวน ……………………………………………….   บาท 

 

 

 

 

 

 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืดงมืดประเมิน 
๑.เชิงปริมาณ   



๑) นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากร
ภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้
บริการได้ดีอย่างน้อย 80 % 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจร 

๒. เชิงคุณภาพ 
๑) นักเรียน  ผู้ปกครอง บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียน  
ทุกคน 
 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 บุคลากร นักเรียน  และผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมาก 
                 ยิ่งขึ้น 

7.2 ระบบงานกิจการนักเรียน  มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอน และมีระบบแบบ 
      แผน 
7.3 อ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 

 
 
8.   การดนุมัติโครงการ     
 
ลงช่ือ………………………………ผู้เสนอโครงการ         ลงช่ือ.............................................. ผ๎ูตรวจสอบโครงการ                          
        (นางสาวปวีณา  สีมืด)                   (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                        
                  ครู                                                   เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                                       
     

ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นายอภิกร  สมร) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน                                     

 

ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                        (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา        
 
ล าดับที่ 32 รหัสโครงการ  ท 2.9 
ชื่อโครงการ         1  ต ารวจ  1 โรงเรียน 
กลุ่มสาระ/งาน    กลํุมงานกิจการนักเรียน 
สนองนโยบาย     ข๎อท่ี 3  แนวทางการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎/การสร๎างวิธีการเรียนรู๎และแหลํง  



                               การเรียนรู๎ให๎เข๎มแข็ง 
สนองกลยุทธ ์  เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการปูองกันยาเสพย์ติด 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
แผนงานหลัก   แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข๎อท่ี  6 ,12  และ  13 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุนันทา  ค๎ุมคลัง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติด และปัญหาด๎านอาชญากรรมตํางๆ ในปัจจุบัน 
เป็นปัญหาส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะสํงผลตํอความมั่นคงและความเจริญก๎าวหน๎าของประเทศชาติ  
ในอนาคต หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องตํางๆ ได๎ตระหนักถึงสภาพการณ์และข๎อเท็จจริงนี้  จึงได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ 
มาตรการ และโครงการตํางๆ ข้ึนมามากมาย เพื่อรีบเรํงแก๎ไขปัญหาดังกลําว แตํการด าเนินการยังเป็นลักษณะ
ตํางคนตํางท า   โรงเรียนก็พยายามแก๎ไขตามศักยภาพท่ีโรงเรียนจะท าได๎ คือมุํงเน๎นท่ีการปูองกัน โดยไมํ
สามารถแก๎ปัญหาขบวนการค๎า หรือกลํุมเส่ียงท่ีอาจกํอปัญหาด๎านอาชญากรรมในโรงเรียนได๎อยํางสมบูรณ์ 
และมีประสิทธิภาพ  

ทางโรงเรียนดงหลวงวิทยา ได๎ตระหนักถงึผลกระทบของปัญหาและจ าเป็น ท่ีจะต๎องได๎รับการ
สนับสนุนจากหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม  จึงได๎ด าเนินการโครงการ 1 
ต ารวจ 1 โรงเรียน เพื่อประสานไปยงัสถานีต ารวจ ขอความรํวมมือและการสนับสนุน เจ๎าหน๎าท่ีต ารวจ เข๎ามา
ให๎ความรู๎เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และรํวมปรึกษาหารือถึงแนวทางการปูองกัน แก๎ไขปัญหาการแพรํระบาด
ของยาเสพติดในสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ  
  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกจิตส านึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน  ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ  และตระหนักถึงพิษภัย
ยาเสพติดท่ีมีผลตํอรํางกาย  สุขภาพอนามัย  และสํงผลกระทบตํอปัญหาของสังคม  ตลอดความ
มั่นคงของชาติ 

2. เพื่อประสานความรํวมมือกันระหวํางโรงเรียนกับต ารวจ ในการปูองกันการแพรํระบาดของยาเสพ
ติดและอบายมุขในสถานศึกษา 

3. สร๎างภูมิค๎ุมกันแกํเด็กและเยาวชน  ให๎หํางไกลยาเสพติด 
4. เพื่อสร๎างแกนน านักเรียนตํอต๎านยาเสพติด  ภายในสถานศึกษา 
5. เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมการด าเนินการของโครงการโรงเรียนสีขาว ให๎บรรลุเปูาหมายในการ

ขจัดยาเสพติด ส่ือลามก การพนัน และการทะเลาะวิวาท ให๎หมดไปจากโรงเรียน  
    
เป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 1 ด้านปริมาณ 
 -  นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา  จ านวน  790 คน  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
  - ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ทุกคนปลอดยาเสพติดและ  
                             อบายมุข 



 2 ด้านคุณภาพ 
             - นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา  จ านวน  790 คน  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร๎อยละ 100 
 - ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ทุกคนปลอดยาเสพติดและ  
                    อบายมุข  ร๎อยละ  100 
 
กิจกรรมและการด าเนินงาน 
      4.1 กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. กิจกรรมจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนางานจัดการเรียนการสอน 
 2. กิจกรรมการมอบหมายการสอน 
       4.2 การด าเนินงาน 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 
1.1วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ีผํานมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2563 นางสุนันทา หาค๎ุมคลัง 
นางจารุวรรณ ใจศิริ 

และ 
คณะครูกลํุมงานบริหาร

ท่ัวไป 
2 ขั้นด าเนินการ 

2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 

 
2.2 ด าเนินการตามกิจกรรม 
     1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ใน
การพัฒนางาน       
     2. กิจกรรม 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 

 
พฤษภาคม - มิถุนายน 

2563 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

กรกฎาคม 2563 – 
กมุภาพันธ์ 2564 

 
นางสุนันทา หาค๎ุมคลัง 
นางจารุวรรณ ใจศิริ 

และ 
คณะครูกลํุมงานบริหาร

ท่ัวไป 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
มีนาคม-เมษายน 2564 

นางสุนันทา หาค๎ุมคลัง 
นางจารุวรรณ ใจศิริ 

และ 
คณะครูกลํุมงานบริหาร

ท่ัวไป 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   
 

วัน/เดือน/
ปี 

รายละเอียดกิจกรรม 



ตลอดปี
การศึกษา 

กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานจัดการเรียนการสอน 

 
 
ท่ี 

 
 
รายการ 

 
จ านวน 
(หน่วย) 
 

 
ราคา 
(หน่วย) 
 

 
ราคารวม 
 

 
หมายเหตุ 
 

บาท สต. 
1 กระดาษถํายเอกสาร A4 10 110 1,100  - 

ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ 

2 กระดาษเกียรติบัตร A4 2 250 500 - 
3 กระดาษท าปกคละสี A4 2 200 400 - 
5 แล็คซีน ขนาด 1.5 นิ้ว 10 50 500 -  
6 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 2 100 200 -  
7 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 1 โหล 300 300   

 รวม 3,000  อุดหนุนรายหัว 
 
สรุปงบประมาณ 
งบประมาณ (เงินอุดหนุน)       จ านวน  3,000  บาท 
เงินนอกงบประมาณ          จ านวน             บาท 
อื่น ๆ 
รวมท้ังส้ิน                     จ านวน   3,000  บาท 
 
การประเมินผล 

ต าชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. มีเอกสารส าหรับนักเรียนทุกคน ร๎อยละ 100   
2. มีวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการพัฒนางาน 1 ต ารวจ 
1 โรงเรียนอยํางเพียงพอ ร๎อยละ 100 
 

 
 1. แบบส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรมของ
นักเรียนทุกระดับช้ัน 
 

 

- แบบส ารวจ/การ
สังเกต/แบบลงเวลาการ
เข๎ารํวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. พัฒนางาน1 ต ารวจ 1 “รงเรียน               
มีประสิทธิภาพร๎อยละ 100 
2. เพื่อติดตามและตรวจสอบการเข๎ารํวม
กิจกรรมของนักเรียน ร๎อยละ 100  

 
 1. แบบส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรม 
ของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 
 

 
- แบบส ารวจ/การ
สังเกต/แบบลงเวลาการ
เข๎ารํวมกิจกรรม 

การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ.......................................... ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ       
                 (นางสุนันทา   หาค๎ุมคลัง )                           
               หัวหน๎ากลํุมงานบริหารทั่วไป                    



 
 

ลงช่ือ.............................................. ผ๎ูตรวจสอบโครงการ                          
                                       (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                    

           เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                                       
 
 

ลงช่ือ............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
  (นายอภิกร  สมร)                                               

หัวหน๎ากลํุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                          
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ         

                      (นายคนิม     เบญมาตย์ ) 
                                   ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับที่ 33 รหัสโครงการ  ท 2.10 
ชื่ดโครงการ/ กิจกรรม  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มสาระ/งาน      งานกิจการนักเรียน  กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
สนดงยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนดงนโยบาย สพม.22  โขงนทีโมเดล ข้อท่ี ............... 



สนดงกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญ 
                                          ตามหลักสูตร และส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตาม 
                                          ศักยภาพ 
สนดงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1    1.2/ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         
ผู้รับผิดชดบโครงการ     นางสาวปวีณา  สีมืด 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การเอาใจใส่นักเรียนอย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ  มีกระบวนการท างานท่ีมีคุณภาพและด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  จะส่งผลถึงการพัฒนาเด็กให้มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพเป็นทรัพยากรบุคคลท่ี
สมบูรณ์ท้ังร่างกาย สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมและมีชีวิตท่ีสงบสุข  ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่
ต้องการให้นักเรียนเก่ง  ดี  มีสุข  โดยการร่วมมือกันของผู้บริหารสถานการศึกษา  ครู  และผู้ปกครองนักเรียน  
ทางโรงเรียนเห็นความส าคัญของการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1  เพื่อให้การด าเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมี 
       ประสิทธิภาพ 

 2.2  เพื่อให้โรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีการท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการท างานอย่างมี 
                 ระบบ พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารการปฏิบัติงาน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายด้านปริมาณ 
         1) ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % 

2) นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ  ดูแล  100 % 
  

3.2  เป้าหมายด้านคุณภาพ 
        1) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ  ตรงตามสภาพจริง 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
     4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.2 การด าเนินงานโครงการ   

     

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1. ประชุมวางแผนแต่งต้ังคณะกรรมการ 25,350 เม.ย. – พ.ค.  คณะครูกลุ่มงานกิจการ



 นักเรียน 
2. ประชุมครูทุกคน แจ้งนโยบาย
ประสานงานหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา 

 ปีการศึกษา ๖๓ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4. ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการเพื่อเตรียมเอกสารการต่างๆ 

 ปีการศึกษา ๖๓ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

3. มอบหมายครูที่ปรึกษาด าเนินการออก
เย่ียมบ้าน คัดกรองนักเรียนยากจน และ
ประเมิน SDQ  

 ปีการศึกษา ๖๓ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

3. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ  ปีการศึกษา ๖๓ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

4.3 การด าเนินกิจกรรม 
1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลืดนักเรียน 
 

รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน 25,350 
พ.ค.2563-
มี.ค.2564 

 
 
 
 
 

 

ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 2. จัดสรรงบประมาณเป็น 2 ส่วน  คือภาคเรียน

ท่ี 1/2563  และ ภาคเรียนท่ี 2/2563   
3. ด าเนินการเบิกเงินค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิง
ออกเยี่ยมบ้าน และจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการปฏิบัติงาน 
4. น าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า 
5. ประเมินและสรุปผล 
 

 

 

 

 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมท่ี 1 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  จ านวน ราคา ราคารวม แหล่ง



ท่ี รายการ (หน่วย) (หน่วย) บาท สต. งบประมาณ 
๑ 
2 
3 
 
4 
 

กระดาษ A 4    
กระดาษปกแข็ง 180 แกรม 
กาวสองหน้าแบบบาง 
 
ค่าพาหนะครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน (2 ภาคเรียน) 

16 รีม 
5 ห่อ 

12 ม้วน 
 

23 ห้อง 
 

100 
90 
25 

 
1,000 

1,600 
450 
300 

 
23,000 

- 
 

(  ) เงินนอก 
งบประมาณ 
() เงิน
งบประมาณ 
( ) อื่นๆ 

รวม (สองหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 25,350 -  
 

5. สรุปงบประมาณ  
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน ………………25,350………………….   บาท 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)  จ านวน ………………25,350………………….   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  จ านวน ……………………………………………….   บาท 
 อื่น ๆ    จ านวน ……………………………………………….   บาท 
 รวมท้ังส้ิน   จ านวน ……………………………………………….   บาท 

 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืดงมืดประเมิน 
๑.เชิงปริมาณ 
1) ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % 
2) นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ  ดูแล   
    100 % 

 
- ออกเยี่ยมบ้าน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- บันทึกการออกเยี่ยมบ้าน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

๒. เชิงคุณภาพ 
๑) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
ตรงตามสภาพจริง 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 การด าเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

7.2 โรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีการท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการท างานอย่างมรีะบบ  
      พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารการปฏิบัติงาน 

 
8.   การดนุมัติโครงการ 
      
    ลงช่ือ……………………………………..………ผู้เสนอโครงการ   
                (นางสาวปวีณา  สีมืด)                       
                         ครู                      
          
 



ลงช่ือ.................................................. ผ๎ูตรวจสอบโครงการ                          
                                        (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                    
                เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน    
 
                                    
                                ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายอภิกร  สมร)  
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 

ลงช่ือ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่  34  รหัสโครงการ  ท 2.11 
ชื่อโครงการ         โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
กลุ่มสาระ/งาน     งานกิจการนักเรียน 
สนองมาตรฐานสพฐ.  ข๎อท่ี 3  แนวทางการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎/การสร๎างวิธีการเรียนรู๎และแหลํง   
                       การเรียนรู๎ให๎เข๎มแข็ง 
สนองกลยุทธ ์  เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการปูองกันยาเสพย์ติด 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุนันทา  หาค๎ุมคลัง 



ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
........................................................................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีกฎหมายจ ากัดพื้นท่ีสูบบุหรี่ ก าหนดให๎โรงเรียนท่ีต่ ากวําระดับอุดมศึกษาเป็นสถานท่ี
ปลอดบุหรี่ 100 % เพื่อค๎ุมครองสุขภาพของผ๎ูไมํสูบบุหรี่ แตํในการปฏิบัติเรายังพบเห็นหลากหลายผ๎ูคนสูบ
บุหรี่ในโรงเรียน สร๎างความร าคาญให๎แกํผ๎ูไมํสูบบุหรี่ในชีวิตประจ าจนเกิดเป็นความเคยชิน ท่ีได๎เห็นการสูบ
บุหรี่หรือได๎กล่ินควันบุหรี่ในโรงเรียน 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา ตระหนักวํา บุหรี่เป็นสินค๎าฆําคนท่ีมีขายท่ัวไปในท๎องตลอดและเห็น
ความส าคัญของการสร๎างคํานิยมไมํสูบบุหรี่ จึงเห็นวําการขับเคล่ือนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่อยํางเป็น
รูปธรรม เป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อให๎โรงเรยีนดงหลวงวิทยา เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

การด าเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จะชํวยให๎นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่ได๎ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให๎นักเรียน ครู ผ๎ูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษางดจากการสูบบุหรี่ 
2. เพื่อให๎โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
3. เพื่อให๎นักเรียน ครู ผ๎ูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาปลอดภัยจากพิษภัยของควันบุหรี่ 
 

3. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
1. นักเรียน ครู ผ๎ูบริหารและบุคลากรทางการศึกษางดสูบบุหรี่ในโรงเรียน 100 % 

โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 % 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียน ครู  ผ๎ูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาเป็นผ๎ูไมํสูบบุหรี่ 
2. นักเรียน ครู  ผ๎ูบริหาร บุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพรํางกายแข็งแรง 

 
 
 
 
4. ขั้นตอนด าเนินการ/กิจกรรมส าคัญ 

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. แตํงต้ังค าส่ังคณะกรรมการด าเนินโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ 

พ.ค.63 - ปวีณา สีมืด 
สุนันทา หาค๎ุมคลัง 

2. ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ พ.ค.63 - สุนันทา หาค๎ุมคลัง 
3. จัดสภาพแวดล๎อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ตลอดปีการศึกษา 2,000  สุนันทา หาค๎ุมคลัง 

4. สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 2,000 สุนันทา หาค๎ุมคลัง 



นอกหลักสูตร 
5. การมีสํวนรํวมของนักเรียนในการขับเคล่ือนโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 สุนันทา หาค๎ุมคลัง 

6. การดูแลชํวยเหลือนักเรียนไมํให๎สูบบุหรี่ ตลอดปีการศึกษา 2,000 สุนันทา หาค๎ุมคลัง 
วิชิต  บุรัตน์ 

7. การมีกิจกรรมรํวมระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ตลอดปีการศึกษา 2,000 สุนันทา หาค๎ุมคลัง 
จารุวรรณ ใจศิริ 

  10,000  
 
 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวน   
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม
เงิน 

1. กระดาษโรเนียว A4 500 แผํน 1 หํอ  2,000 2,000 1 หํอ  2,000 2,000 

2. กระดาษถํายเอกสารA4   20 รีม 100 2,000  20 รีม 100 2,000 

3. แลคซีน ขนาด 1.5 นิ้ว 20 50 1,000 20 50 1,000 

        

รวมแตํละภาคเรียน  5,000   5,000 

รวมท้ังสองภาคเรียน 10,000 

 
 
 
 
5. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 
1. นักเรียน ครู ผ๎ูบริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนไมํสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

ประเมินจาก 
สถิติการสูบบุหรี่ 

แบบประเมิน 
สถิติการสูบบุหรี่ 

2.  โรงเรียนต๎องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % แบบการสังเกต  
แบบการสัมภาษณ์ 

แบบการสังเกต  
แบบการสัมภาษณ์ 

 



6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน ครู ผ๎ูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาไมํสูบบุหรี่ในโรงเรียน 
2.  โรงเรียนเวียงเชียงรุง๎วิทยาคมเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ ตามมาตรการ 9 ขั้น   
 
                    

7. การอนุมัติโครงการ 
          
         ลงช่ือ  ................................................ ผ๎ูเสนอโครงการ      
            (นางสุนันทา    หาค๎ุมคลัง)                                    
                    ต าแหนํง ครู             
 

ลงช่ือ.............................................. ผ๎ูตรวจสอบโครงการ                          
                                       (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                    
              เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                                       
 
 

ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ              
(นายอภิกร   สมร)                               

หัวหน๎ากลํุมงานงบประมาณและแผน 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                                      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 

 
ล าดับที่  35  รหัสโครงการ  ท 2.12 
ชื่อโครงการ       TO BE NUMBER ONE 
กลุ่มสาระ/งาน    กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ    ข้อที่ 3  แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/การสร้างวิธีการเรียนรู้และแหล่ง  
                               การเรียนรู้ให้เข้มแข็ง 
สนองกลยุทธ ์  เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการป้องกันยาเสพย์ติด 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
แผนงานหลัก  แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่  6 ,12  และ  13 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง 
 
หลักการและเหตุผล 

นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให๎ความส าคัญตํอเยาวชน ซึ่งเป็นกลํุมท่ีมีโอกาสเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพ
ติดได๎มาก โดยได๎ประกาศนโยบายฟื้นฟูคํานิยมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาอยูํ
อยํางพอเพียง มุํงเนน๎การจัดระเบียบลดปัจจัยเส่ียง เชํน สถานบันเทิง/สถานบริการ ร๎านเกม ร๎านอินเตอร์เน็ต 
โต๏ะสนุ๏ก เป็นต๎น รวมท้ังเสริมปัจจัยบวกส าหรับเยาวชน การพัฒนาเยาวชน เพิ่มกิจกรรมสร๎างสรรค์เยาวชน 
เชํน การประกวดกิจกรรม การสํงเสริมสุนทรียศาสตร์ตําง ๆ การเลํนดนตรี การอบรมพัฒนาคุณธรรม 
ครอบครัวสัมพันธ์ การสร๎างเครือขํายเยาวชน ฯลฯ 
           ฉะนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาโครงการ To Be Number One ของโรงเรียนดงหลวงวิทยาให๎เข๎มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น  งานสํงเสริมกิจการนักเรียนจึงได๎จัดท าโครงการ  To Be Number One ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้น 
 เพื่อให๎เป็นไปตามนโยบายดังกลําวข๎างต๎น โครงการ To be number one จึงเป็นโครงการท่ีสํงเสริม
ให๎ผ๎ูเรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดีสอดคล๎องตามมาตรฐานด๎านผ๎ูเรียนข๎อท่ี 1ตัวบํงช้ี 
1.4และ1.5และผ๎ูเรียนไมํเสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียง
ตํอความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมท้ังปัญหาทางเพศ สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีความกล๎าแสดงออก มีความ
มั่นคง และให๎เกียรติผ๎ูอื่นตามมาตรฐานท่ี2ตัวบํงช้ีท่ี 2.3และ2.4  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกจิตส านึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน  ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ  และตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติดท่ีมีผลตํอรํางกาย  สุขภาพอนามัย  และสํงผลกระทบตํอปัญหาของสังคม  ตลอดความมั่นคงของชาติ 

2. สร๎างภูมิค๎ุมกันแกํเด็กและเยาวชน  ให๎หํางไกลยาเสพติด 
3. เพื่อสร๎างแกนน านักเรียนตํอต๎านยาเสพติด  ภายในสถานศึกษา 
4. เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมการด าเนินการของโครงการโรงเรียนสีขาว ให๎บรรลุเปูาหมายในการขจัด

ยาเสพติด ส่ือลามก การพนัน และการทะเลาะวิวาท ให๎หมดไปจากโรงเรียน  
    
  เป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 1 ด้านปริมาณ 
 -  นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา  จ านวน  790 คน  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
  - ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ทุกคนปลอดยาเสพติด        
 2 ด้านคุณภาพ 
             - นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา  จ านวน  790 คน  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร๎อยละ 100 
    - ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ทุกคนปลอดยาเสพติดและ  
                    อบายมุข  ร๎อยละ  100เปูาหมาย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 



1 ขั้นเตรียมการ 
1.1วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ีผํานมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2563 นางสุนันทา หาค๎ุมคลัง 
นางจารุวรรณ ใจศิริ 

และ 
คณะครูกลํุมงานบริหารทั่วไป 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 

 
2.2 ด าเนินการตามกิจกรรม 
     1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ใน
การพัฒนางาน       
     2. กิจกรรม 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 

 
พฤษภาคม - มิถุนายน 

2563 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

กรกฎาคม 2563 – 
กมุภาพันธ์ 2564 

 
นางสุนันทา หาค๎ุมคลัง 
นางจารุวรรณ ใจศิริ 

และ 
คณะครูกลํุมงานบริหารทั่วไป 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
มีนาคม-เมษายน 2564 

นางสุนันทา หาค๎ุมคลัง 
นางจารุวรรณ ใจศิริ 

และ 
คณะครูกลํุมงานบริหารทั่วไป 

 
งบประมาณที่ใช้และแหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

 

ท่ี รายการ 
งบด าเนินการ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 
กิจกรรมชมรม To be 
number one ในสถานศึกษา 

  
10,200 

ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
2 กิจกรรมคนดีศรีดงหลวง   2,900 
3 กิจกรรมประกวดของชมรม   4,500 

รวม   17,600  
 
 
 
วัน/

เดือน/
ปี 

รายละเอียดกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึก

ษา 

กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

  
 

 
 

 
จ านวน 

 
ราคา 

 
ราคารวม 

 
หมายเหตุ 



ท่ี รายการ (หน่วย) 
 

(หน่วย) 
 

  
บาท สต. 

กิจกรรมชมรม To be number one ในสถานศึกษา 
1 กระดาษถํายเอกสาร A4 10 110 1,100  - 

ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ 

2 กระดาษเกียรติบัตร A4 2 250 500 - 
3 กระดาษท าปกคละสี A4 2 200 400 - 
5 แล็คซีน ขนาด 1.5 นิ้ว 10 50 500 -  
6 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 2 100 200 -  
7 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 1 โหล 300 300 -  
8 ล าโพงเคล่ือนท่ีพร๎อมไมโครโฟน 1 5,000 5,000 -  
9. ผ๎าสีแดงและสีขาว 2 1,100 2,200 -  
 รวม   10,200 -  

กิจกรรมคนดีศรีดงหลวง 
1 โลํห์รางวัลคนดีศรีดงหลวง 2 1,450 2,900 -  
 รวม   2,900   

กิจกรรมการประกวดชมรม 
1 บูธน าเสนอผลการด าเนินการ TO BE 

NUMBER ONE 
1 4,500 4,500 -  

 รวม   4,500   
       
 รวมทั้งสิ้น 17,600  อุดหนุนรายหัว 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล 
 

ต าชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. มีเอกสารส าหรับนักเรียนแกนน า ร๎อยละ 100   
2. มีวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการพัฒนางาน TO BE 
NUMBER ONEอยํางเพียงพอ ร๎อยละ 100 

 
 1. แบบส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรม
ของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 

 

- แบบส ารวจ/การ
สังเกต/แบบลงเวลาการ
เข๎ารํวมกิจกรรม 



 
 
เชิงคุณภาพ 
1. พัฒนางานTO BE NUMBER ONE                
มีประสิทธิภาพร๎อยละ 100 
2. เพื่อติดตามและตรวจสอบการเข๎ารํวมกิจกรรม
ของนักเรียน ร๎อยละ 100  

 
 1. แบบส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรม 
ของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 
 

 
- แบบส ารวจ/การ
สังเกต/แบบลงเวลาการเข๎า
รํวมกิจกรรม 

 
 
การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ....................................... ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ    
      (นางสุนันทา  หาค๎ุมคลัง)                                     
      ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา      
                                 

 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ                          

                                             (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                    
                     เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 
                                       

ลงช่ือ.........................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ                
                  (นายอภิกร  สมร)                                               

     หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงบประมาณและแผนงาน                                          
 
 
 
                            ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ         
                       (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                                         ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
ล าดับที่ 36  รหัสโครงการ  ท 2.13 
ชื่อโครงการ       เพื่อนช่วยเพือ่น YC 
กลุ่มสาระ/งาน    กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ    ข้อที่ 3  แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/การสร้างวิธีการเรียนรู้และแหล่ง  
                            การเรียนรู้ให้เข้มแข็ง 
สนองกลยุทธ ์  เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการป้องกันยาเสพย์ติด 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 



ผู้รับผิดชอบ         นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 
 การสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน ได๎ปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ   ความถนัดและความสนใจ  ในลักษณะ
งานกลํุมและ/หรืองานเด่ียว  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  โดยเป็นกิจกรรมท่ีผ๎ูเรียนชํวยกันคิดชํวยกันท า
ชํวยกันแก๎ปัญหา  การสร๎างสรรค์ส่ิงใหมํ ๆ ตลอดจนพัฒนาทักษะทางสังคม  โดยใช๎ทักษะกระบวนการคิด  
วิเคราะห์  สังเคราะห์  แก๎ปัญหา  อภิปรายเพื่อให๎เกิดความรู๎ ความคิด  ความเข๎าใจ การส่ือสาร   และมี
ความสามารถในการตัดสินใจน าไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อให๎มีเจตคติท่ีดีสามารถด ารงชีวิตรํวมกับ
ผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข   มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมท่ีเหมาะสมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมของโรงเรียน   สังคม ประเทศชาติ ใช๎พลังงาน
อยํางประหยัด ค๎ุมคําและมีประสิทธิภาพ เกิดความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํ
อยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  และสมารถชํวยเหลือหรือให๎ค าปรึกษา
กับเพื่อนๆและบุคคลอื่นๆ ดังนั้นกิจกรรมวิชาการ (ชุมนุม  YC) จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  ด๎วยเหตุผลดังกลําว 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความสามารถและพัฒนาทักษะในการเป็นเพื่อนท่ีปรึกษาให๎แกํเพื่อนๆ
และ 
       บุคคลอื่นได๎ 
 2.2  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ส่ิงใหมํ ๆ ด๎วยตนเอง 
 2.3  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 2.4  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีความรับผิดชอบ  รู๎ จักกระบวนการท างานเป็นกลํุมและอยูํในสังคมอยํางมี
ความสุข 
 2.5  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถแก๎ปัญหาได๎อยํางสร๎างสรรค์ด๎วยตนเอง    

 
3.  เป้าหมาย 

3.1  ด๎านปริมาณ     
    3.1.1.  ครูโรงเรียนเครือขําย เข๎ารํวมอบรม    จ านวน    10  คน 

   3.1.2  นักเรียนเข๎ารํวมคําย  “เยาวชนคนดีของแผํนดิน”   จ านวน    50  คน 
3.2  ด๎านคุณภาพนักเรียนมี/สร๎างสรรค์ผลงานตามความถนัดของตนได๎ทุกคน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ีผํานมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2563 นางสุนันทา หาค๎ุมคลัง 
นางจารุวรรณ ใจศิริ 

และ 
คณะครูกลํุมงานบริหารทั่วไป 



2 ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 
 
2.2 ด าเนินการตามกิจกรรม 
     1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ใน
การพัฒนางาน       
     2. กิจกรรม YC 

 
พฤษภาคม - มิถุนายน 

2563 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

กรกฎาคม 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
นางสุนันทา หาค๎ุมคลัง 
นางจารุวรรณ ใจศิริ 

และ 
คณะครูกลํุมงานบริหารทั่วไป 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
มีนาคม-เมษายน 2564 

นางสุนันทา หาค๎ุมคลัง 
นางจารุวรรณ ใจศิริ 

และ 
คณะครูกลํุมงานบริหารทั่วไป 

 
 

4.  งบประมาณ 
    
งบประมาณที่ใช้และแหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบด าเนินการ 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวน 

จ านวน
เงิน 

1 ปูายไวนิล และบูธน าเสนอ 1 1,000 1 ,000  
2 กระดาษถํายเอกสาร 110 27 3,000  
3 กระดาษโปสเตอร์ปริ้นภาพ 250 4 1,000  
4 แล็คซิน ขนาด 1.5 นิ้ว 10 50  500  

5 
หมึกสีด า แดง น้ าเงิน เหลือง Cannon 
G2000 

1,300 1,300 
1,000  

6 กรรไกร 5 100 500  
  รวม   7,000  

  
 
5. การวัดและประเมินผล 

ต าชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. มีเอกสารส าหรับนักเรียนแกนน า ร๎อยละ 100   
2. มีวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการพัฒนางาน YCอยําง
เพียงพอ ร๎อยละ 100 
 

 
 1. แบบส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรม
ของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 

 
- แบบส ารวจ/การ

สังเกต/แบบลงเวลา
การเข๎ารํวมกิจกรรม 



 
เชิงคุณภาพ 
1. พัฒนางานYC       มีประสิทธิภาพร๎อยละ 100 
2. เพื่อติดตามและตรวจสอบการเข๎ารํวมกิจกรรม
ของนักเรียน ร๎อยละ 100  

 
 1. แบบส ารวจการเข๎ารํวมกิจกรรม 
ของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 
 

 
- แบบส ารวจ/การ
สังเกต/แบบลงเวลาการ
เข๎ารํวมกิจกรรม 

 
 

การอนุมัติโครงการ 
 

    ลงช่ือ............................................ ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ        
                     (นางสุนันทา  หาค๎ุมคลัง)                                          

           ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา                     
 

  ลงช่ือ..............................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ                          
                                       (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                    

  เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                                       
 
 

ลงช่ือ..........................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ                                       
     (นายอภิกร  สมร)                                               

              หัวหน๎ากลํุมงานบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 
 

              
 ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ         

              (นายคนิม  เบญมาตย์) 
        ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 

ล าดับที่ 37  รหัสโครงการ ท 2.14 
ชื่อโครงการ        ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
กลุ่มสาระ/งาน     งานพัฒนานักเรียน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ                  ประเด็นกลยุทธ์ 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 4   
สนองมาตรฐานของชาติ   ข้อที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3/1.6 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 



แผนงานหลัก   แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  6 ,12  และ  13 
ผู้รับผิดชอบ   นายคมสันต์ ต้นสวรรค์, นายกมล แก่นจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อจัดกิจกรรมสํงเสริมความเป็นประชาธิปไตย และสนับสนุนนักเรียนท่ีมีศักยภาพในการเป็นผ๎ูน า ผ๎ู
ตามท่ีดี เคารพสิทธิและหน๎าท่ีท้ังของตนเอง และผ๎ูอื่น สามารถท างานเป็นทีม ตลอดจนเสริมสร๎างลักษณะนิสัย 
มีคุณธรรม ระเบียบวินัย รับผิดชอบ กิจกรรมสํงเสริมความเป็นประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานท่ีดีอยํางยิ่งในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย   
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดกิจกรรมสํงเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาให๎กับผ๎ูเรียน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 1 ครั้ง 
  3.1.2.  นักเรียนเข๎ารํวมรณรงค์สํงเสริมการเลือกตั้งระดับ องค์กร หนํวยงานราชการ 

 ตามแตํหนํวยงานขอความรํวมมือ 
3.2 เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนมีศักยภาพในการเป็นผ๎ูน า ผ๎ูตามท่ีดี เคารพสิทธิหน๎าท่ีตนเองและผ๎ูอื่น สามารถ
ท างานเป็นหมูํคณะ ตลอดจนเสริมสร๎างลักษณะนิสัย มีคุณธรรม ระเบียบวินัย รับผิดชอบ อันพื้นฐานท่ีดีอยําง
ยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
 
4.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
5. ระยะเวลาด าเนินงาน    16  พฤษภาคม  2562– 31  มีนาคม   2563 
 
 
 
 
6.  วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
6.1 ข้ันเตรียมการ ( plan ) 
6.1.1 รับนโยบาย 
6.1.2 น าเสนอโครงการ 
6.1.3 ผ๎ูรับผิดชอบประชุมช้ีแจงการ
ด าเนินงาน 

 
ต.ค. 
ต.ค. 
ต.ค. 

คมสันต์ ต๎นสวรรค์ 
และคณะ 

 

- 



ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
6.1.4 ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
- กิจกรรมการเลือกต้ังประธานสภา
นักเรียน 
- กิจกรรมอบรมสภานักเรียนใน
สถานศึกษา 
    
6.2 ข้ันด าเนินการ ( Do ) 
6.2.1 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ 
6.2.2 ประชาสัมพันธ์ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง 
6.2.3 ด าเนินการตามกิจกรรม 
 

ต.ค. 
 

พ.ย. – ธ.ค.62 
 

พ.ย. – ธ.ค.62 
     

มิ.ย. 62 
พ.ย. 62 

พ.ค.-ธ.ค. 62 
ตลอดปีการศึกษา 

 

คมสันต์ ต๎นสวรรค์ 
และคณะ 

คมสันต์ ต๎นสวรรค์ 
 

คมสันต์ ต๎นสวรรค์ 
 
 
 
 

 

 
4,000 

 
8,000 

 
     

 
 

 

6.3 ข้ันตรวจสอบ  ประเมินผล  
( Check ) 
6.3.1 นิเทศติดตามและประเมินผล 
6.3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 

มี.ค. 63 คมสันต์ ต๎นสวรรค์ 
 

- 

 
7.  งบประมาณ        

จ านวน   12,000  บาท 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คมสันต์ ต๎นสวรรค์  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอยํางเป็น 
                    ระบบและมีการคิดแบบองค์รวม 

9.2 นักเรียนสามารถคาดการณ์  ก าหนดเปูาหมายและแนวทางการตัดสินใจ 
9.3 นักเรียนประเมนิและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก๎ไขปัญหาอยํางมีสติ 

 
 
 
10.ประมาณการรายจ่าย 
 
กิจกรรม ที่ 1 อบรมสภานักเรียนในสถานศึกษา 
 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ จ านวน ราคาตํอหนํวย ราคารวม หมายเหตุ 

1 คําท าปูายโครงการ      1 500 1500  



2 กระดาษ A 4      2 
กลํอง 

600 1200  

3  อาหาร เหมาจําย 3 600 3,300  
4 คําตอบแทนวิทยากร   2000  
 รวม   8,000  

 
กิจกรรม ที่ 1 การส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกต้ังประธานสภานักเรียน 
 
ล าดับ

ท่ี 
รายการ จ านวน ราคาตํอหนํวย ราคารวม หมายเหตุ 

1 คําท าปูายโครงการ      1 500 1500  
2 กระดาษ A 4      2 

กลํอง 
600 1200  

3  บัตรสภานักเรียน 3 600 1,300  
 รวม   4,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอนุมัติโครงการ 
 
 
ลงช่ือ................................ ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ    ลงช่ือ.....................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ       

(นายคมสันต์ ต๎นสวรรค์)                                 (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                               
     ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา                                     เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                                          

 



 
 

    ลงช่ือ..................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ        
     (นายอภิกร  สมร) 

                      หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 

  ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ         
                                             (นายคนิม    เบญมาตย์) 

        ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่  38  รหัสโครงการ  ท 2.15 
โครงการ   วันพระราชทานธงชาติไทย 
ชื่อ  งาน/โครงการ   วันพระราชทานธงชาติไทย 
สนองนโยบาย สพฐ.  กลยุทธิ์ สพฐ.  ข้อที่  1 
สนองกลยุทธิ์โรงเรียน  ข้อที่ 5  
สนองมาตรฐานที่  ข้อที่ 1 , 5       
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  



กลุ่มสาระ/งาน     บริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายนิเทศก์  ศรีโจมรัก 
............................................................................................................................. ..................................... 
1.หลักการและเหตุผล 

ด๎วย ครม.เห็นชอบให๎วันท่ี 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยและก าหนดให๎เชิญ
และประดับธงชาติเพื่อน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล๎นเกล๎าฯ รัชกาลท่ี 6 
ท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ถือเป็นอีกวันส าคัญของชาติไทยประกาศให๎เป็น 
วันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai Nation Flag Day ) เริ่มต้ังแตํวันท่ี 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก 
โดยไมํถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งก าหนดให๎มีการชักธงและประดับธงชาติ เพื่อเป็นการแสดง 
ความรักชาติสร๎างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน๎อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลท่ี 6 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการแสดงความรักชาติให๎ทุกคนมีความภาคภูมิใจความเป็นไทย 
2. เพื่อเป็นร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
    รัชกาลท่ี 6 ทรงพระราชทานธงชาติไทย 

 
3.เป้าหมาย 
3.1  ด๎านปริมาณ  
 มีการประดับธงชาติไทยในโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
3.2  ด๎านคุณภาพ   
 การแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด๎วยความภาคภูมิใจ 
4. สถานท่ีด าเนินการ/หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
 โรงเรียนดงหลวงวิทยา  งาบุคลากร   บริหารทั่วไป อาคารสถานท่ี  งานพัฒนาผ๎ูเรียน 
นักการภารโรง 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 พฤษภาคม 2563 - กันยายน 2564  
 
 
 
                             
รายละเอียดประมาณการรายจําย 
 

 
 
  รายละเอียดกิจกรรม 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
 

จ านวน
หนํวย 

 

 
ราคาตํอ
หนํวย 

 
รวมเงิน 

 
จ านวน
หนํวย 

 
ราคาตํอ
หนํวย 

 
รวมเงิน 



       
รวมแตํละภาคเรียน     
รวมท้ัง 2 ภาคเรียน    

 
สรุปงบประมาณ 
  งบประมาณท้ังโครงการ     จ านวน  ...........................  บาท 
  งบประมาณ (เงินอุดหนุน)                 ............................  บาท 
  เงินนอกงบประมาณ     ............................   บาท 
  อื่น ๆ 
 
  รวมท้ังส้ิน      ............................   บาท 
 
9.  รายการที่ขอจัดซ้ือ 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
จ านวน 
(หนํวย) 
 

 
ราคา 
(หนํวย) 
 

ราคารวม 
 

บาท 
 
ส.ต. 

 
แหลํง
งบประมาณ 

   1 ธงชาติไทย ขนาด  60 -/-90 60 2,500 2,500 - (    )  เงิน
นอกงบ 
        
ประมาณ 
(     )  เงิน
งบประมาณ 
(     )   อื่น 
ๆ 
 

2 ธงชาติไทย ขนาด 150 -/-225 5 250 1,000 - 
3 เชือกสีแดง ขนาดกลาง 1 500      500 - 
4     - 
5      

6      
 

รวม 
 

   4,000 
 

 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ/ผลการระเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 
1. เชิงปริมาณ 
2. นักเรียนร๎อยละ.............. ได๎ฝึกทักษะและเข๎ารํวม
กิจกรรม 
3. นักเรียนมีผลงาน ......................... 
4. ครู........................................... 

  

 



ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ/ผลการระเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 
1. เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนมี.................... 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. ครู........................................... 

  

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. บุคลากรโรงเรียนดงหลวงวิทยาคมได๎ใช๎ประโยชน์มากขึ้น 
    2. มีการบริหารจัดการและจัดเอกสารที่เหมาะ พอเพียงท่ีเอื้อให๎บุคลากรท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    

ยิ่งขึ้น 
    3. มีการจัดเก็บข๎อมูลของส านักงานด๎วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
 
8.  การติดตามประเมินผล 
 ครั้งท่ี  1  ตุลาคม  2563 
 ครั้งท่ี  2  มีนาคม 2564 
 
9. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ                             ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ    ลงช่ือ                               ผ๎ูตรวจสอบโครงการ  
        ( นายนิเทศก์  ศรีโจมรัก)                                   (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)       
               ต าแหนํง  ครู                                             เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน    
 
                               ลงช่ือ                                  ผ๎ูเห็นชอบโครงการ              
                                           (นายอภิกร  สมร)                                             
                        หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน                        
 
 
                               ลงช่ือ                                     ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                       ( นายคนิม     เบญมาตย์ ) 
                                  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
ล าดับที่ 39 รหัสโครงการ  ท 2.16 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
กลุ่มสาระ/งาน      กลํุมบริหารงานท่ัวไป (งานกิจการนักเรียน) 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพม.22  โขงนทีโมเดล ข๎อท่ี 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรมและสมรรถนะส าคัญ 
                                         ตามหลักสูตรและสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 



                                         เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 11    ตัวชีว้ัดท่ี 11.1 การประกันคุณภาพ (ต๎นสังกัด) 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม ํ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกาญจนา ณ หนองคาย  
ระยะเวลาด าเนินงาน       ปีการศึกษา 2563 
********************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมสหกรณ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสํงเสริมให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ท่ีถูกต๎อง
ให๎กับนักเรียน  โดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎หลายกลํุมสาระการเรียนรู๎ นักเรียน
รู๎จักการรวมกลํุมเพื่อแก๎ปัญหา  โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เพื่อเป็นทุนด าเนินการ และเป็นการฝึกให๎
นักเรียนได๎ปฏิบัติจริง   เป็นการสร๎างประสบการณ์ให๎แกํนักเรียน ปลูกฝังความรับผิดชอบ มีความประหยัด 
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและอดออมซึ่งเป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจให๎กับนักเรียนในเรื่องความซื่อสัตย์ตํอตนเอง   มี
นิสัยรักการท างาน   มีความรับผิดชอบรํวมกัน   การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  เกิดอุดมการณ์ให๎กับนักเรียนซึ่ง
จะเติบโตเป็นสมาชิกท่ีดีของสหกรณ์ในอนาคตและนักเรียนสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตจริง  รวมท้ังนักเรียน
ได๎สมัครเป็นสมาชิก และใช๎บริการของสหกรณ์โดยสามารถซื้อสินค๎าได๎ ในราคาถูกกวําท๎องตลาด และได๎รับ
ความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนและอื่นๆ ดังนั้นทางโรงเรียนดงหลวงวิทยาจึงได๎จัดให๎มีโครงการ
สํงเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ สามารถน าความรู๎และ   
ประสบการณ์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
           2) เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนมีการวางแผนในการใช๎จําย และการลงทุน 
           3) เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม 
           4) เพื่อจัดหาสินค๎าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์ 
3. เป้าหมาย  
 1)  ด๎านปริมาณ   
               นักเรียน  ผ๎ูปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  เป็นสมาชิกสหกรณ์ โรงเรียนมากกวําร๎อยละ 70       
       2)  ด๎านคุณภาพ   
               เมื่อส้ินปีการศึกษาสมาชิกมีเงินปันผลและเฉล่ียคืนทุกคน 
 
4. สถานที่ด าเนินการ  
 สหกรณ์ร๎านค๎าโรงเรียนดงหลวงวิทยา  อ าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 
 
5. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 เริ่ม 15 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
 
6. วิธีการด าเนินการ  



 
7. งบประมาณ  

รายรับ จ าแนกได๎ดังนี้ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินอุดหนุน บ.กศ. (บาท) เงินอื่นๆ โปรดระบุ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) 

- 10,000        - 10,000               
    

 
8. รายจ่าย จ าแนกตามหมวดรายจ่ายได้ดังนี้ 

หมวดคําจ๎างช่ัวคราว   เป็นเงิน.................................บาท 
หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ  เป็นเงิน     10,000         บาท 
หมวดคําสาธารณูปโภค   เป็นเงิน.................................บาท 
หมวดคําครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง เป็นเงิน.................................บาท 
หมวดเงินอุดหนุน   เป็นเงิน.................................บาท 

 
 
 
 
 
9. รายการที่ขอจัดซ้ือ 
 
 
ท่ี 

 
รายการ 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา
(หน่วย) 

ราคารวม แหล่ง
ประมาณ บาท สต. 

๑ 
2 
3 

โปรแกรมสหกรณ์ร๎านค๎า 
กระดาษถํายเอกสาร A4  
ปริ้นเตอร์ถํายเอกสารพร๎อมแทงค์ 

1 ชุด 
1 กลํอง 
1 เครื่อง 

5,000 
500 

4,500 

5,000 
500 

4,500 

- 
- 
- 

(  ) เงินนอก
งบประมาณ 
(  ) เงิน

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสหกรณ์ร๎านค๎าโรงเรียนดงหลวงวิทยา   

มี.ค. – พ.ค. 63 
 

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ 

2. เขียนโครงการ มี.ค. – พ.ค. 63 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ 
3. ขออนุมัติโครงการ มี.ค. – พ.ค. 63 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ 
4. ด าเนินการส ารวจความต๎องการสินค๎าของผ๎ูใช๎บริการ 

จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องเขียนและสินค๎าท่ีจ าเป็น 
พ.ค. 63 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ 

5. ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมาชิกใหมํ พ.ค. 63 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ 
6. ด าเนินการให๎บริการจ าหนํายสินค๎า พ.ค.63 – ก.พ. 64 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ 
7 นิเทศ ติดตาม ก.พ. 64 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ 
8 สรุป รายงานผลโครงการ มี.ค. 64 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ 



 - 
 

งบประมาณ 
( ) อื่นๆ 

รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน) 10,000        -  
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 นางกาญจนา ณ หนองคาย 
 
11. ผลคาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการของสหกรณ์  ใช๎สหกรณ์เป็นแหลํงเรียนรู๎โดยการปฏิบัติ
จริง รู๎จักพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 

2) สมาชิกได๎ซื้อสินค๎าท่ีถูกและคุณภาพดี 
 
12. การติดตามและการประเมินผล 

คร้ังที่ 1 สรุปเป็นรูปเลํมเอกสาร/ภาพกิจกรรม 
 
ลงช่ือ…………………..………….ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ      ลงช่ือ......................................... ผ๎ูตรวจสอบโครงการ                          
   (นางกาญจนา ณ หนองคาย)     (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                    
              ครู คศ.3          เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                                       
 

ลงช่ือ………………………………...……….…ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                        (นายอภิกร  สมร)  
                                        หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                         ลงช่ือ.…………………..………..………..……ผ๎ูอนุมัติโครงการ  
                                                       (นายคนิม  เบญมาตย์)  
                                                ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 

 
ล าดับที่ 40 รหัสโครงการ  ท 2.17 
ชื่ดโครงการ/ กิจกรรม  พัฒนากิจกรรมผู้เรียน  กิจกรรมยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระ/งาน      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนดงยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนดงนโยบาย สพม.22  โขงนทีโมเดล ข้อท่ี 3 
สนดงกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและสมรรถนะส าคัญ 



ตามหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

สนดงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1    ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         
ผู้รับผิดชดบโครงการ     นางกาญจนา ณ หนองคาย  
ระยะเวลาด าเนินงาน       ปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ด๎วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บทท่ัวไป ความมุํงหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ท่ีต๎องการ
เน๎นย้ าวําการจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย  จิตใจ สติปัญญา 
ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับ ผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข 
กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุํงให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุํงเน๎น
เพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีได๎จัดให๎ผ๎ูเรียนรู๎ตามกลํุมสาระการเรียนรู๎ท้ัง 8 กลํุม สํงผลให๎นักเรียนได๎ค๎นพบความ
ถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให๎ครบทุกด๎าน ท้ังรํางกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพื่อให๎ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตส านึกในการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม 

ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนจึงจัดสรรกิจกรรมท่ีสํงเสริมการเรียนรู๎ให๎ตรงตามศักยภาพของผ๎ูเรียนแตํ
ละบุคคลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 2.2 เพื่อฝึกภาวะผู้น าให้แก่นักเรียน กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและเห็นคุณค่าของ 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อม 
 2.5 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรครบ 100 % 
2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวนัส าคัญ ๆ ทุกกิจกรรม 

 3.2  เป้าหมายด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนเห็นคุณคําของตนเอง มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันพึงประสงค์ 
๒. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การท างาน สามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎เป็นอยํางดี 
๓. นักเรียนเห็นแกํประโยชน์สํวนรวม และปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม 
๔. นักเรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางแหํงประชาธิปไตย 
๕. นักเรียนรู๎จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคนดี เกํง และมีความสุขได๎ด๎วยกิจกรรม 



4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
     4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
          - กิจกรรมในหลักสูตร 
          - กิจกรรมงานผ๎า 
          - กิจกรรมวิจิตรฝีมือ (ผ๎า/ใบตอง) 
          - กิจกรรมนักโภชนาการ 
          - กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ (ท าเหรียญโปรยทาน) 
 

4.2 การด าเนินงานโครงการ   
     

รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1. ส ารวจสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
จากภาคเรียนท่ีผ่านมา  และส ารวจวัสดุอุปกรณ์
ท่ีขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  สรุป
รายงานเพื่อเป็นข้อมูลน าเสนอในท่ีประชุมระดับ
โรงเรียน  
2. จัดสรรงบประมาณ 
3.ประชุมจัดสรรงบประมาณ  

12,000 เม.ย.2563 
-พ.ค.2564 

 
 
 
 
 
 

คณะครูผู้สอนกิจกรรมยุว
กาชาด 

4. ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลุ่มสาระฯ  ภาคเรียนท่ี 
1 -2 

คณะครูผู้สอนกิจกรรมยุว
กาชาด 

5. นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม คณะครูผู้สอนกิจกรรมยุว
กาชาด 

6. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/
ส้ินปีการศึกษา 

คณะครูผู้สอนกิจกรรมยุว
กาชาด 

 

 

 

 

4.3 การด าเนินกิจกรรม 
1. กิจกรรมในหลักสูตร 
 

รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน 5,000 พ.ค.2563- คณะครูผู้สอนกิจกรรม 



2. จัดสรรงบประมาณเป็น 2 ส่วน  คือภาคเรียน
ท่ี 1/2563  และ ภาคเรียนท่ี 2/2563   

มี.ค.2564 
 
 
 
 
 

 

ยุวกาชาด 

3. จัดซื้อจัดหาส่ือ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการเรียนการสอน 
4. น าวัสดุส่ือต่างๆใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 
5. ประเมินและสรุปผล 

 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมในหลักสูตร 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา
(หน่วย) 

ราคารวม หมายเหตุ 
(บ.กศ.เสริมดื่นๆ

ระบุ) 
บาท สต. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

นกหวีด ผู้น ายุวกาชาด 
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 
กระดาษปริ๊นรูปภาพ 
กระดาษสต๊ิกเกอร์ใส A4 
กระดาษปกสี A4  
แล็คซีน 1.5 นิ้ว  
ปากกาเคมี 
กระดาษชาร์ท เทา ขาว 
การลาเท็กซ์ 20 ออนซ์ 
กระดาษสต๊ิกเกอร์ใส A4 
กรรไกร 7 นิว้ 
คัตเตอร์เล็ก 
เทปกาวสองหน้าแบบบาง 
ภาพโปสเตอร์/ป้ายไวนิล การปฐม
พยาบาล,เงื่อน,บุคคลส าคัญ 

10 
1 กล่อง 
1 ห่อ 
1 ห่อ 
1 ห่อ 
4 ม้วน 
1 กล่อง 
16 แผ่น 
3 ขวด 
1 ห่อ 
6 อัน 
6 อัน 
10 

5 
500 
250 
150 
150 

35 
200 

10 
50 

150 
100 

75 
40 

500 
500 
250 
150 
150 
140 
200 
160 
150 
150 
600 
450 
400 

1,200 

 
 

 
 
 
 
 

รวม 5,00
0 

-  

   
 
 

2. กิจกรรมวิจิตรผ้าและวัสดุดุปกรณ์งานผ้า  

รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน 2,000 พ.ค.2563- คณะครูผู้สอนกิจกรรมยุว



2. จัดซื้อจัดหาส่ือ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการเรียนการสอน 

มี.ค.2564 
 
 
 

 

กาชาด 

3. น าวัสดุส่ือต่างๆใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 
4. ประเมินและสรุปผล 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวิจิตรผ้าและวัสดุอุปกรณ์งานผ้า 

 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา
(หน่วย) 

ราคารวม หมายเหตุ 
(บ.กศ.เสริมดื่นๆ

ระบุ) 
บาท สต. 

1 
2 

เข็ม ด้าย กระดาษวาดแบบ 
แผ่นพลาสติก ปักลวดลาย 

6 ชุด 
6 ชุด 

250 
- 

1,500 
500 

 
 

 

รวม 2,000 -  
 

3. วัสดุดุปกรณ์งานโภชนาการ 
 

รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน 1,000 พ.ค.2563-
มี.ค.2564 

 
 
 

 

คณะครูผู้สอนกิจกรรมยุว
กาชาด 2. จัดซื้อจัดหาส่ือ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

ประกอบการเรียนการสอน 
3. น าวัสดุส่ือต่างๆใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 
4. ประเมินและสรุปผล 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมท่ี 3 วัสดุอุปกรณ์งานโภชนาการ 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา
(หน่วย) 

ราคารวม หมายเหตุ 
(บ.กศ.เสริมดื่นๆ

ระบุ) 
บาท สต. 

1 ภาชนะต่างๆ   1,000   

รวม 1,000 -  
4. กิจกรรมยุวกาชาดจิตดาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ 

 

รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน 4,000 พ.ค. คณะ



2. จัดซื้อจัดหาส่ือ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน 2563-
มี.ค.

2564 
 
 

 

ครูผู้สอน
กิจกรรมยุว
กาชาด 

3. น าวัสดุส่ือต่างๆใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 
4. ประเมินและสรุปผล 

 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา
(หน่วย) 

ราคารวม หมายเหตุ 
(บ.กศ.เสริมดื่นๆ

ระบุ) 
บาท สต. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ริบบ้ินสี 
ริบบ้ินสีลวดลายต่าง ๆ 
กาวสองหน้าแบบบาง 
กรรไกรเล็ก 
กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ มีฝาปิด 
ถุงพลาสติกด า(ถุงขยะ) 26x30 
อุปกรณ์ท าดอกไม้พลาสติก 
เข็มร้อยมาลัย 

20 ม้วน 
24 ม้วน  
 5 ม้วน 
20 อัน 

6 อัน 
4 ห่อ 

 
2 โหล 

30 
40 
40 
20 

100 
50 

 
60 

600 
960 
200 
400 
600 
200 
920 
120 

 
 

 

รวม 4,000 -  
 

รายละเอียดประมาณการรายจํายรวม 
 

รายละเดียดกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่ด
หน่วย 

รวม
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่ด
หน่วย 

รวม
เงิน 

1. กิจกรรมตามหลักสูตร - - 2,500 - 2,500 5,000 

2. กิจกรรมวิจิตรผ้าและวัสดุอุปกรณ์งานผ้า 
- -  - 2,000 2,000 

3. วัสดุอุปกรณ์งานโภชนการ - - - - 1,000 1,000 

4. กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

- - 2,000 - 2,000 4,000 

รวมแต่ละภาคเรียน  4,500  7,500 

รวมทั้ง  2   ภาคเรียน 12,000 
5. สรุปงบประมาณ  

 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน ………………12,000………………….   บาท 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)  จ านวน ………………12,000………………….   บาท 



 เงินนอกงบประมาณ  จ านวน ……………………………………………….   บาท 
 อื่น ๆ    จ านวน ……………………………………………….   บาท 
 รวมท้ังส้ิน   จ านวน ……………………………………………….   บาท 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ/ผลการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรครบ 
100 % 
๒. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวนัส าคัญ ๆ ทุกกิจกรรม 

 
1. การสังเกตุ 
2. ประเมินความคิดเห็น 
 

 
1. แบบสังเกตุ 
2. แบบประเมินความ
คิดเห็น 

 2. เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
๒. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การท างาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
๓. นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๔. นักเรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทาง
แห่งประชาธิปไตย 
๕. นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุขได้ด้วยกิจกรรม 
 

 
1. การสังเกตุ 
2. ประเมินความคิดเห็น 
 
 
 

 
1. แบบสังเกตุ 
2. แบบประเมินความ
คิดเห็น 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.๑  นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
7.๒  นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบันและ 

                  อนาคต 
7.๓  นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
7.๔  นักเรียนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย 
7.5  นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ได้ด้วยกิจกรรมนักเรียน 

 
 
8.   การดนุมัติโครงการ 
      

 ลงช่ือ………….……………………………ผู้เสนอโครงการ      
                  (นางกาญจนา  ณ หนองคาย)                       
              หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด                           



     
 

ลงช่ือ.............................................. ผ๎ูตรวจสอบโครงการ                          
                                       (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                    
               เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                                       
 
 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นายอภิกร  สมร)  

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน  
 
 
 

                                   ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                ( นายคนิม  เบญมาตย์) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับที่  41   รหัสโครงการ ท 2.18  
ชื่อ  งาน / โครงการ    เข๎าคํายพักแรมลูกเสือ  ยุวกาชาด  ผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์ 
แผนงาน                  กลํุมงานวิชาการลักษณะโครงการ      (  ) ใหมํ    ( / )    ตํอเนื่อง 
สนองมาตรฐานที       1  ตัวบํงช้ีท่ี  1.1 1.2  ม. 3   ตัวบํงช้ีท่ี  1.1 1.2   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



1.  หลักการและเหตุผล 
                การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551  ได๎ก าหนดให๎
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนซึ่งแบํงออกเป็นการจัดกิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมตามความสนใจ  ซึ่ง
กิจกรรมนักเรียนได๎ก าหนดให๎มีวิชาลูกเสือ ยุวกาชาด  ผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์  ขึ้นในทุกชํวงช้ัน  และในหลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ ยุวกาชาด  ผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน ์ ได๎ก าหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข๎าคํายพักแรม  เพื่อต๎องการ
ให๎นักเรียนได๎ใช๎ความรู๎ และได๎รับประสบการณ์ตรง  เพื่อน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  ตลอดท้ังการรํวมกิจกรรม
นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติโดยเน๎นลูกเสือยุวกาชาด  ผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์  ท่ีมารํวมกิจกรรม  โดย
ก าหนดระยะเวลาการเข๎าคํายพักแรมไว๎เป็นเวลา  2  วัน  1  คืน  ระหวํางวนัท่ี 10-11มกราคม พ.ศ. 
2563 และสถานท่ีเข๎าคํายพักแรมคือคํายลูกเสือช่ัวคราวอนุสรณ์สถานภูพานน๎อย ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม (สามารถเปล่ียนแปลงได๎ตามสถานการณ์ ) 
  
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนวิชาลูกเสือ ยุวกาชาด  ผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์ครบตามกระบวนการของ
หลักสูตร 

2.  เพื่อให๎นักเรียนมีระเบียบวินัย  เกิดความรักและสามัคคีในหมูํคณะ 
3.  เพื่อให๎นักเรียนได๎บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์  และชํวยเหลือผ๎ูอื่น 
4.  เพื่อให๎นักเรียนได๎รํวมกันสํงเสริมปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎ดีขึ้น 
5.  เพื่อให๎นักเรียนได๎รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
               1. นักเรียนทุกคนมีความรู๎และทักษะในกิจกรรมตามหลักสูตรท่ีก าหนด 
               2. นักเรียนทุกคนมีความรัก  ความสามัคคี  เสียสละ  และชํวยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น 
               3.นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู๎ทักษะและทัศนคติท่ีดีไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

          4.นักเรียนทุกคนมีการอนรุักษ์หวงแหน ส่ิงแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในท๎องถิ่น 
 3.2 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ลูกเสือยุวกาชาด  ผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์จ านวน   จ านวน ...600....คน  
4. สถานที่ด าเนินการ / หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มต้ังแตํ  เดือนพฤษภาคม  2563 ถึง  30  เดือนมีนาคม  2564 
 
 6. วิธีด าเนินงาน 
 

ท่ี ขั้นตอนด าเนินงาน  งานหรือกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1.1 รับนโยบาย 
พฤษภาคม  2563 นายอภิกร 



1.2 น าเสนอโครงการขออนุมัติ 
1.3 ผ๎ูรับผิดชอบประชุมช้ีแจงการ

ด าเนินงาน 
1.4 ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

พฤษภาคม  2562ถึง 
สิงหาคม  2562 

นายอภิกร สมรและคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม  2563 นายอภิกร  สมร 
นางกาญจนา ณ หนองคาย 
นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 

4 ขั้นแก๎ไข  พัฒนา  ปรับปรุง (Action) 
4.1 รวบรวมข๎อมูล  วิเคราะห์ข๎อมูล 
4.2 ปรับปรุงพัฒนา 

มีนาคม  2563 นายอภิกร  สมร 
นางกาญจนา ณ หนองคาย 
นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 

 
7. งบประมาณ 
 รายรับจ าแนกได๎ดังนี้ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินอุดหนุน  บ.กศ.(บาท) เงินอื่นๆโปรดระบุ (บาท) รวมท้ังส้ิน (บาท) 
150,000 - - 150,000 

 
8. รายจ่าย  จ าแนกตามหมวดรายจํายได๎ดังนี้ 
   (   )   หมวดเงินอุดหนุน  เป็นเงิน........150,000...........บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. รายการที่ขอซ้ือ 
 

 ท่ี รายการ 
การใช๎งบประมาณ วัน 

เดือน ปี คําตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ รายจํายอื่น 



1 
  
  
  
  
 
2 
3 
4 

ประชุมช้ีแจง  เพื่อท ากิจกรรม  ดังตํอไปนี ้
-  การเข๎าคํายพักแรม  
    ณ  คํายลูกเสือช่ัวคราวอนุสรณ์สถานภู
พานน๎อย  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
(อาจเปล่ียนแปลงสถานท่ีได๎ตามความ
เหมาะสม) 
คําวัสดุฝึกทักษะด าเนินการ 
รายงานผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ 
(วันสถาปนาคณะลูกเสือและวันวชิราวุธ) 
 

  
 
 
 
 
 

2,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

54,000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

54,000 
 

 
 
 
 
 
 

40,000 

   
 
 
 

 
 

พ.ค.63 
 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 
- 150,000 - 

( ใช๎งบประมาณกิจกรรมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน) 
 
 
10. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ 
 นายอภิกร  สมร 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ       
          1.  นักเรียนทุกคนมีความรู๎และทักษะในกิจกรรม ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
          2.  นักเรียนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และชํวยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น 
          3. นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู๎ทักษะและทัศนคติท่ีดีไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
          4. นักเรียนทุกคนมีการอนุรกัษ์  หวงแหน ส่ิงแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในท๎องถิ่น 
 
12. การติดตามผลและประเมินผล 
 มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
  
 
 
 
 
 
 
13. การอนุมัติโครงการ 
 
  
 (ลงช่ือ)……………………………ผ๎ูเขียน/เสนอโครงการ      (ลงช่ือ).......................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ  



           (นายอภิกร  สมร)                                       (นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์ขันธ์ ) 
                 ครู                                                       เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 

 
 
 

                                       (ลงช่ือ)..........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายอภิกร  สมร) 
                                           หัวหน๎ากลํุมงานงบประมาณและแผนงาน            

 
 

                                             
     (ลงช่ือ)……………………………..………ผ๎ูอนุมัติโครงการ 

                                                (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                                        ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่ 42 รหัสโครงการ  ท 2.19 
โครงการ    กิจกรรมการเรียนรู๎ผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์  
กลุ่มสาระ/งาน    กลํุมงานวิชาการ  
สนองนโยบาย  สพฐ.     กลยุทธ์ที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 



สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญ 
                               ตามหลักสูตรและสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตาม 
                               ความสามารถ 
สนองมาตรฐานที่ 3/3.1  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ 
                                ในชีวิตได๎ 
ลักษณะโครงการ         โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร และคณะหัวหน๎าหมวดผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน ์
ระยะเวลาด าเนินงาน 12 พฤษภาคม  2563  ถึง 31  มีนาคม  2564 

************************************************************************ 
1. หลักการและเหตุผล 
           กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เป็นการปลูกฝังนิสัยความมีน้าใจและการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมด้วยการ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชนควบคู่กันไปกับการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างและพัฒนาโรงเรียนให้มีความ
มั่นคงและยั่งยืน พัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น การท าประโยชน์
ให้กับชุมชนท้องถิ่นของตอนเองรวมไปถึงปลูกฝังให้นักเรียนรักบ้านเกิดของตนอีกด้วย 

ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตอาสา รู้จักการท าประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม การดูแลช่วยเหลือ ท าประโยชน์
ให้กับชุมชนจึงเป็นส่ิงส าคัญเพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนมีความมั่นคง 

จะเห็นได้ว่าการบ าเพ็ญประโยชน์มีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างมาก ดังนั้นคณะผู้จัดท า
จึงได้เล็งเห็นความส าคัญและจัดท าโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อฝึกสมาชิกผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์ตามโปรแกรมการฝึก 10 โปรแกรม 
    2.2 เพื่อฝึกกระบวนการกลํุม รู๎จักการใช๎ชีวิตรํวมกับผ๎ูอื่น  บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม 
สํวนรวมและประเทศชาติ 
3.  เป้าหมาย 

 3. 1 เชิงปริมาณ 
1.  สมาชิกผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์ได๎ฝึกตามโปรแกรมการฝึก 10 โปรแกรม  ร๎อยละ 80 

           2. สมาชิกผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์ฝึกการมีจิตสาธารณะ ท าตนเป็นประโยชน์ตํอสังคม 
สํวนรวมและประเทศชาติ  ร๎อยละ 80 

3.2  เชิงคุณภาพ 
1.  สมาชิกผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์เห็นคุณคําในการเข๎ารํวมกิจกรรม  เอาใจใสํตํอการท าตนให๎เป็น

ประโยชน์และชํวยเหลือผ๎ูอื่นมากขึ้น 
4.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1. กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1. กิจกรรรมฝึก 10 โปรแกรมในแตํละสัปดาห์  2. กิจกรรมเข๎าคํายพักแรม 
4.2. การด าเนินงานโครงการ 

ที่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.3 วิเคราะห์ปัญหา 
มี.ค.63 นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 

และคณะ หน.หมวด บพ. 



1.4 วางแผนการจัดกิจกรรม 
2 ขั้นด าเนินการ 

2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 
1. กิจกรรรมฝึก  10  โปรแกรมในแตํละ
สัปดาห์ 
2. กิจกรรมเข๎าคํายพักแรม 

ปีการศึกษา 
2563 

นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
และคณะ หน.หมวด บพ. 
 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ก.พ.64 

นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
และคณะ หน.หมวด บพ. 
 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
 

ที่ รายละเอียดวัสดุ 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 

1 กระดาษพิมพ์เอกสาร เอ 4  4  ลัง 700 2,800    
2 ปูายไวนิล 4 อัน 1,000 4,000    
3 ปากกาเมจิก 3 กลํอง 300 900    
4 คํูมือประกอบการสอน บ.พ. 6 เลํม 300 1,800    
5 เชือก  

   
100 
เมตร 

5 500 

6 กระดาษชาร์จเทา 
   

100 
แผํน 

20 2,000 

รวมแตํละภาคเรียน  9,500  2,500 
รวมท้ังสองภาคเรียน 12,000 

 
5. สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)      12,000    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน) จ านวน  -  บาท 
 อื่นๆ        -  บาท 
 รวมท้ังส้ิน       12,000  บาท 
 
 

กิจกรรม
ท่ี 

ประเภทงบรายจ่าย รวม 
(บาท) งบด าเนินการ งบลงทุน 

คําวัสดุ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําสาธารณูปโภค คําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
ส่ิงกํอสร๎าง 

 



1 9,500       
2 2,500       

รวมทั้งสิ้น 12,000 
 
การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.เชิงปริมาณ 
1. สมาชิกผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ได๎ฝึกตามโปรแกรมการฝึก 
10 โปรแกรม  ร๎อยละ 80 
 2.สมาชิกผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ฝึกการมีจิตสาธารณะ ท าตน
เป็นประโยชน์ตํอสังคมสํวนรวมและประเทศชาติ   
ร๎อยละ 80 

 
 
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
ทุกคน คิดเป็นร๎อยละ 80 

 
1.แบบบันทึกการเข๎าท า

กิจกรรม 
 

2. เชิงคุณภาพ 
1. สมาชิกผ๎ูบ าเพ็ญประโยชน์เห็นคุณคําในการเข๎า
รํวมกิจกรรม  เอาใจใสํตํอการท าตนให๎เป็น
ประโยชน์และชํวยเหลือผ๎ูอื่นมากขึ้น 

นักเรียนปฏิบัติได๎ระดับ 
ดีเลิศร๎อยละ 80 

1.สถิติการรับนักเรียน 
2.แบบประเมิน   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 
7. การอนุมัติโครงการ 
 
                                     (ลงช่ือ)  ......................................... ผ๎ูเสนอโครงการ      
                                     (นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร)                                    

                                     ต าแหนํง ครู         
         
(ลงช่ือ) .................................... ผ๎ูตรวจสอบโครงการ       (ลงช่ือ)........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ       
      (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                          (นายอภิกร  สมร)           
         เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                                หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
                                  
 
                             (ลงช่ือ) ............................................ ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                         (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                        ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
ล าดับที่ 44 รหัสโครงการ  ง  3.1 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  พัฒนาระบบงานแผนและสารสนเทศ 
กลุ่มสาระ/งาน      กลํุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 



สนองนโยบาย สพม.22 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาให๎ มีคุณภาพเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคง
ของสถาบนัหลักของชาติและรองรบัประชาคมอาเซียนและก๎าวสํู
มาตรฐานสากล 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน๎นการมี
สํวนรํวมจากทุกภาคสํวน เพื่อสํงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 2    ข๎อท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายอภิกร สมร และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ปีการศึกษา 2563 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดระบบการบริหารงบประมาณมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการปฏิบัติภารกิจตําง ๆ ให๎กับ
สถานศึกษา  
ซึ่งสํงผลตํอการจัดการเรียนรู๎ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลํุมงาน การจัดระบบการบริหารให๎มีความ
คลํองตัว  
อันจะสํงผลให๎เกิดประสิทธิภาพในงานแผนงานและสารสนเทศ และเกิดความพึงพอใจตํอ ผ๎ูท างานในกลํุม
บริหารงบประมาณ ผ๎ูรับบริการ และผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย การบริหารงานดังกลําวต๎องด าเนินไปตามระเบียบ 
ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได๎ 

งานแผนงาน และสารสนเทศ จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาพัฒนางานแผนและสารสนเทศเพื่อพัฒนา 
ระบบการท างาน ให๎มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานของทุกกลํุมงาน / ฝุาย ให๎สามารถด าเนินไปตามแผน
อยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎การด าเนินงานท่ีใช๎ในการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงานโครงการตํางๆ ให๎เป็นไป
อยํางถูกต๎องรวดเร็ว ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพอันจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน และการพัฒนา
โรงเรียนให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอยํางตํอเนื่อง 

 
2.วัตถุประสงค์  

1. เพื่อใหร๎ะบบงานแผน และสารสนเทศของโรงเรียนถูกต๎องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน และสามารถ 
ตรวจสอบได๎ 

2. เพื่อใหค๎รูมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มีความสะดวกต่อการให้บริการ 
 
 
 

3.เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง ปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยํางรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ถูกต๎องตามระเบียบ 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสูดใน ระดับดี 

2. ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง ร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจตํอการบริการอยูํใน ระดับดี 



     3.2  เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนดงหลวงวิทยามีระบบงานงานแผน และสารสนเทศถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน มี

ประสิทธิภาพ 
และสามารถตรวจสอบได๎ 

2. ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง มีความพึงพอใจตํอการให๎บริการ  
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
     4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1. กิจกรรมงานแผนและสารสนเทศ 
 

  4.2 การด าเนินงานโครงการ       
รายการ งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ส ารวจสภาพปัญหาการบริหารจัดการในกลํุม
งานในปีท่ีผํานมา  และส ารวจวัสดุอุปกรณ์ท่ีขาด
แคลน ไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน  สรุปรายงาน
เพื่อเป็นข๎อมูลน าเสนอในท่ีประชุมระดับโรงเรียน  
2. จัดสรรงบประมาณ 
3.ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมงานฯ  

25,000 
18,00 

เม.ย. –พ.ค. 
 
 
 
 
- 

คณะครูงานแผนงาน
และสารสนเทศ 

4.ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลํุมงานฯ  ภาคเรียนท่ี1 -2 คณะครูแผนงานฯ 
5.นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม คณะครูแผนงานฯ 
6.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/

ส้ินปีการศึกษา 
คณะครูแผนงานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   4.3 การด าเนินกิจกรรม 
1.กิจกรรมงานแผน และสารสนเทศ 

รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

ด าเนินการจัดซื้อ / จัดจ๎าง วัสดุ ครุภัณฑ์ท่ี
จ าเป็นตํอแผนและสารสนเทศ 

18,000 15 พฤษภาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564 

นายอภิกร  สมร 
น.ส.วันวิสาข์ ฤทธิ์ขันธ์ 
 1. จัดสรรงบประมาณ   



2. ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมงานฯ 
3. จัดกิจกรรมตามข้ันตอนการด าเนินงาน 
4.นิเทศและติดตามกิจกรรม   
5.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน   
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนางานแผน และสารสนเทศ 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายรวม 

รายละเอียดกิจกรรม 
 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 2 

จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1.กิจกรรมงานแผนและสารสนเทศ   5,500   12,500 

รวมแตํละภาคเรียน  5,500  12,500 

รวมท้ัง  2   ภาคเรียน 18,000   (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 
5. สรุปงบประมาณ  

งบประมาณทั้งโครงการ จ านวน     18,000     บาท 
งบประมาณ (เงินอุดหนุน)      18,000     บาท 
เงินนอกงบประมาณ           -           บาท 
อื่น ๆ           -           บาท 
รวมท้ังส้ิน       18,000     บาท 

6.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ/ผลการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง ปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยําง

รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ถูกต๎องตามระเบียบ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสูดใน ระดับดี 

2. ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง ร๎อยละ 80 มีความพึง

 
- การประเมิน 
 

 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ  
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หนํวย) 

ราคา
(หนํวย) 

จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 เข๎าเลํมและถํายเอกสาร  6,000 6,000 เงินอุดหนุน 
2 เครื่องปริ้นเตอร์ brother  1 เครื่อง 4,000 4,000  
3 กระดาษถํายเอกสาร A4 10 รีม 150 1,500  
4 กระดาษโฟโต๎ A4 120 แกรม  1 หํอ 280 280  
5 กระดาษกาว 2 หน๎าบาง 4 ม๎วน 55 220  
6 อาหารวําง เครื่องด่ืม อบรมท าแผน   3,000  
7 เอกสารการอบรมจัดท าแผน   3,000  



พอใจตํอการบริการอยูํใน ระดับดี 
 2. เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนดงหลวงวิทยามีระบบงานแผน และ
สารสนเทศถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได๎ 

2. ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง มีความพึงพอใจตํอ 
        การให๎บริการ  

 
- การประเมิน  
 

 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ  
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ระบบงานแผน และสารสนเทศของโรงเรียนถูกต๎องตามระเบียบ เป็นปัจจุบัน และสามารถ 
ตรวจสอบได๎ 

2. ครูมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มีความสะดวกต่อการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.   การอนุมัติโครงการ 
      

ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ  
                      (นายอภิกร  สมร )  
                                       หัวหน๎าแผนงาน 
 
 
                                                    ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูตรวจโครงการ  
                                                               (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)  
                                                                     เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน  
 



 
                                                    ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                                      (นายอภิกร  สมร)  
                                                       หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                                    ลงช่ือ.…………………..………..………..…….……ผ๎ูอนุมัติโครงการ  
                                                                    (นายคนิม เบญมาตย์)  
                                                              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 45 รหัสโครงการ  ง 3.2 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  พัฒนางานการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
กลุ่มสาระ/งาน      กลํุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพม.22 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาให๎ มีคุณภาพเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบัน
   หลักของชาติและรองรบัประชาคมอาเซียนและก๎าวสํูมาตรฐานสากล 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน๎นการมีสํวนรํวมจาก
   ทุกภาคสํวน เพื่อสํงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 2    ข๎อท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         



ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางพัชราภา บุรัตน์ และครูกลํุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
การจัดระบบการบริหารงบประมาณมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการปฏิบัติภารกิจตําง ๆ ให๎กับสถานศึกษา  
ซึ่งสํงผลตํอการจัดการเรียนรู๎ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลํุมงาน การจัดระบบการบริหารให๎มีความ
คลํองตัว  
อันจะสํงผลให๎เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ และเกิดความพึงพอใจตํอ
นักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ผ๎ูปกครอง ผ๎ูท างานในกลํุมบริหารงบประมาณ ผ๎ูรับบริการท้ังครู นักเรียน 
ผ๎ูปกครอง 
และผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย การบริหารงานดังกลําวต๎องด าเนินไปตามระเบียบ ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ตรวจสอบได๎ 
กลํุมงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาระบบงานการเงนิ การบัญชี และพัสดุ เพื่อ
พัฒนาระบบการท างาน ให๎มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานของทุกกลํุมงาน / ฝุาย ให๎สามารถด าเนินไปตาม
แผนอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎การด าเนินการเบิกจํายวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนท่ีใช๎ในการสนับสนุน
กิจกรรมตามแผนงานโครงการตํางๆ ให๎เป็นไปอยํางถูกต๎องรวดเร็ว มีการตรวจรับ การจัดซื้อจัดจ๎าง การ
ลงทะเบียน ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพอันจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน และการพัฒนาโรงเรียนให๎
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอยํางตํอเนื่อง 
2.วัตถุประสงค์  

3. เพื่อใหร๎ะบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนถูกต๎องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน และ
สามารถตรวจสอบได๎ 

4. เพื่อใหค๎รูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง สามารถปฏิบัติหน๎าท่ีเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุได๎อยําง
รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ถูกต๎องตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพ 

5. เพื่อใหค๎รูมีห๎องท างาน พร๎อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน ใหเ้ป็นสัดส่วน มีความสะดวกต่อการให้บริการ
กับ ครู ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อต่าง ๆ 

3.เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง สามารถปฏิบัติหน๎าท่ีเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุได๎อยําง
รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ถูกต๎องตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสูดใน ระดับดี 

2. ครูมีห๎องท างานพร๎อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน และผ๎ูรับบริการร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจตํอการ
บริการของกลํุมบริหารงบประมาณอยูํใน ระดับดี 

     3.2  เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนดงหลวงวิทยามีระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ

และสามารถตรวจสอบได๎ 
2. ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง มีความพึงพอใจตํอการให๎บริการ  

 



4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
     4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

2. กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน 
3. กิจกรรมพัฒนางานการเงิน การบญัชี 
4. กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 
5. กิจกรรมซํอมบ ารุงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

 
  4.2 การด าเนินงานโครงการ       

รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ส ารวจสภาพปัญหาการบริหารจัดการในกลํุม
งานในปีท่ีผํานมา  และส ารวจวัสดุอุปกรณ์ท่ีขาด
แคลน ไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน  สรุปรายงาน
เพื่อเป็นข๎อมูลน าเสนอในท่ีประชุมระดับโรงเรียน  
2. จัดสรรงบประมาณ 
3.ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมงานฯ  

80,000 เม.ย. –พ.ค. 
 
 
 
 
- 

คณะครูกลํุมบริหาร
งบประมาณและ
แผนงาน 

4.ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลํุมงานฯ  ภาคเรียนท่ี1 -2 คณะครูกลํุมงานฯ 
5.นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม คณะครูกลํุมงานฯ 
6.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/

ส้ินปีการศึกษา 
คณะครูกลํุมงานฯ 

 
 
 
 
 
   4.3 การด าเนินกิจกรรม 

1. กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน 

รายการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

ด าเนินการปรับปรุงห้องส านักงาน ให้เป็น
สัดส่วน มีความสะดวกต่อการให้บริการ 

25,000 
 

15 พฤษภาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564 

นางพัชราภา บุรัตน์ 
น.ส.จีรานันท์ บุทธิจักร 

1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมงานฯ 
3. จัดกิจกรรมตามข้ันตอนการด าเนินงาน 

  

4.นิเทศและติดตามกิจกรรม   
5.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน   
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานส านักงาน 



 
2.กิจกรรมพัฒนางานการเงิน การบัญชี 

รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นตํอ
งานการเงิน การบัญชี 

15,000 15 พฤษภาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564 

น.ส.เทพารัตน์ ปักฤทัย 
นางพัชราภา บุรัตน์ 
 1. จัดสรรงบประมาณ 

2. ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมงานฯ 
3. จัดกิจกรรมตามข้ันตอนการด าเนินงาน 

  

4.นิเทศและติดตามกิจกรรม   
5.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน   
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนางานการเงนิ การบัญชี 

 
3.กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 

รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นตํอ
งานพัสดุและสินทรัพย์ 

30,000 15 พฤษภาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564 

นายสมพร สุกรรณ์ 
น.ส.อุบล พลใจดี 
นางพัชราภา บุรัตน์ 
 

1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมงานฯ 
3. จัดกิจกรรมตามข้ันตอนการด าเนินงาน 

  

4.นิเทศและติดตามกิจกรรม   
5.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน   
 
 
 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หนํวย) 

ราคา
(หนํวย) 

จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 ปรับปรุงห๎องส านักงาน  23,000 23,000 เงินอุดหนุน 
2 ฟิลม์ติดกระจกสูญญากาศ  1,800 1,800  
3 น้ ายาเช็ดกระจก 2 ขวด 70 140  
4 ผ๎าเช็ดอเนกประสงค์ 2 ผืน 30 60  

ท่ี รายการ จ านวน(หนํวย) ราคา(หนํวย) จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 
1 คอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค พร๎อมอุปกรณ์  1 ชุด 15,000 15,000 เงินอุดหนุน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หนํวย) 

ราคา
(หนํวย) 

จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 หมึก canon LBP6000 3 กลํอง 3,500 10,500 เงินอุดหนุน 
2 เทปโฟม 21 มม.x5 ม. 2 ม๎วน 200 400  
3 เทปใส แกน 3 นิ้ว  2 ม๎วน 95 190  
4 ปล๊ักไฟ 4 ชํอง 5 เมตร 1 อัน 400 400  
5 โพสอิทโน๏ต 6 อัน 35 210  
6 ลวดเสียบกระดาษ 12 กลํอง 10 120  
7 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 1 เครื่อง 150 150  
8 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 24 กลํอง 12 240  



 
 
 
 
 
4.กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
 

รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นตํอ
การซํอมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน 

10,000 15 พฤษภาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564 

นางพัชราภา บุรัตน์ 
นายวสันต์ อนันทวรรณ 
 
 

1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมงานฯ 
3. จัดกิจกรรมตามข้ันตอนการด าเนินงาน 

  

4.นิเทศและติดตามกิจกรรม   
5.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน   
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมซํอมบ ารุงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

9 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 12 กลํอง 15 180  
10 ซองจดหมายขาว พิมพ์ครุฑ 1 กลํอง 300 300  
11 ซองเอกสารสีน้ าตาล A4 2 หํอ 180 360  
12 ซองเอกสารสีน้ าตาล A4 ขยายข๎าง 1 หํอ 200 200  
13 กาวแทํง 40 กรัม 3 แทํง 90 270  
14 มีดคัตเตอร์ สแตนเลส  2 อัน 65 130  
15 กาวลาเท็กซ์ 8 ออนซ์ 2 ขวด 35 70  
16 ปากกาเพ๎นท์ สีขาว 3 แทํง 70 210  
17 แทํนประทับพลาสติก หมึกสีน้ าเงิน 2 แทํน 40 80  
18 ตรายางหมึกในตัว “จํายแล๎ว” 1 อัน 150 150  
19 กระดาษถํายเอกสาร A๔ 70 รีม 150 10,500  
20 เครื่องปริ้นเตอร์ epson 1 เครื่อง 4,000 4,000  
21 กระดาษปก A4 คละสี 2 หํอ 170 340  
22 หมึกเติมสีด า epson 1 ขวด 250 250  
23 หมึกเติมสีแดง epson 1 ขวด 250 250  
24 หมึกเติมสีเหลือง epson 1 ขวด 250 250  
25 หมึกเติมสีน้ าเงิน epson 1 ขวด 250 250  



 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายรวม 

รายละเอียดกิจกรรม 
 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 2 

จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1.กิจกรรมปรับปรุงห๎องส านักงาน   25,000    

2.กิจกรรมพัฒนางานการเงนิ การ
บัญช ี

  15,000    

3.กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ   15,000   15,000 

4.กิจกรรมซํอมบ ารุงครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน 

  1,500   8,500 

รวมแตํละภาคเรียน  56,500  23,500 

รวมท้ัง  2   ภาคเรียน 80,000   (แปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 
 
 
5. สรุปงบประมาณ  

งบประมาณทั้งโครงการ จ านวน       80,000     บาท 
งบประมาณ (เงินอุดหนุน)        80,000    บาท 
เงินนอกงบประมาณ           -           บาท 
อื่น ๆ           -           บาท 
รวมท้ังส้ิน       80,000     บาท 

 
6.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ/ผลการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.เชิงปริมาณ 

3. ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง สามารถปฏิบัติ 
หน๎าท่ีเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุได๎อยําง
รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ถูกต๎องตามระเบียบ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสูดใน ระดับดี 

 
- การประเมิน 
 

 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ  
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หนํวย) 

ราคา
(หนํวย) 

จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 หมึกเครื่องถํายเอกสาร 2 กลํอง 3,500 7,000 เงินอุดหนุน 
2 ซํอมบ ารุงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์

ส านักงาน 
 3,000 3,000  



4. ครูและมีห๎องท างานพร๎อมอุปกรณ์การ 
ปฏิบัติงาน และผ๎ูรับบริการร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ตํอการบริการของกลํุมบริหารงบประมาณอยูํใน ระดับดี 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ/ผลการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
 2. เชิงคุณภาพ 

3. โรงเรียนดงหลวงวิทยามีระบบงานการเงิน การ 
บัญชี และพัสดุถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได๎ 

4. ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง มีความพึงพอใจตํอ 
การให๎บริการ  

 
- การประเมิน  
 

 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ  
 

 
 
 
 
 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนถูกต๎องตามระเบียบ เป็นปัจจุบัน และสามารถ 
         ตรวจสอบได๎ 

2. ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง สามารถปฏิบัติหน๎าท่ีเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุได๎อยํางรวดเร็ว     
และเป็นปัจจุบัน ถูกต๎องตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพ 

3. ครูมีห๎องท างาน พร๎อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน ใหเ้ป็นสัดส่วน มีความสะดวกต่อการให้บริการกับ ครู  
ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อต่าง ๆ 

 

8.   การอนุมัติโครงการ 
      

     ลงช่ือ…………………..………..………..…ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ  
                      (นางพัชราภา  บุรัตน์)  
                               ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 
                                                    ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูตรวจโครงการ  
                                                                (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)  
                                                                    เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน  
 



 
                                                    ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                                      (นายอภิกร  สมร)  
                                                       หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
                                                    ลงช่ือ.…………………..………..………..…….……ผ๎ูอนุมัติโครงการ  
                                                                    (นายคนิม เบญมาตย์)  
                                                              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
       
 
 

 

 
 

ล าดับที่ 46 รหัสโครงการ  ง 3.3 
โครงการ    ประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 2563 
กลุ่มสาระ/งาน  งานวิชาการ  งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
สนดงนโยบาย สพฐ.  
สนดงมาตรฐานที่ ข้ดที่     
ลักษณะโครงการ โครงการต่ดเนื่ดง 
ผู้รับผิดชดบโครงการ     นางสาวกันตนา  ชมจุมจัง 
ระยะเวลาด าเนินการ     มีนาคม 2563 – มีนาคม 2564 
*************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
มนุษย์เป็นทรัพยากรอันทรงคุณคําท่ีสุดของแตํละสังคม หากสังคมหรือชุมชนใดมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี

คุณภาพยํอมน าพาสังคมเจริญรุดหน๎าไปอยํางตํอเนื่อง ซึ่งสังคมท่ีมีคุณภาพนั้นจะขึ้นอยูํกับคุณภาพของการจัด
การศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงมียุทธศาสตร์ท่ีส าคัญคือ การเรียนรู๎อยํางรวดเร็ว กว๎างขวาง รู๎
จริง ปฏิบัติจริง ซึ่งผ๎ูมีความส าคัญอยํางยิ่งในการพัฒนาทางการศึกษาให๎แกํสังคมคือ ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา  หากครูและบุคลากรเข๎าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปรัชญา บทบาท หน๎าท่ี 
และแนวทางในการปฏิบัติงานอยํางแท๎จริงแล๎วการพัฒนาด๎านอื่นๆ ยํอมเป็นเรื่องท่ีงําย  โรงเรียนดงหลวง
วิทยาได๎ตะหนักและให๎ความส าคัญกับบุคลากรของโรงเรียนเป็นอยํางยิ่ง โดยได๎มีการพัฒนา อบรมอยําง
ตํอเนื่อง และสามารถพัฒนาการศึกษาของอ าเภอดงหลวงให๎ดีขึ้นในระดับหนึ่ง  อยํางไรก็ตามในรอบปีท่ีผําน
มาโรงเรียนได๎รับการประเมินท้ังภายในหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานประเมินคุณภาพภายนอก พบวํามีส่ิง



ท่ีต๎องเพิ่มคุณภาพและพัฒนาตํอไปอีก โดยเฉพาะการพัฒนาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโรงเรียนให๎เป็น
โรงเรียนคุณภาพชั้นน าในจังหวัดมุกดาหาร 

ดังนั้นโรงเรียนต๎องสร๎างความเข๎าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ให๎ความรู๎ กับ
บุคลากรของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา พร๎อมกับให๎มีโอกาสแรกเปล่ียนเรียนรู๎จาก
หนํวยงานหรือสถานศึกษาท่ีด าเนินงานจนประสบผลส าเร็จ ซึ่งจะเป็นการสร๎างแนวคิด แรงจูงใจ ให๎เกิดการ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน จึงจักให๎มีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร๎างความเข๎าใจในการปฏิบัติงานให๎ได๎คุณภาพตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน 

2. เพื่อให๎ครูสามารถน าความรู๎การประกันคุณภาพภายใช๎ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก 

 
3.  เป้าหมาย  

1.  ด๎านปริมาณ 
    บุคลากรโรงเรียนดงหลวงวิทยาเข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน 50 คน 
2. ด๎านคุณภาพ 
   บุคลากรโรงเรียนดงหลวงวิทยามีความรู๎ความเข๎าใจบทบาทหน๎าท่ีของตนเองตามระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนางานในหน๎าท่ีรับผิดชอบได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมท่ีด าเนินงาน 
  1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 4.2 การด าเนินงาน 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ีผํานมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

พ.ค. 63 งานวิชาการ 
งานประกนั 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
ส.ค. 63 

 
งานวิชาการ 
งานประกนั 

3. ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปรายงานการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
มี.ค. 64 

 

 
งานวิชาการ 
งานประกนั 



จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 เอกสารการอบรม 40 100 4,000    
2 กระดาษ 5 150 750 5 150 750 
3 อาหาร 40 80 3,200    
4 เลํมเอกสาร

ประกันคุณภาพ
ของโรงเรียน 

   13 100 1,300 

รวมแต่ละภาคเรียน 7,950 2,050 
รวมทั้งสองภาคเรียน 10,000 
 
5. สรุปงบประมาณ 
    งบประมาณท้ังโครงการ 
    งบประมาณ(เงินอุดหนุน)     จ านวน 10,000 บาท 
    เงินนอกงบประมาณ(กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน)  จ านวน  บาท 
    อื่นๆ 
    รวมท้ังส้ิน       10,000 บาท 
 
 
6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. เชิงปริมาณ 
   1. บุคลากรโรงเรียนดงหลวง
วิทยาเข๎ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  จ านวน 40 คน 

 
1. บุคลากรโรงเรียนดงหลวงวิทยา
เข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
จ านวน 40 คน 

 
1. แบบรายงานการเข๎ารํวม
กิจกรรม 

2. เชิงคุณภาพ 
   1. บุคลากรโรงเรียนดง

หลวงวิทยามีความรู๎ความเข๎าใจ
บทบาทหน๎าท่ีของตนเองตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และสามารถพัฒนางานในหน๎าท่ี
รับผิดชอบได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
1. มีความรู๎ความเข๎าใจบทบาท
หน๎าท่ีของตนเองตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและสามารถ
พัฒนางานในหน๎าท่ีรับผิดชอบได๎
อยํางมีประสิทธิภาพร๎อยละ 80 

 
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. โรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. โรงเรียนทราบจุดเดํนและจุดด๎อยตนเองสามารถการน าไปพัฒนาให๎ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป 
3. มีความพร๎อมในการรับการประเมินประกนัคุณภาพทั้งจากหนํวยงานต๎นสังกัดและองค์กรภายนอก 
4. สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับและศรัทธาของชุมชน 



 

8. การอนุมัติโครงการ 
 
 (ลงช่ือ).....................................ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ   (ลงช่ือ).....................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ          
        (นางสาวกันตนา  ชมจุมจัง)      (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                            
                    ครู                                              เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                                           
                  
                               
                               (ลงช่ือ)..........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                 (นายอภิกร  สมร) 
             หัวหน๎ากลํุมงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
   ลงช่ือ)ง..........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
               (นายคนิม  เบญมาตย์) 
        ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
ล าดับที่ 47 รหัสโครงการ  ง 3.4 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  โรงเรียนธนาคาร 
กลุ่มสาระ/งาน      กลํุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพม.22 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาให๎ มีคุณภาพเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคง

ของสถาบนัหลักของชาติและรองรบัประชาคมอาเซียนและก๎าวสํู
มาตรฐานสากล 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรมและสมรรถนะส าคัญ 
                                         ตามหลักสูตรและสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 1    ข๎อท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางพัชราภา บุรัตน์ และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินงาน       ปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการด ารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก 
ระดับ ต้ังแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให๎ด าเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให๎ก๎าวทันตํอโลกใน 
ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนสํวนใหญํมีพฤติกรรมการใช๎เงินอยํางไมํเห็นคุณคํา ไมํมี 



เหตุผล ฟุุมเฟือย ลํุมหลงในคํานิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีท้ังท่ียังไมํสามารถหารายได๎ด๎วยตนเอง จึงสํงผลให๎
พํอแมํต๎องรับภาระคําใช๎จํายในการเล้ียงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร๎อมส าหรับการ
ด าเนินชีวิตในอนาคต จึงท าให๎เมื่อถึงเวลาจ าเป็นท่ีจะต๎องใช๎เงินไมํสามารถหาเงินได๎ ท าให๎พํอแมํต๎องเดือดร๎อน 

 
โรงเรียนวัดดวงแขได๎ตระหนักถึงความส าคัญดังกลําวจึงได๎น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหา จัดให๎มีโครงการเด็กดีมีเงิน
ออม  
โดยสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักบริหารจัดการการใช๎เงิน มีทักษะและเปูาหมายท่ีชัดเจนในการออม เห็นคุณคําของ
การออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู๎จักคุณคําของเงินและส่ิงของ มีวิธีคิดท่ีจะพิจารณาในการใช๎เงิน 
รู๎จักการออม รู๎จักกระบวนการออมเงิน สามารถน ากระบวนการตํางๆดังกลําวข๎างต๎นไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันอยํางเหมาะสมกับวัย รู๎จักการใช๎เงินให๎เป็นประโยชน์มากท่ีสุด อันจะสํงผลให๎การด าเนินชีวิตใน
อนาคตเป็นคนท่ีมีคุณภาพ 

 
2.วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักวางแผนในการใช๎จํายเงิน  และมีวินัยในการใช๎จํายเงิน 
2. เพื่อใหน๎ักเรียนมีความตระหนักวําการออมเป็นการด าเนินชีวิตอยํางพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

3.เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 

3. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา ร๎อยละ 50 รํวมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
     3.2  เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยามีวินัยในการใช๎จํายเงิน 
2. นักเรียนมีการวางแผนจัดการด๎านการเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎

อยํางเหมาะสมกับวัย 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
     4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

6. กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
     4.2 การด าเนินงานโครงการ       

รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ส ารวจสภาพปัญหาการบริหารจัดการในปีท่ี
ผํานมา  และส ารวจวัสดุอุปกรณ์ท่ีขาดแคลน ไมํ
เพียงพอตํอการใช๎งาน  สรุปรายงานเพื่อเป็น
ข๎อมูลน าเสนอในท่ีประชุมระดับโรงเรียน  
2. จัดสรรงบประมาณ 
3.ประชุมจัดสรรงบประมาณฯ  

4,300 เม.ย. –พ.ค. 
 
 
 
 
- 

ครูผ๎ูรับผิดชอบ 

4.ด าเนินสนับสนุนการพัฒนาฯ  ภาคเรียนท่ี1 -2 ครูผ๎ูรับผิดชอบ 



5.นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม ครูผ๎ูรับผิดชอบ 
6.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/

ส้ินปีการศึกษา 
ครูผ๎ูรับผิดชอบ 

 
   4.3 การด าเนินกิจกรรม 

2. กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 

รายการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นตํอ
งานโรงเรียนธนาคาร 

4,300 15 พฤษภาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564 

นางพัชราภา บุรัตน์ 
 

1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมจัดสรรงบประมาณฯ 
3. จัดกิจกรรมตามข้ันตอนการด าเนินงาน 

  

4.นิเทศและติดตามกิจกรรม   
5.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน   
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายรวม 

รายละเอียดกิจกรรม 
 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 2 

จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หนํวย) 

ราคา
(หนํวย) 

จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 ถุงพลาสติกใส (คละขนาด) 2 หํอ 50 100 เงินอุดหนุน 
2 ของท่ีระลึก - - 2,000  
3 น้ ายาเช็ดกระจก 1 ขวด 70 70  
4 ไม๎ถูพื้น 1 ด๎าม 120 120  
5 น้ ายาถูพื้น 1 ขวด 80 80  
6 สมุดปกแข็งมุมมัน 4 เลํม 120 480  
7 กระดาษ A4 5 รีม 150 750  
8 กระดาษปก A4 คละสี 1 รีม 200 200  
9 ตรายางวันท่ี 1 อัน 70 70  
10 แทํนประทับ หมึกสีน้ าเงิน 1 อัน 50 50  
11 ไม๎ขนไก ํ 1 ด๎าม 100 100  
12 กระดาษโฟโต๎ A4 1 หํอ 280 280  



1.กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร   4,300   - 

รวมแตํละภาคเรียน  4,300  - 

รวมท้ัง  2   ภาคเรียน 4,300   (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
 
5. สรุปงบประมาณ  

งบประมาณทั้งโครงการ จ านวน     4,300     บาท 
งบประมาณ (เงินอุดหนุน)      4,300     บาท 
เงินนอกงบประมาณ        -           บาท 
อื่น ๆ         -           บาท 
รวมท้ังส้ิน       4,300     บาท 

 
 
 
 
 
 
6.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ/ผลการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.เชิงปริมาณ 

5. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา ร๎อยละ 50  
รํวมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
  

 
- การสังเกต 
- การบันทึกการออม 

 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 

 2. เชิงคุณภาพ 
5. นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยามีวินัยในการใช๎

จํายเงิน 
6. นักเรียนมีการวางแผนจัดการด๎านการเงินและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยําง
เหมาะสมกับวัย 

 
- การประเมิน 
 
 

 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ  
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนรู๎จักวางแผนในการใช๎จํายเงิน  และมีวินัยในการใช๎จํายเงิน 
2. นักเรียนมีความตระหนักวําการออมเป็นการด าเนนิชีวิตอยํางพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

8.   การอนุมัติโครงการ 
      
    ลงช่ือ…………………..…………….ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ     ลงช่ือ…………………..……….….……ผ๎ูตรวจโครงการ 



            ( นางพัชราภา บุรัตน์ )          (นางสาววันวิสาข์   ฤทธิ์ขันธ์) 
     ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ    เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 
 
                                       ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                        (นายอภิกร  สมร)  
                                    หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
                                        ลงช่ือ.…………………..………..………..…….……ผ๎ูอนุมัติโครงการ  
                                                        (นายคนิม  เบญมาตย์)  
                                                 ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
ล าดับที่ 48 รหัสโครงการ  บ 4.1 
ชื่อโครงการ                   ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารงานบุคคล 
กลุ่มสาระ/งาน                กลํุมบริหารงานบุคคล 
สนองนโยบาย สพฐ.         นโยบายท่ี ๓ ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       กลยุทธ์ที่ 1,5 
สนองมาตรฐานที่  1        ประกันคุณภาพการภายใน มาตรฐานท่ี 16  
ลักษณะโครงการ             โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นายนิเทศก์ ศรีโจมรัก 
ระยะเวลาด าเนินการ        ปีการศึกษา  2563 
............................................................................................................................. ..................................... 

1.หลักการและเหตุผล 
เพื่อเป็นการบริหารงานให๎มีประสิทธิภาพอ านวยความสะดวกการจัดเก็บข๎อมูลมีประสิทธิภาพ ท่ีเป็น

ปัจจุบันมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถติดตามค๎นหาหลักฐานได๎สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อให๎มีการจัดองค์กร  โครงสร๎างและระบบการบริหารที่มีความคลํองตัวสูงและสามารถปรับเปล่ียนได๎          

เหมาะสมตามสถานการณ์ 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกครู  บุคลากรสนับสนุนสํงเสริมให๎การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอยาํงมี 

ประสิทธิภาพ 
 
3.เป้าหมาย 

3.1  ด๎านปริมาณ  



  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช๎บริการได๎ดีอยํางน๎อย 80 % 
3.2  ด๎านคุณภาพ   

สนับสนุนการองค์กร  โครงสร๎างและระบบการบริหารงานมีความคลํองตัวบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางดี 

 
4. สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 โรงเรียนดงหลวงวิทยา  งาบุคลากร  วิชาการ บริหารทั่วไป งานพัฒนาผ๎ูเรียน 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 พฤษภาคม 2563- พฤษภาคม 2564 
 
 
 
6. วิธีด าเนินการ 

 
ท่ี         ขั้นตอนการด าเนินงาน งานหรือกิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผ๎ูรับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ ( Plan ) 
1.1  รับนโยบาย 
1.2  น าเสนอโครงการอนุมัติ 
1.3  ผ๎ูรับผิดชอบประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน 
1.4  ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 

พค.63 – พค.64 นายนิเทศก์   ศรีโจม
รัก 

2 ขั้นด าเนินการ ( Do ) 
2.1  ประชุมงานผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 
2.2  ประชาสัมพันธ์ 

พค.63 – พค.64 นายนิเทศก์   ศรีโจม
รัก 

และครูในโรงเรียน 
3 

 
ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล ( Check ) 
3.1  นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ  

ตค.63 นายนิเทศก์   ศรีโจม
รัก 
 

4 
 

ขั้นแก๎ไข  พัฒนา  ปรับปรุง  ( Action) 
4.1  รวบรวมข๎อมูล  วิเคราะห์ข๎อมูล 
4.2  ปรับปรุงพัฒนา 

ตค.63 นายนิเทศก์   ศรีโจม
รัก 
 

 
7.  งบประมาณ 
 รายรับจ าแนกได๎ดังนี้ 

เงิน    



งบประมาณ
(บาท) 

เงินอุดหนุน บ.ก.ศ.(บาท) เงินอื่น ๆ โปรดระบุ ( บาท ) รวมท้ังส้ิน  (บาท ) 

 
3,420 

 
................................... 

 
........................................... 

 
3,400 

 
8.  รายจ่าย  จ าแนกตามหมวดรายจ่ายได้ดังนี้ 
         หมวดคําจ๎างช่ัวคราว    เป็นเงิน  ..........................  บาท 
          หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ  เป็นเงิน  ..........................  บาท 
          หมวดคําสาธารณูปโภค    เป็นเงิน  .........................   บาท 
         หมวดคําครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง  เป็นเงิน  ........................    บาท 
                   หมวดเงินอุดหนุน    เป็นเงิน  ........................    บาท 
 
 
9.  รายการที่ขอจัดซ้ือ 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
จ านวน 
(หนํวย) 
 

 
ราคา 
(หนํวย) 
 

ราคารวม 
 
บาท 

 
ส.ต. 

 
แหลํงงบประมาณ 

1 ซองพลาสติก  ยาว  12   40   460 - (    )  เงินนอกงบ 
        ประมาณ 
(     )  เงิน
งบประมาณ 
(     )   อื่น ๆ 
 

2 กระดาษโรเนียวขาว ยาว   8 150 1,200 - 
3 กระดาษถํายเอกสารดับเบิลเอ   6 130   780 - 
4 แลคซีนสีน้ าเงิน 2 นิ้ว 12   80   960 - 

รวม 3,400 

 
10.  ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ 
       นายนิเทศก์   ศรีโจมรัก 
 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรโรงเรียนดงหลวงวิทยาคมได๎ใช๎ประโยชน์มากขึ้น 
2. มีการบริหารจัดการและจัดเอกสารที่เหมาะ พอเพียงท่ีเอื้อให๎บุคลากรท างานได๎อยํางมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. มีการจัดเก็บข๎อมูลของส านักงานด๎วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 



12.  การติดตามประเมินผล 
 ครั้งท่ี  1  ธันวาคม 2563 
 ครั้งท่ี  2  มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ......................................ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ    ลงช่ือ...........................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ  
    ( นายนิเทศก์  ศรีโจมรัก)                                        (นางสาววันวิสาข์   ฤทธิ์ขันธ์)       
               ต าแหนํง  ครู                                                  เจ๎าหน๎าท่ีแผนงาน    
 
 
                                   ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                    (นายอภิกร  สมร)  
                                  หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
                                    ลงช่ือ.…………………..………..………..…….……ผ๎ูอนุมัติโครงการ  
                                                      (นายคนิม เบญมาตย์)  
                                              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
’ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่  49  รหัสโครงการ  บ 4.2 
โครงการ  โครงการพัฒนางานส านักงานบริหารงานบุคคล 
กลํุมสาระ/งาน  กลํุมบริหารงานบุคคล  
สนองนโยบาย สพฐ. ประเด็นกลยุทธ์ 3  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎สามารถจัดการหลักสูตร ออกแบบ
การ 

จัดการเรียนรู๎และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูไ๎ด๎อยํางมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานท่ี 2/2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ นางสาวมาลัยพร  ค ามุงคุณ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563  
************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จ าเป็นอยํางยิ่งท่ีโรงเรียนจะต๎องมีการพฒันางาน และสนับสนุนอุปกรณ์
ในการท างาน ให๎กับบุคลากรในทุก ๆ ด๎าน ไมํวําจะเป็นการพัฒนาด๎านการสอน การใช๎เทคโนโลยีใหมํ ๆ ด๎าน
ประสบการณ์ท างาน ด๎านสังคม 

ด๎วยระบบงานบริหารงานบุคคล   เป็นงานอีกงานหนึ่งท่ีต๎องให๎บริการ ส่ือสาร  ประสานสัมพันธ์กับครู 
และหนํวยงานภายนอกเพื่อส่ือสารท าความเข๎าใจ ติดตํองานราชการ สํงเสริมสนับสนุนครูในทุกด๎าน  อันจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานท่ีสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน   

ดังนั้น  ในปีการศึกษา  2563  เพื่อเป็นการใช๎ปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต๎องมีการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ประเภทตํางๆ  เป็นการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีวัสดุอุปกรณ์ในการท างานเพียงพอ 



         2. เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลให๎มีระเบียบเรียบร๎อยเป็นสัดสํวนได๎อยํางเป็นขั้นตอนและมีระบบ
แบบแผน ติดตํอประสานงานกับครูและหนํวยงานภายนอกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครู  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช๎บริการได๎ดีมีความพึงพอใจอยํางน๎อย 80 %  
2. ครู บุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการปฏิบัติงานและใช๎ในการติดตํอประสานงานกับหนํวยงาน   

    ภายนอกอยํางเพียงพอ 100% 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางดีและมีประสิทธิภาพ  
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
  1. งานรับสํงหนังสือราชการ 
  2. งานอัตราก าลัง 
  3. งานลงเวลาปฏิบัติราชการ 
 
 4.2 การด าเนินงาน 
   
ขั้นตอนการปฏิบัติ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ(Plan) 
1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผ๎ูบริหารโรงเรียน 
2. จัดท าค าส่ังแตํงต้ังกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
1. งานรับสํงหนังสือราชการ 
2. งานอัตราก าลัง 
3. งานลงเวลาปฎิบัติราชการ 
ขั้นประเมินผล (Check) 

1.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมของแตํละกิจกรรม
และประเมินผลความพึงพอใจของผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

2.  สรุปผลการประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงานของแตํละกิจกรรมให๎ผ๎ูบริหารทราบ 

3.  รายงานผลการด าเนินงานของโครงการให๎
ผ๎ูบริหารทราบ 
ขั้นปรับปรุง (Action) 

1.  น าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษาตํอไป 
 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
พ.ค.2563 – พ.ค. 2564 

 
 

พ.ค. 2563–พ.ค. 2564 
 
 

 
 
 
 
พ.ค. 2564 

 

 
กลํุมบริหารงานบุคคล 

 
 

 
คระครู-บุคลากรทุกคน 

 
 
กลํุมบริหารงานบุคคล 

 
 

 
 
 
 
กลํุมบริหารงานบุคคล 

 



รายละเอียดประมาณการรายจําย  
ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จ านวน
หนํวย 

ราคา
ตํอ

หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคา
ตํอ

หนํวย 

รวม
เงิน 

1 กระดาษถํายเอกสาร 5  กลํอง 500 5000    

2 ปากไวท์บอร์ด(สีน้ าเงิน/ด า/แดง) 1 กลํอง 240 240    
3 แล็คซีน 2 นิ้ว 4 ม๎วน 50 200    
4 กระดาษการ์ดสี A4 3 รีม 120 360    
5 เทปกาว 2 หน๎าแบบบาง 6 ม๎วน 50 300    
6 เทปกาว 2 หน๎าแบบหนา 5 ม๎วน 100 500    
7 ซองขยายข๎าง A 4 100 ซอง 3 300    
9 เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ใหญํ 1 อัน  100 1600    
11 ลวดเย็บกระดาษเบอร์10 4 กลํอง 100 100    
13 หมึกเติมเครื่องพริ้นยี่ห๎อ บาร์เทอร์ 

สีด า ขนาด 1000 cc. 
1 ขวด 1000 1000 

 
  

14 หมึกเติมเครื่องพริ้นยี่ห๎อ บาร์เทอร์ 
สีแดง  สีน้ าเงิน สีเหลือง  ขนาด 
100 cc. 

สีละ 3 ขวด 300 2700 
 

  

15 ทะเบียนรับ หนังสือ 2 เลํม 130 260    
16 กาว 1 กระปุก 100 100    

17 
คลิปหนีบกระดาษขนาดเล็ก(คลิป
ด า ) 2กลํอง 100 200 

 
  

18 
คลิปหนีบกระดาษขนาดกลาง(คลิป
ด า ) 2 กลํอง 120 240 

 
  

19 ปากกาเน๎นข๎อความ 10  ด๎าม 25 250    
20 ตลับหมึกสีน้ าเงิน แดง  1 ตลับ 200 200    
22 คัตเตอร์ 10 อัน 50 500    
24 กาวยูฮู 5แทํง 50 250    
26 แลกซีน 1.5 นิ้ว 8  ม๎วน 50 400    
 แลกซีน 2 นิ้ว 4  ม๎วน 50 200    

27 โต๏ะไม๎พร๎อมเก๎าอี ้ 1 ชุด 2500 2500    
28 กระดาษโฟโต๎แบบบาง 1 รีม 200 200    
 กระดาษโนตมีกาวในตัว(post-it) 10 อัน 20 200    

รวม 17,800    
 
5. สรุปงบประมาณ  



 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)      17,800   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน)   - บาท 
 อื่นๆ        - 

รวมท้ังสิน       17,800   บาท 
 

กิจกรรม  
ท่ี 

ประเภทงบรายจําย (บาท) รวม (บาท) 
 
 
 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
คําวัสดุ คําตอบแทน คําใช๎

สอย 
คํา
สาธารณูปโภค 

คํา
ครุภัณฑ์ 

ท่ีดิน
ส่ิงกํอสร๎าง 

1 18,000 - - - - - 18,000 
รวมท้ังส้ิน 18,000 

 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เชิงปริมาณ 

1. ครู  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช๎
บริการได๎ดีมีความพึงพอใจอยํางน๎อย 80 %  

2. ครู บุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการปฎิบัติงานและใช๎
ในการติดตํอประสานงานกับหนํวยงานภายนอกอยําง
เพียงพอ 100% 

 
 

การเข๎ารํวมกิจกรรม 
 

 
 

แบบลงเวลา/แบบ
เบิกวัสดุ 

2. เชิงคุณภาพ 
    บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางดีและมี

ประสิทธิภาพ  

การสังเกต และการ
สัมภาษณ์ 

รายงานสรุปผล
โครงการ 

 
 
7. การอนุมัติโครงการ 
 
 
ลงช่ือ.......................................ผ๎ูเขียน/เสนอโครงการ        ลงช่ือ.......................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
       (นางสาวมาลัยพร   ค ามุงคุณ)      (นางสาววันวิสาข์   ฤทธิ์ขันธ์) 
            ครู                              เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 
 
 



ลงช่ือ.......................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
          (นายอภิกร  สมร) 
                 หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
               (นายคนิม  เบญมาตย์) 
        ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 

 
 

ล าดับที่ 50 รหัสโครงการ  บ 4.3 
โครงการ  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
กลุ่มสาระ/งาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สนองนโยบาย สพฐ. ประเด็นกลยุทธ์ 3  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการหลักสูตร 
ออกแบบการ 

จัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2/2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปัทมาภรณ์   ยังแสนภู 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563  
************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความส าเร็จในการพัฒนาทุกด๎านของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผ๎ูมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผ๎ูเรียนการบริหารงานโดยการจัดการให๎คนรํวมกันท างานอยํางมีน้ าหนึ่งใจเดียวกันและท างานด๎วยความพึง
พอใจขวัญและก าลังใจมีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมากเพราะขวัญและก าลังใจเป็น
สภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลแสดงออกให๎เห็นถึงลักษณะและความรู๎สึกท่ีมีตํอการปฏิบัติงานบุคลากรท่ี
มีความรู๎ความสามารถสูง  หากก าลังใจไมํดีการปฏิบัติงานอาจจะไมํมีประสิทธิภาพดีเทําท่ีควร  ในทางตรงกัน
ข๎ามคนท่ีมีความรู๎ความสามารถไมํสูงนัก แตํถ๎ามีก าลังใจท่ีดีการปฏิบัติงานอาจจะได๎ผลมากกวําบุคลากรท่ีมี
ความรู๎ความสามารถสูง  การจัดสวัสดิการตํางๆให๎แกํบุคลากรเป็นสํวนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร๎างขวัญและ
ก าลังใจบุคลากร 
 ดังนั้น โรงเรียนดงหลวงวิทยาได๎เล็งเห็นความส าคัญของการเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจบุคลากร จึงได๎
สนับสนุนให๎ด าเนินโครงการเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจแกํบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 ขึ้น 



 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจให๎แกํบุคลากร 
     2. เพื่อเป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกนัระหวํางบุคลากร 

3. เพื่อเป็นการสร๎างความรักความหํวงใยของทางโรงเรียนตํอบุคลากร 
 
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครู และบุคลากรโรงเรียนดงหลวงวิทยา จ านวน  47 คน 
2.  พนักงานบริการโรงเรียนดงหลวงวิทยา   จ านวน  5 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครู-บุคลากร มีขวัญก าลังใจ และเจตคติท่ีดีตํอการปฏิบัติงานมากขึ้น 
2. ครู-บุคลากรโรงเรียนดงหลวงวิทยา มีความสัมพันธ์อันดีซึง่กันและกนั  
3. ครู-บุคลากรในโรงเรียนดงหลวงวิทยา มีความรัก ความผูกพันตํอโรงเรียน  

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
  1. งานเล้ียงรับ – เล้ียงสํงบุคลากร 
  2. งานวันเกิดบุคลากร 
  3. กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเป็นการสร๎างเสริมขวัญและก าลังใจ เชํน งานศพ 
 4.2 การด าเนินงาน  

ขั้นตอนการปฏิบัติ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(Plan) 
1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผ๎ูบริหารโรงเรียน 
2. จัดท าค าส่ังแตํงต้ังกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจครู-บุคลากร 
 
ขั้นประเมินผล (Check) 

1.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมของแตํละกิจกรรมและ
ประเมินผลความพึงพอใจของผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

2.  สรุปผลการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของ
แตํละกิจกรรมให๎ผ๎ูบริหารทราบ 

3.  รายงานผลการด าเนินงานของโครงการให๎ผ๎ูบริหารทราบ 
ขั้นปรับปรุง (Action) 
1.  น าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษาตํอไป 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
พ.ค.2563 – พ.ค. 

2564 
 
 

พ.ค. 2563 
 – 

พ.ค. 2564 
 
 

พ.ค. 2564 
 

 
กลํุมบริหารงาน

บุคคล 
 
 

คระครู-
บุคลากรทุกคน 

 
 

กลํุมบริหาร 
งานบุคคล 

 
 
 

กลํุมบริหาร 
งานบุคคล 



 
รายละเอียดประมาณการรายจําย การจัดท าปูายท าเนียบบุคลากร 
ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 คําของขวัญ 5 300 1,5000 5 300 1,5000 
2 ปูายไวนิล 1 4,000 4,000 1 4,000 4,000 
3 คําชํอดอกไม๎ 4 500 2,000 4 500 2,000 

 
5. สรุปงบประมาณ  
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)      15,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน)   - บาท 
 อื่นๆ        - 

รวมท้ังสิน       15,000   บาท 
กิจกรรม

ท่ี 
ประเภทงบรายจําย (บาท) รวม (บาท) 

 
 
 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
คําวัสดุ คําตอบแทน คําใช๎สอย คํา

สาธารณูปโภค 
คําครุภัณฑ์ ท่ีดิน

ส่ิงกํอสร๎าง 
1 3,000 - - - - - 3,000 
2 8,000 - - - - - 8,000 
3 4,000 - - - - - 4,000 

รวมท้ังส้ิน 15,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เชิงปริมาณ 

1. ครู - บุคลากร เข๎ารํวมโครงการ ร๎อยละ 95 

 
 
การเข๎ารํวม
กิจกรรม 

 
 
แบบลงทะเบียน 

2. เชิงคุณภาพ 
    1. ครู-บุคลากร มีขวัญ ก าลังใจ และเจตคติท่ีดีตํอการปฏิบัติงานมากขึ้น 
   2. ครู-บุคลากรโรงเรียนดงหลวงวิทยา มีความสัมพันธ์อันดีซึง่กันและกัน  
   3. ครู-บุคลากรในโรงเรียนดงหลวงวิทยา มีความรัก ความผูกพันตํอโรงเรียน 

 
การสังเกต และ 
การสัมภาษณ์ 

 
รายงานสรุปผล
โครงการ 

 
7. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเขียน/เสนอโครงการ        ลงช่ือ......................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 



    (นางสาวปัทมาภรณ์  ยังแสนภู)     (นางสาววันวิสาข์   ฤทธิ์ขันธ์) 
            ครู                  เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 
 

ลงช่ือ.......................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
             (นายอภิกร  สมร) 
                 หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน    
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                   (นายคนิม  เบญมาตย์) 
            ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 
ล าดับที่ 51 รหัสโครงการ  บ 4.4 
โครงการ  อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กลุ่มสาระ/งาน  กลํุมบริหารงานบุคคล  
สนองนโยบาย สพฐ. ประเด็นกลยุทธ์ 3  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎สามารถจัดการหลักสูตร ออกแบบ

การจัดการเรียนรู๎และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2/2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
ลักษณะโครงการ โครงการใหมํ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563  
************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27(3) กลําวไว๎
วําให๎ผ๎ูบริหารสถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง มาตรา 81 ให๎ผ๎ูบังคับบัญชามีหน๎าท่ีสํงเสริมสนับสนุนผ๎ูอยูํใต๎บังคับบัญชา โดยการให๎ไปศึกษา
ฝึกอบรมดูงานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพการท างานของผ๎ูปฏิบัติงานแตํละคนท้ังในด๎านความคิด การท างานให๎มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การไปศึกษาดูงานสถานศึกษาหรือหนํวยงานอื่น สามารถน าแบบอยํางท่ีดีและ
เหมาะสมมาประยุกต์และพัฒนาสถานศึกษาหรือการเรียนการสอน   

ดังนั้น โรงเรียนดงหลวงวิทยาได๎เล็งเห็นความส าคัญของการอบรมและศึกษาดูงาน จึงได๎สนับสนุนให๎
ด าเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา 2563  
 
2. วัตถุประสงค์ 



1. เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎ไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหนํวยงานอื่น 
2. เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางศึกษาน าส่ิงท่ีได๎รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาตนเองและ   
สถานศึกษา 

 
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ครู และบุคลากรโรงเรียนดงหลวงวิทยา จ านวน  47 คน 
2.  พนักงานบริการโรงเรียนดงหลวงวิทยา   จ านวน  5 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าผลท่ีได๎จากการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเอง

และสถานศึกษาได๎ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
  1. กิจกรรมการอบรม 
  2. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
 4.2 การด าเนินงาน 
   

ขั้นตอนการปฏิบัติ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(Plan) 
1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผ๎ูบริหารโรงเรียน 
2. จัดท าค าส่ังแตํงต้ังกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน 
 
ขั้นประเมินผล (Check) 

1.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมของแตํละกิจกรรมและ
ประเมินผลความพึงพอใจของผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

2.  สรุปผลการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของ
แตํละกิจกรรมให๎ผ๎ูบริหารทราบ 

3.  รายงานผลการด าเนินงานของโครงการให๎ผ๎ูบริหารทราบ 
ขั้นปรับปรุง (Action) 
1.  น าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษาตํอไป 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
พ.ค.2563 – พ.ค. 

2564 
 
 

พ.ค. 2563 
 – 

พ.ค. 2564 
 
 

พ.ค. 2564 
 

 
กลํุมบริหารงาน

บุคคล 
 
 

คณะครู-บุคลากร
ทุกคน 

 
 

กลํุมบริหาร 
งานบุคคล 

 
 
 

กลํุมบริหาร 
งานบุคคล 

 
รายละเอียดประมาณการรายจําย  
ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จ านวน ราคาตํอ รวมเงิน จ านวน ราคาตํอ รวมเงิน 



หนํวย หนํวย หนํวย หนํวย 

1 คําตอบแทนวิทยากร - - - 2 1,000 2,000 
2 คําอาหารและอาหารวําง วันอบรม  - - - 50 200 10,000 
3 คําปูายโครงการ - - - 1 1,000 1,000 
4 คําของท่ีระลึก  - - - 3 500 1,500 
5 คําพาหนะ เหมาจําย  - - - 4 12,125 48,500 
6 คําท่ีพัก - - - 25 1,200 30,000 
7 คําเรือ - - - 4 1,000 4,000 
8. คํารถราง - - - 5 600 3,000 

            รวมแตํละภาคเรียน    10,000 
  100,000 

 
 
 
 
5. สรุปงบประมาณ  
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)      112,500   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน)        -     บาท 
 อื่นๆ             -        บาท 

รวมท้ังส้ิน       112,500   บาท 
 

กิจกรรม
ท่ี 

ประเภทงบรายจําย (บาท) รวม (บาท) 
 
 
 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
คําวัสดุ คําตอบแทน คําใช๎สอย คํา

สาธารณูปโภค 
คําครุภัณฑ์ ท่ีดิน

ส่ิงกํอสร๎าง 
1 - 3,000 - - - - 3,000 
2 10,000 - - - - - 10,000 
3 1,000 - - - - - 1,000 
4 1,500 - - - - - 1,500 
5 - - 60,000 - - - 60,000 
6 - - 30,000 - - - 30,000 
7 - - 4,000 - - - 4,000 
8. - - 3,000 - - - 3,000 

รวมท้ังส้ิน 100,000    
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 



ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เชิงปริมาณ 

1. ครู - บุคลากร เข๎ารํวมโครงการ ร๎อยละ 100 

 
 
การเข๎ารํวมกิจกรรม 
ร๎อยละ 100 
 

 
 
แบบลงทะเบียน 

2. เชิงคุณภาพ 
    1. ครู-บุคลากร น าส่ิงท่ีได๎รับจากการอบรมและศึกษาดู
งานมาปรับปรุงพัฒนาตนเองและสถานศึกษา ร๎อยละ 95 

 
การปฏิบัติงาน  

 
รายงานสรุปผล
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
7. การอนุมัติโครงการ 
 
 

  ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเขียน/เสนอโครงการ 
                                           (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 
                                                         ครู 

 
 

ลงช่ือ............................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
                                               (นายอภิกร  สมร) 
                                      หัวหน๎ากลํุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 

ลงช่ือ......................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
               (นายคนิม  เบญมาตย์) 
         ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่ 52 รหัสโครงการ  บ 4.5 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  ส่งเสริมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและการปฏิบัติงาน 

ของโรงเรียน 
กลุ่มสาระ/งาน      กลํุมบริหารงานบุคคล 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สนองนโยบาย สพม.22  โขงนทีโมเดล ข๎อท่ี 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 16    ตัวชี้วัดที่ 11.1 การประกันคุณภาพ (ต๎นสังกัด) 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกาญจนา ณ หนองคาย  
ระยะเวลาด าเนินงาน       ปีการศึกษา 2563 
************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล  

ด๎วยระบบบริหารจัดการกลํุมบริหารงานบุคลคล ประกอบด๎วยงานด๎านตําง ๆ ท่ีต๎องอาศัยเครื่องมือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและพอเพียงในการบริหารจัดการ งานประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข๎าราชการ ลูกจ๎างประจ า และการปะเมินประสิทธิภาพโรงเรียนจ าเป็นต๎องมีส่ือ อุปกรณ์และวัสดุท่ี
เพียงพอในการด าเนินงาน เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลํุมบริหารทั่วไปให๎มีระเบียบเรียบร๎อยเป็นสัดสํวนได๎อยํางเป็น
ขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 



        2.2 เพื่ออ านวยความสะดวก สนับสนุน สํงเสริมให๎การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย  

 1)  ด้านปริมาณ    
                  บุคลากรภายในโรงเรียนปฏิบัติงานและใช๎บริการได๎ดีและพอเพียงกับการปฏิบัติงาน 

 2)  ด้านคุณภาพ 
                 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางดีและมีประสิทธิภาพสํงผลดีตํอราชการ 
 
4. สถานที่ด าเนินการ  
 โรงเรียนดงหลวงวิทยา  อ าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 
 
5. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 เริ่ม 15 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม ๒๕๖4 
 

6. วิธีการด าเนินการ  

 
7. งบประมาณ  

รายรับ จ าแนกได๎ดังนี้ 
เงินงบประมาณ (บาท) เงินอุดหนุน บ.กศ. (บาท) เงินอื่นๆ โปรดระบุ (บาท) รวมทั้งสิ้น (บาท) 

- 4,000        - 4,000               
    

 
8. รายจ่าย จ าแนกตามหมวดรายจ่ายได้ดังนี้ 

หมวดคําจ๎างช่ัวคราว   เป็นเงิน.................................บาท 
หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ  เป็นเงิน     4,000         บาท 
หมวดคําสาธารณูปโภค   เป็นเงิน.................................บาท 
หมวดคําครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง เป็นเงิน.................................บาท 
หมวดเงินอุดหนุน   เป็นเงิน.................................บาท 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงาน  มี.ค. – พ.ค. 63 นางกาญจนา ณ หนองคาย 
2 เขียนโครงการ มี.ค. – พ.ค. 63 นางกาญจนา ณ หนองคาย 
3 ขออนุมัติโครงการ มี.ค. – พ.ค. 63 นางกาญจนา ณ หนองคาย 
4 นิเทศ ติดตาม ก.พ. 64 นางกาญจนา ณ หนองคาย 
5 สรุป รายงานผลโครงการ มี.ค. 64 นางกาญจนา ณ หนองคาย 



 
9. รายการที่ขอจัดซ้ือ 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา
(หน่วย) 

ราคารวม แหล่งประมาณ 
บาท สต. 

๑ 
2 
 

กระดาษถํายเอกสาร A4 
ปริ้นเตอร์ถํายเอกสารพร๎อมแทงค์ 

5 รีม 
1 เครื่อง 

500 
3,500 

500 
3,500 

- 
- 
 

(  ) เงินนอก
งบประมาณ 
(  ) เงิน
งบประมาณ 
( ) อื่นๆ 

รวม (ส่ีพันบาทถ๎วน) 4,000        -  
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 นางกาญจนา ณ หนองคาย 
 
11. ผลคาดว่าจะได้รับ 

11.1  มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อให๎บุคลากรท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 11.2  มีการจัดเก็บข๎อมูลของส านักงานด๎วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
 
12. การติดตามและการประเมินผล 
 ครั้งท่ี 1  ตุลาคม 2563 
 ครั้งท่ี 2  มีนาคม 2564 
 
13. การอนุมัติโครงการ 
 
 
 
     ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ  
                                                               (นางกาญจนา ณ หนองคาย)  
                                                                            ครู คศ.3  
 
 
                                                    ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูตรวจโครงการ  
                                                               (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)  
                                                                     เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน  
 
 



                                                    ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                                      (นายอภิกร  สมร)  
                                                       หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
                                                    ลงช่ือ.…………………..………..………..…….……ผ๎ูอนุมัติโครงการ  
                                                                    (นายคนิม  เบญมาตย์)  
                                                              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 

 
 
 
 
 

ล าดับที่ 53 รหัสโครงการ  บ 4.6 
โครงการ  ปรับปรุงห๎องส านักงานบริหารงานบุคคล 
กลุ่มสาระ/งาน  กลํุมบริหารงานบุคคล  
สนองนโยบาย สพฐ. ประเด็นกลยุทธ์ 3  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน๎นกรมีสํวนรํวมจากทุก 
   ภาคสํวน เพื่อสํงเสริมคุณภาพภายในภายนอก 
สนองมาตรฐานที่2/2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภา
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563  
************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

ด๎วยระบบบริหารจัดการกลํุมบริหารบุคคล เป็นงานอีกงานหนึ่งท่ีต๎องให๎บริการ ส่ือสาร  ประสาน
สัมพันธ์ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานท่ีสํงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของหลักสูตรโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
เป็นโรงเรียนดีใกล๎บ๎าน เปิดโอกาสทางการศึกษาให๎แกํเยาวชนทุกคนได๎รับการพัฒนาให๎เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม
น าความรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให๎การท างานเป็นไปด๎วยดีและมีประสิทธิภาพ การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การกระจายการบริหารงานภายในองค์กรเป็นการจัดการศึกษาท่ี
ตอบสนองความต๎องการของผ๎ูเรียนและชุมชนอยํางแท๎จริง การอ านวยความสะดวกให๎กับผ๎ูรับบริการให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1. เพื่อให๎บุคลากร นักเรียนและผ๎ูปกครองได๎รับการบริการด๎วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมมี 



  ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           2.2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลํุมบริหารงานบุคคลให๎มีระเบียบเรียบร๎อยเป็นสัดสํวนได๎อยําง 
  เป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
           2.3.เพื่ออ านวยความสะดวก สนับสนุน สํงเสริมให๎การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอยาํงมี 
                ประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
 3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1. บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน ปฏิบัติงานและมีวัสดุได๎เพียงพอกับความต๎องการ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางดีและมีประสิทธิภาพสํงผลถึงนักเรียนทุกคนร๎อยละ 100 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
                 - 
   
 
 4.2 การด าเนินงาน 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1.1 รับนโยบาย 
1.2 น าเสนอโครงการขออนุมัติ 
1.3 ผ๎ูรับผิดชอบประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน 
1.4 ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินงาน 

มีนาคม 2563 นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
 2.1 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
 2.2 ประชาสัมพันธ์ในสํวนเกี่ยวข๎อง 
 2.3 ด าเนินการตามโครงการ 

พฤษภาคม 2563 นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก 
 
 
 
 

3. ขั้นติดตามประเมินผล  (Check) 
  3.1  นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
  3.2  สรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม  2564 นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก 

4. ขั้นปรับปรุง (Action) 
4.1 น าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาตํอไป 

พฤษภาคม  
2564 

นางศุภลักษณ์ ภูนาโคก 

 
        รายละเอียดประมาณการรายจ่าย โครงการปรับปรุงห้องส านักงานบริหารงานบุคคล 
 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 



จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 กระจกกั้นห๎องพร๎อมอุปกรณ์ติดต้ัง 1 8,000 8,000 - - - 
2 กระดาษโรเนียว 3 กลํอง 500 1,000 - - - 

รวมแตํละภาคเรียน  9,000  - 
รวมท้ังสองภาคเรียน 9,000 

 
5. สรุปงบประมาณ  
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)      9,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน)   - บาท 
 อื่นๆ        - 

รวมท้ังสิน       9,000   บาท 
 
 
 

กิจกรรม
ท่ี 

ประเภทงบรายจ่าย (บาท) รวม 
(บาท) 

 
 
 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่า

สาธารณูปโภค 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ที่ดิน

สิ่งก่อสร้าง 

1 9,000 - - - - - 9,000 
รวมทั้งสิ้น 9,000    

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน ปฏิบัติงานและมีวัสดุ
ได๎เพียงพอกับความต๎องการ 

 
 
บุคลากรภายใน
โรงเรียนทุกคนมีความ
พึงพอใจร๎อยละ 85 

 
 
แบบบันทึกรายการ
วัสดุ -อุปกรณ์ 

2. เชิงคุณภาพ 
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ กลํุมบริหารงานบุคคลให๎มี
ระเบียบเรียบร๎อยเป็นสัดสํวนได๎อยําง เป็นขั้นตอนและมี
ระบบแบบแผนอยูํในระดับดีเลิศร๎อยละ 85  
 

 
การปฏิบัติงาน  

 
รายงานสรุปผล
โครงการ 

 



 
7. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ.........................................ผ๎ูเขียน/เสนอโครงการ     ลงช่ือ........................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
       (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก)    (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)    
            ครู                           เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 
 
                                     ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูตรวจโครงการ  
                                                       (นายอภิกร  สมร) 
                                        หัวหน๎ากลํุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

               ลงช่ือ........................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
              (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                          ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
ล าดับที่ 54 รหัสโครงการ  บ 4.7 
โครงการ  จัดท าป้ายท าเนียบบุคลากร 
กลุ่มสาระ/งาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สนองนโยบาย สพฐ. ประเด็นกลยุทธ์ 3  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการหลักสูตร 
ออกแบบการ 

จัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานที่ 2/2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ    ลักษณะโครงการโครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปัทมาภรณ์   ยังแสนภู 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563  
************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา เป็นองค์กรท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการและส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนั้น  
การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ต้องมีโครงสรา้งและระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวสูง การจัดผัง
บริหารตามสายงานรวมบุคลากรท้ังโรงเรียน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ท้ังบุคลากรภายนอกองค์กรรับทราบ
ได้ทางหนึ่ง 

ดังนั้น โรงเรียนดงหลวงวิทยาได๎เล็งเห็นความส าคัญของการจัดท าปูายท าเนียบบุคลากร จึงได๎
สนับสนุนให๎ด าเนินโครงการขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์บุคลากรของโรงเรียนภายในองค์กรตามสายงานบริหารของโรงเรียน  



2. เพื่อให๎ผ๎ูปกครองหรือผ๎ูมาติดตํอโรงเรียนได๎ทราบข๎อมูลเบ้ืองต๎นของสายงานบริหารของโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  บุคลากร นักเรียน ผ๎ูปกครองและบุคคลภายนอก ได๎ทราบถึงโครงสร๎างบุคลากรภายใน
โรงเรียน ร๎อยละ 95 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. บุคลากร นักเรียน ผ๎ูปกครองและบุคคลภายนอกสามารถติดตํองานกับบุคลากรได๎ถูก

ต าแหนํงท่ีรับผิดชอบ  
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
  1. จัดท าปูายท าเนียบบุคลากร 
 
 
 
 4.2 การด าเนินงาน 
  จัดท าปูายท าเนียบบุคลากร 

ขั้นตอนการปฏิบัติ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(Plan) 
1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผ๎ูบริหารโรงเรียน 
2. จัดท าค าส่ังแตํงต้ังกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
     จัดท าป้ายท าเนียบบุคลากร 
 
ขั้นประเมินผล (Check) 

1.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมและประเมินผลความพึงพอใจ
ของผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

2.  สรุปผลการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของแตํ
ละกิจกรรมให๎ผ๎ูบริหารทราบ 

3.  รายงานผลการด าเนินงานของโครงการให๎ผ๎ูบริหารทราบ 
ขั้นปรับปรุง (Action) 
1.  น าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษาตํอไป 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
พ.ค.2563 

 
พ.ค. 2564 

 
 
 
 
 

พ.ค. 2564 
 
 
 

 
กลํุมบริหารงาน

บุคคล 
 
 

คระครู 
บุคลากรทุกคน 
กลํุมบริหาร 
งานบุคคล 

 
 
 
 

กลํุมบริหาร 
งานบุคคล 

 
 

 
รายละเอียดประมาณการรายจําย การจัดท าปูายท าเนียบบุคลากร 



ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอหนํวย รวมเงิน 

1 ปูายท าเนียบบุคลากร 1 5,000 5,000 - - - 

 
5. สรุปงบประมาณ  
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)      5,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน)   - บาท 
 อื่นๆ        - 

รวมท้ังสิน       5,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม

ท่ี 
ประเภทงบรายจําย (บาท) รวม 

(บาท) 
 
 
 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
คําวัสดุ คําตอบแทน คําใช๎สอย คํา

สาธารณูปโภค 
คําครุภัณฑ์ ท่ีดิน

ส่ิงกํอสร๎าง 

1 5,000 - - - - - 5,000 
รวมท้ังส้ิน 5,000 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เชิงปริมาณ 

1. บุคลากร นักเรียน ผ๎ูปกครองและบุคคลภายนอก ได๎
ทราบถึงโครงสร๎างบุคลากรภายในโรงเรียน ร๎อยละ 95 

 
 
สอบถามบุคลากร 
นักเรียนและ
ผ๎ูปกครอง 
 

 
 
แบบสอบถาม 

2. เชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากร นักเรียน ผ๎ูปกครองและบุคคลภายนอก
สามารถติดตํองานกับบุคลากรได๎ถูกต าแหนํงท่ีรับผิดชอบ  
 

 
การสังเกต และ 
การสัมภาษณ์ 

 
รายงานสรุปผล
โครงการ 

 
7. การอนุมัติโครงการ 



 
 
ลงช่ือ.......................................ผ๎ูเขียน/เสนอโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
    (นางสาวปัทมาภรณ์  ยังแสนภู)      (นางสาววันวิสาข์   ฤทธิ์ขันธ์) 
          ครู                             เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 

ลงช่ือ.......................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
              (นายอภิกร  สมร) 
               หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงบประมาณและแผนงาน    
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                   (นายคนิม  เบญมาตย์) 
            ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
ล าดับที่ 55 รหัสโครงการ  บ 4.8 
โครงการ  อบรมสัมมนากรรมการสถานศึกษาและคณะผ๎ูบริหาร 
กลํุมสาระ/งาน  กลํุมบริหารงานบุคคล  
สนองนโยบาย สพฐ. ประเด็นกลยุทธ์ 3  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข๎อท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎สามารถจัดการหลักสูตร ออกแบบ
การ 

จัดการเรียนรู๎และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูไ๎ด๎อยํางมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐานท่ี 2/2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ    
ลักษณะโครงการ  โครงการใหมํ 
ผ๎ูรับผิดชอบโครงการ นายนิเทศก์    ศรีโจมรัก 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563  
************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความจ าเป็นและส าคัญอยํางยิ่งตํอการจัดการศึกษาของประเทศ เพราะเป็น
การศึกษาเพื่อปวงชนส าหรับประชาชนคนไทยทุกคน และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ สํงผลตํอความ
เจริญก๎าวหน๎าในการพัฒนาประเทศทุกด๎านตามเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 
และแก๎ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545 ก าหนดให๎คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบทบาทและ
ความส าคัญตํอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอยํางมาก รวมถึงการมีสํวนรํวมในการบริหาร
จัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพสอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ดังนั้น  โรงเรียนดงหลวงวิทยาจึงได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญถึงบทบาท หน๎าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงได๎จัดให๎มีการอบรมสัมมนา
ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานและบทบาทหน๎าท่ีของกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563  



 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหค๎ณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได๎รับทราบถึงบทบาทหน๎าท่ีของตนเอง ในการ
ด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษารํวมกัน 

 2. เพื่อเสริมสร๎างความรํวมมือรํวมใจและความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคลากรโรงเรียนกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน   
2.  คณะท างาน   จ านวน  2  คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได๎รับทราบถึงบทบาทหน๎าท่ีของตนเอง ในการ

ด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษา ร๎อยละ 90 
 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
  1. กิจกรรมการอบรม 
  2. กิจกรรมสัมมนา 
 4.2 การด าเนินงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ / กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผูรั้บผิดชอบ 



ขั้นเตรียมการ(Plan) 
1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผ๎ูบริหารโรงเรียน 
2. จัดท าค าส่ังแตํงต้ังกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา 
 
ขั้นประเมินผล (Check) 

1.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมของแตํละกิจกรรมและประเมินผล
ความพึงพอใจของผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

2.  สรุปผลการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของแตํละ
กิจกรรมให๎ผ๎ูบริหารทราบ 

3.  รายงานผลการด าเนินงานของโครงการให๎ผ๎ูบริหารทราบ 
ขั้นปรับปรุง (Action) 
1.  น าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษาตํอไป 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

 
พ.ค.2563 – พ.ค. 

2564 
 
 

พ.ค. 2563 
 – 

พ.ค. 2564 
 
 

พ.ค. 2564 
 

 
กลํุมบริหารงานบุคคล 

 
 
 

กรรมการสถานศึกษา  
 คณะผ๎ูบริหาร 

 
 

กลํุมบริหาร 
งานบุคคล 

 
 
 

กลํุมบริหาร 
งานบุคคล 

 
รายละเอียดประมาณการรายจําย  
ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 คําตอบแทนวิทยากร - - - 2 1,000 2,000 
2 คําอาหารและอาหารวําง วันอบรม  - - - 20 200 4,000 
3 คําปูายโครงการ - - - 1 1,000 1,000 
4 คําของท่ีระลึก  - - - 2 500 1,000 
5 คําพาหนะ เหมาจําย  - - - 2 5,000 10,000 
6 คําท่ีพัก - - - 10 1,200 12,000 

รวม 30,000 
 
 
 
 
5. สรุปงบประมาณ  
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)        30,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน)        -     บาท 
 อื่นๆ             -        บาท 

รวมท้ังส้ิน         30,000   บาท 



 
 

กิจกรรม
ท่ี 

ประเภทงบรายจําย (บาท) รวม 
(บาท) 

 
 
 

งบด าเนินการ งบลงทุน 
คําวัสดุ คําตอบแทน คําใช๎สอย คํา

สาธารณูปโภค 
คําครุภัณฑ์ ท่ีดิน

ส่ิงกํอสร๎าง 

1 - 2,000 - - - - 2,000 
2 1,000 - - - - - 1,000 
3 1,000 - - - - - 1,000 
4 - - 10,000 - - - 10,000 
5 - - 4,000 - - - 4,000 
6 - - 12,000 - - - 12,000 

รวมท้ังส้ิน 30,000    
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช๎ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เชิงปริมาณ 

1. กรรมการสถานศึกษา – คณะผ๎ูบริหาร เข๎ารํวม
โครงการ ร๎อยละ 100 

 
 
การเข๎ารํวมกิจกรรม 
ร๎อยละ 100 
 

 
 
แบบลงทะเบียน 

2. เชิงคุณภาพ 
    1. กรรมการสถานศึกษา – คณะผ๎ูบริหาร น าส่ิงท่ีได๎รับ
จากการอบรมและศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและ
สถานศึกษา ร๎อยละ 95 

 
การปฏิบัติงาน  

 
รายงานสรุปผล
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
7. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเขียน/เสนอโครงการ 
                                        (นายนิเทศก์     ศรีโจมรัก) 
                                                         ครู 



 
 
                                ลงช่ือ…………………..………..…….……ผ๎ูตรวจโครงการ  
                                       (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)  
                                           เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน  

 
 
 

ลงช่ือ............................................ผ๎ูตรวจสอบโครงการ 
                                             (นายอภิกร  สมร) 
                                    หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
          (นายคนิม  เบญมาตย์) 
   ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับที่ 56 รหัสโครงการ  ว 5.1.1 
ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระ  กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมการมีสํวนรํวม  
สนองนโยบาย สพม.22 โขงนทีโมเดลข๎อท่ี………….. 



สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ข้อที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร และสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู๎ผําน

กระบวนการคิดและปฎิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
ลักษณะโครงการ กิจกรรมตํอเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอุมา  อํอนสา 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การยกระดับนักเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมีความเป็นพลโลกนั้น ต๎อง
อาศัยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย พัฒนาเด็กไทยยุคใหมํให๎สามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ให๎เป็นผ๎ูมีนิสัยใฝุเรียนรู๎ 
รู๎จักแสวงหาความรู๎ มีทักษะในการประกอบอาชีพ สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตัวเองอยํางหลากหลายและตํอเนื่อง
ตลอดจนสามรถน าเอาทักษะตํางๆในการประกอบในวิชาการงานอาชีพน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 สืบเน ื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนี้ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 2.38 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 2.51 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 2.82 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 3.68 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 3.55 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 3.67 
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ท่ีผํานมาพบวํา กลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี      

สามารถสํงเสริม สนับสนุนให๎นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถในการท างานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ รัก
การท างาน ท างานอยํางเป็นระบบและมีกลยุทธ์ ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และเน๎นการวัดผลจากสภาพจริง ตาม
วัตถุประสงค์ แตํอยํางไรก็ตามกลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยียังคงต๎องพัฒนา สํงเสริม และสนับสนุน
ให๎นักเรียนมีศักยภาพสูงขึ้น ท้ังนี้เพื่อให๎สอดคล๎องกับความคาดหวังของโรงเรียน กลํุมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี จึงได๎จัดท าโครงการและกิจกรรมขึ้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายการศึกษาของ สพฐ. 
และ สพม.22 และพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดท่ีบกพรํอง 
 
 
 
 
 
  

2.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เชิงปริมาณ 
              1. นักเรียนได๎ฝึกทักษะการเรียนรู๎ งานประดิษฐ์และงานธุรกิจ อยํางมีประสิทธิภาพครบ ร๎อยละ 80 

    2. นักเรียนมีผลงานรายวิชาการงานอาชีพไมํนอ๎ยกวํา 4-5 ช้ินงาน /ภาคเรียน/คน/กลํุม  
               3. ครูกลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีร๎อยละ 80 ได๎พัฒนาการเรียนการสอน 



3. เป้าหมายของกิจกรรม 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนร๎อยละ 80 ได๎ฝึกทักษะและเข๎ารํวมโครงการ 
2. นักเรียนมีผลงานรายวิชาการงานอาชีพไมํน๎อยกวํา 4-5 ช้ินงาน /ภาคเรียน/คน/กลํุม  

 3. ครูกลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีร๎อยละ 80 ได๎พัฒนาการเรียนการสอน 
                4. นักเรียนได๎ฝึกทักษะการเรียนรู๎ งานคหกรรม อยํางมีประสิทธิภาพครบ ร๎อยละ 80 

3.2 เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนได๎ใช๎พัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการเรียนการสอนอยํางเหมาะสม 
     2. นักเรียนน าความรู๎ในกิจกรรมวิชาคหกรรมไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวันได๎ 
     3. นักเรียนเห็นคุณคําของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือก ใช๎และ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศได๎เหมาะสม ถูกต๎องและมีคุณธรรม 

4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร๎อยละ 80 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมที่ด าเนิน 
  1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด๎านคหกรรม 
  2. กิจกรรมนิเทศภายใน PIC กลํุมสาระการเรียนรูก๎ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 วิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ  ) plan  (  
   1.1 รับนโยบาย  

  
เม .ย .–  พ .ค  

 
คณะครูกลํุมสาระ               



  1.2 น าเสนอโครงการ  
  1.3 ผ๎ูรับผิดชอบประชุมช้ีแจงการ

ด าเนินงาน 
  1.4 ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ  

- กิจกรรมงานประดิษฐ์และงานธุรกิจ 
- กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการ

สอนด๎านคหกรรม 

10,000 

 

 

การงานอาชีพฯ 
 

 
 

6 .2 ขั้นด าเนินการ  )Do ( 
6 .2.1 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ 
6 .2.2 ประชาสัมพันธ์ในสํวนท่ี
เกี่ยวข๎อง 
6 .2.3 ด าเนินการตามกิจกรรม 

 

 

 

 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

 
คณะครูกลํุมสาระ               
การงานอาชีพฯ 

6 .3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล 
)Check ( 
6 .3.1 นิเทศติดตามและประเมินผล 
6 .3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 

 

 

 
ส้ินสุดกิจกรรม /ส้ิน

ปีการศึกษา 
 
 

 
คณะครูกลํุมสาระ               

การงานอาชีพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

ท่ี 
กิจกรรมที่จัด/

ขั้นตอน 
2562 2563 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ             



วางแผน (P) 
1.1 รับนโยบาย 
1.2 น าเสนอ

โครงการขอ
อนุมัติ 

1.3 ผ๎ูรับผิดชอบ
ประชุมช้ีแจง
การด าเนินงาน 

1.4 แตํงต้ัง
คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

 

2. ขั้นต าเนินการ (D) 
2.1 ขออนุมัติจัดซื้อ
วัสดุ – อุปกรณ์ 
2.2 ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

3.  ขั้นตรวจสอบ 
ประเมินผล(C) 
3.1 ติดตามและ
ประเมินผล 
3.2 สรุปและ
รายงานผลโครงการ 

            

4. ขั้นแก๎ไข พัฒนา 
ปรับปรุง (A) 
4.1 รวบรวมข๎อมูล 
วิเคราะห์ข๎อมูล 
4.2 ปรับปรุงพัฒนา 

            

 
 
 
 
 
 
1. กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนด้านคหกรรม 
 

วัน /เดือน/ปี  รายละเอียดกิจกรรม ผ๎ูรับผิดชอบ 



มิถุนายน 63 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม คณะครูกลํุมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพฯ 

กรกฎาคม – 
กันยายน63 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและรับสมัคร
นักเรียนเข๎ารํวมโครงการ โดยจัดในคาบชุมนุม 

คณะครูกลํุมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพฯ 

มีนาคม 64 ประเมินผลการจัดกิจกรรม คณะครูกลํุมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพฯ 

  
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนด้านคหกรรม 
 

ท่ี 
 

ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
รายการ จ านวน ราคา /หนํวย  จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ จ านวนเงิน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

หม๎อสแตนเลสขนาดกลาง 
มีดหั่น 
ถาดสแตนเลส 
มีดแกะสลัก 
กระดาษ 100 ปอนด์ (A4) 
ตะแกรงเก็บเอกสาร 
กระดาษ เอ 4 
แผํนยางรองตัด 
ชามสแตนเลส 
กระทะเหล็ก 
ทัพพี 
กระดาษโปสเตอร์  

3 อัน 
 6 อัน 
6 อัน 
2 โหล 
3 ริม 
3 อนั 
1 ลงั 
1 อนั 
5 อนั 
2 อนั 
2 อนั 
2 ริม 

200 
50 
100 
200 
200 
60 
650 
200 
100 
200 
85 
200 

 

600 
300 
600 
400 
600 
180 
650 
200 
500 
400 
170 
400 

 

 (   )เงินนอก
งบประมาณ 

 (  / )เงิน
งบประมาณ 

 (    )อื่นๆ  

5,000 

รวม  5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 2. กิจกรรมนิเทศภายใน PIC กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

วัน /เดือน/ปี  รายละเอียดกิจกรรม ผ๎ูรับผิดชอบ 



มิถุนายน 63 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม คณะครูกลํุมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพฯ 

กรกฎาคม – 
มีนาคม 64 

ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 

คณะครูกลํุมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพฯ 

มีนาคม 64 ประเมินผลการจัดกิจกรรม คณะครูกลํุมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพฯ 

 
3. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

วัน /เดือน/ปี  รายละเอียดกิจกรรม ผ๎ูรับผิดชอบ 

มิถุนายน 63 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม คณะครูกลํุมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพฯ 

กรกฎาคม – 
มีนาคม 64 

ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 

คณะครูกลํุมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพฯ 

มีนาคม 64 ประเมินผลการจัดกิจกรรม คณะครูกลํุมสาระการเรียนรู๎การ
งานอาชีพฯ 

 
5.สรุปงบประมาณ   

.1  ประเภทงบประมาณ 
- เงินอุดหนุน       จ านวน  5,000  บาท 

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน   5,000           บาท 
)หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน(  

 2  รายละเอียดในการใช๎งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

1. จัดหาอุปกรณ์ตามท่ีเลือกไว๎ 
- พัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
งานประดิษฐ์งานธุรกิจและงาน 
คหกรรม 

  

5,000  5,000 

รวมงบประมาณ   5,000  5,000 
3. รายจําย  จ าแนกตามหมวดรายจํายได๎ดังนี้ 

หมวดคําจ๎างช่ัวคราว                                   เป็นเงิน....................................บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน                                      เป็นเงิน.............5,000.............บาท 



  หมวดคําสาธารณูปโภค                              เป็นเงิน....................................บาท 
หมวดคําครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกํอสร๎าง              เป็นเงิน....................................บาท 
หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ                   เป็นเงิน....................................บาท 
 อื่นๆ.............................................                   เป็นเงิน....................................บาท 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ ์ (Outcome) 
1.เชิงปริมาณ 
     1. นักเรียนร๎อยละ 80 ได๎ฝึกทักษะและเข๎า
รํวมโครงการ 

2. นักเรียนมีผลงานรายวิชาการงานอาชีพไมํ
น๎อยกวํา 4-5 ช้ินงาน /ภาคเรียน/คน/กลํุม  

      3. ครูกลํุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร๎อยละ 80 ได๎พัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
………………………………  คน 

 
 
แบบรายงานการเข๎ารํวม
กิจกรรม 

2.เชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนได๎ใช๎พัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ท่ีใช๎ในการเรียนการสอนอยํางเหมาะสม 
      2. นักเรียนเห็นคุณคําของงานอาชีพสุจริต 
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือก ใช๎และ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศได๎เหมาะสม 
ถูกต๎องและมีคุณธรรม 
      3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ร๎อยละ 80 
 

 
นักเรียนปฏิบัติได๎ระดับดี
เลิศ  ร๎อยละ 
……………………… 

 
แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนสามารถน าความรู๎ท่ีได๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
7.2 นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาการงานอาชีพ ฯ ดีขึ้น 
7.3 นักเรียนมีความกระตือรือรน๎ ในการได๎ลงมือท างานจริง ๆ  

 
 
 
 

8. การอนุมัติโครงการ 
 
 



ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ  
                      (นางสาวอรอุมา  อํอนสา)  
                                     ครูผ๎ูชํวย 
 
 

ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ  
                                                             (นายรณชัย  มีระหงษ์)  
                                                                หัวหน๎ากลํุมสาระการงานอาชีพฯ 
 
 
                                                    ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูตรวจโครงการ  
                                                               (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)  
                                                                     เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน  
 
 
                                                    ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                                      (นายอภิกร  สมร)  
                                                    หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
                                                    ลงช่ือ.…………………..………..………..…….……ผ๎ูอนุมัติโครงการ  
                                                                    (นายคนิม เบญมาตย์)  
                                                              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับที่ 57 รหัสโครงการ  ว 5.2.1 
โครงการ    พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระ/งาน     กลุ่มงานวิชาการ   



สนองนโยบาย สพฐ.    
สนองกลยุทธโรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
สนองมาตรฐานท่ี 1/1.1  ข้อ 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณาญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   ข้อ 5)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางผกามาศ ช่างถมและครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

************************************************************************ 
1.หลักการและเหตุผล 
               การปฏิรูปการศึกษาท่ีส าคัญยิ่งท่ีมีผลตํอการพัฒนาคนให๎เป็นคนเกํงคนดีได๎นั้นหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษาจะต๎องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู๎เป็นอันดับแรก โดยผ๎ูสอนต๎องเรียนรู๎การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  ฝึกให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง ได๎ฝึกปฏิบัติจริงและสามารถสร๎าง
องค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง จะท าให๎เป็นความรู๎ท่ีคงทน  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคัญอยํางยิ่ง เพราะ
สามารถบูรณาการได๎กับทุกสาระการเรียนรู๎ ฝึกให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักคิดแก๎ปัญหา การคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์ ใน
ปัจจุบันนักเรียนสํวนใหญํเรียนรู๎คณิตศาสตร์ได๎ไมํดีนัก เห็นได๎จากคะแนนเฉล่ียโอเนตซึ่งคํอนข๎างต่ ากวํา
คําเฉล่ียระดับประเทศมาตลอด  ดังนั้นการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนให๎มีความ
หลากหลาย  นําสนใจจึงมีความส าคัญอยํางยิ่ง  กลํุมสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนดงหลวงวิทยาได๎เห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการเรียนท่ีหลากหลาย จึงมีการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลํุมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์เพื่อคุณภาพของนักเรียน ท่ีมุํงเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ บูรณาการรูปแบบและเทคนิค
ตํางๆในการจัดการเรียนรู๎ การผลิตส่ือ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อพัฒนานักเรียนอยํางจริงจัง 
และ เพื่อยกระดับคุณภาพของ ครู และนักเรียนให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     2. เพื่อสํงเสริม/พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎เชิงบูรณาการของครูให๎มีวิธีการท่ีหลากหลาย มีวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนในช้ันเรียนอยํางเพียงพอ 
 3. เพื่อใหน๎ักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎ที่สัมพันธ์กับ
คณิตศาสตร์ สามารถใช๎ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาตํางๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3.เป้าหมาย 
1) ด้านปริมาณ 
            1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกคน 

  2. มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีสํงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในกลํุมสาระคณิตศาสตร์ในโรงเรียนอยําง
เพียงพอร๎อยละ 100 
 
 
2) เชิงคุณภาพ 
            1.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ สามารถใช๎ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใ์นการ
แก๎ปัญหาตํางๆและเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  



 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
      4.1 กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          1) จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 2) กิจกรรมแขํงขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 3) กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
 4) กิจกรรมคํายคณิตศาสตร์ 
 5) กิจกรรม PLC กลํุมสาระคณิตฯ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
        
      4.2 การด าเนินงาน 

ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.1วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมในปีท่ีผํานมา 
1.2 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 

มีนาคม นางผกามาศ ชํางถมและครู
กลํุมสาระฯคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประชุมวางแผน/แตํงต้ังคณะท างาน 
2.2 ด าเนินการตามกิจกรรม 
          1) จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎สนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 2) กิจกรรมแขํงขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 3) กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
 4) กิจกรรมคํายคณิตศาสตร์ 
 5) กิจกรรม PLC กลํุมสาระคณิตฯ โรงเรียน
ดงหลวงวิทยา 

 
พฤษภาคม 2563 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
สิงหาคม-

กันยายน 63 
มกราคม 64 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 

นางผกามาศ ชํางถม 
นางปานใจ  สุขเสมอ 

นางสาวกันตนา ชมจุมจัง 
นายฉินกานจะนะ เช้ือคนแข็ง 

นายพิชิต  อดทน 
นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัย 

นางสาวศรัณน์ลักษณ์  
เลิศมะเลา 

3 ขั้นติดตามประเมินผล 
3.1 ประเมินสรุปการจัดกิจกรรม 
3.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 2564 นางผกามาศ ชํางถมและครู
กลํุมสาระฯคณิตศาสตร์            
โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจําย 
1) จัดซ้ือ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 



จ านวนหนํวย ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 กระดาษถํายเอกสารA4 15  รีม 120 1,800 15  รีม 120 1,800 
2 กระดาษท าปก A4 3 รีม 150 450 3 รีม 150 450 
3 กระดานหมากรุก 2  ชุด 300 600    
4 ปากกาไวท์บอร์ด 3  กลํอง 300 900 2  กลํอง 300 600 
5 หมึกเติมปากกาไวด์บอร์ด(ครบสี) 2 ชุด 300 600 1 ชุด 300 300 
6 หมึกเครื่องปริ๊นท์คละสี 1 ชุด 800 800 1 ชุด 800 800 
7 เกม A-MATH  2 ชุด 600 1,200    
8 ชุดเรขาคณิต วงเวียนใช๎สอน 2 ชุด 600 1,200    
9 ล าโพงเคล่ือนท่ีพร๎อมไมค์ 2 ชุด 4,000 8,000    
10 ถํานไมค์โครโฟน 2 โหล 250 500    

รวมท้ังส้ิน   16,050   3,950 
รวมท้ังสองภาคเรียน 20,000 

 
 2) กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
จ านวนหนํวย ราคาตํอ

หนํวย 
รวมเงิน จ านวน

หนํวย 
ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 กระดาษถํายเอกสารA4   16 รีม 120 1,920    
2 กระดาษท าเกียรติบัตร 4 รีม 150 600    
3 ชุดรางวัลกิจกรรมท่ีแขํงขัน 30 ชุด 100 3,000    
 รวมท้ังส้ิน 5,520 บาท 

  
3) กิจกรรมคิดเลขเร็ว 

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
จ านวนหนํวย ราคาตํอ

หนํวย 
รวมเงิน จ านวน

หนํวย 
ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 กระดาษถํายเอกสารA4 10 120 1,200    
2 กระดาษท าเกียรติบัตร 4 รีม 150 600    
4 ค่าเอกสารประกอบการจัด

กิจกรรม 
60 ชุด 40 2,400    

 รวมท้ังส้ิน 4,200  บาท 
 
 

4) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จ านวนหนํวย ราคาตํอ รวมเงิน จ านวน ราคาตํอ รวมเงิน 



หนํวย หนํวย หนํวย 
1 วัสดุอุปกรณ์      1,000 1,000 
2 ค่าตอบแทนวิทยากร     9,000 9,000 
3 ค่าอาหารและอาหารว่าง     8,000 8,000 
4 ค่าเอกสารประกอบการจัดค่าย     2,000 2,000 

 รวมท้ังส้ิน 20,000  บาท 
 

5) กิจกรรม PLC กลุ่มสาระคณิตฯ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จ านวนหนํวย ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 กระดาษถํายเอกสารA4  5 รีม 120 600  5 รีม 120 600 
 รวมท้ังส้ิน 1,200 บาท 

 
6) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ  

ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
จ านวนหนํวย ราคาตํอ

หนํวย 
รวมเงิน จ านวน

หนํวย 
ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 กระดาษถํายเอกสารA4    10 รีม 120 1,200 
2 ค่าเอกสารประกอบการจัด

กิจกรรม 
   60 ชุด 40 2,400 

 รวมท้ังส้ิน 3,600 บาท 
 
5.สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 

งบประมาณ (เงินอุดหนุน)     จ านวน   54,520   บาท 
เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน) จ านวน       บาท 
อื่น ๆ 
รวมท้ังส้ิน     จ านวน   54,520   บาท 

 
 
 
 
 
 
6.การประเมินผล 

ต าชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ   



      1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์
ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกคน 
      2. มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีสํงเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนในกลํุมสาระคณิตศาสตร์ในโรงเรียนอยํางเพียงพอ
ร๎อยละ 100 
 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผํานเกณฑ์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาร๎อยละ 100  
2.ส ารวจวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช๎ในกลํุม
สาระคณิตศาสตร์ 
 
 

- สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียน 

- แบบสอบถาม/การ
สังเกต/แบบส ารวจ
วัสดุครุภัณฑ์ 

เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ สามารถใช๎
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหา
ตํางๆและเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
 

 
1.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอวิชา
คณิตศาสตร์ สามารถใช๎ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรใ์น
การแก๎ปัญหาร๎อยละ 100 

 
-แบบสอบถาม/การ
สังเกต 

 
7.การอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ ................................... ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ     ลงช่ือ…………………..………..……….…ผ๎ูตรวจโครงการ          
        (นางผกามาศ ชํางถม)     (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)              
        ครูช านาญการพิเศษ                               เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน               
 
 

ลงช่ือ ...............................................   ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
   (นายอภิกร สมร )  

หัวหน๎าบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
 
 

ลงช่ือ ...............................................   ผ๎ูอนุมัติโครงการ   
      (นายคนิม  เบญมาตย์)           

    ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา   
 
                                                     
                                                                
                                                                     
 
 
ล าดับที่ 58 รหัสโครงการ  ว 5.3.1 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 



กลุ่มสาระ/งาน      กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพม.22  โขงนทีโมเดล ข๎อท่ี 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรมและสมรรถนะส าคัญ 
                                         ตามหลักสูตรและสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
                                         เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1    ข๎อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางจารุวรรณ  ใจศิริ และคณะครูกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
     การยกระดับคุณภาพนักเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมีความเป็นพลโลก นั้น
ต๎องอาศัยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  พัฒนาคุณภาพเด็กไทยยุคใหมํ ให๎สามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  ให๎เป็นผ๎ู
มีนิสัย     ใฝุเรียนรู๎  รักการอําน  รู๎จักแสวงหาความรู๎  สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตัวเองอยํางหลากหลายและ
ตํอเนื่อง   ตลอดจนสามารถใช๎ภาษาไทยเป็นเครื่องมือส่ือสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
                สืบเนื่องจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ปีการศึกษา  2562 
รายวิชาภาษาไทย  คะแนนเต็ม 100 คะแนน นักเรียนท าคะแนนได๎เรียงจากน๎อยไปหามาก  ดังนี้ 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 การเขียน  40.09  การอําน  45.11  หลักการใช๎ภาษาไทย 45.40  การฟัง                 
การดูและการพูด 65.41  วรรณคดีและวรรณกรรม  67.00   
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลักการใช๎ภาษาไทย 31.98  การอําน  41.69  วรรณคดีและวรรณกรรม  42.47   
การเขียน  42.92  การฟัง การดูและการพูด 62.73   
  กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยจึงได๎จัดท าโครงการและกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายการศึกษา
ของ สพฐ.และ สพม.22 และพัฒนาคุณภาพนักเรยีนตามจุดบกพรํองท่ีพบ     
          
2.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของนักเรียนด๎านภาษาไทยในโอกาสตํางๆ   
2. เพื่อจัดกิจกรรมให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน  การเขียน 
3. เพื่อให๎ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และการสอบ O-NET ใหสู๎งขึ้น 
 
 
 
3.เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎ฝึกทักษะและเข๎ารํวมกิจกรรม    
2.นักเรียนมีผลงานรายวิชาภาษาไทยไมํน๎อยกวํา 3-5 ช้ินงาน/ภาคเรียน/คน/กลํุม 



3.ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยร๎อยละ 100 ได๎พัฒนากระบวนการเรียนการสอน (ดูจากคําเปูาหมาย 3ปี) 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีนิสัยรักการอํานเป็นไปตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 80 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นร๎อยละ 5 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
     4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

7. กิจกรรมวันสุนทรภูํและวันภาษาไทยแหํงชาติ 
8. กิจกรรมคํายรักษ์ภาษาไทย 
9. กิจกรรมบันทึกรักการอําน 
10. กิจกรรมต๎นกล๎าภาษาไทย 
11. กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
12. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

  4.2 การด าเนินงานโครงการ       
 

รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ส ารวจสภาพปัญหาการบริหารจัดการในช้ัน
เรียนจากภาคเรียนท่ีผํานมา  และส ารวจวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีขาดแคลน ไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน  
สรุปรายงานเพื่อเป็นข๎อมูลน าเสนอในท่ีประชุม
ระดับโรงเรียน  
2. จัดสรรงบประมาณ 
3.ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมสาระฯ  

68,500 เม.ย.2563 
–เม.ย.2564 

 
 
 
 
 
- 

  คณะครูกลํุมสาระการ
เรียนรู๎กลํุมสาระฯ 

4.ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลํุมสาระฯ  ภาคเรียนท่ี1 -2 หัวหน๎ากลํุมสาระฯ 

5.นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม หัวหน๎ากลํุมสาระฯ 

6.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/
ส้ินปีการศึกษา 

หัวหน๎ากลํุมสาระฯ 

 
 
4.3 การด าเนินกิจกรรม 
       1.กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม - ก.ค. 2563 **แขํงขันกิจกรรมตํางๆ 



2.ก าหนดกิจกรรมให๎สนองตํอการอําน การเขียน              
การฟัง การพูด และการแสดงออก จ านวน 10 
กิจกรรม 

- ก.ค. 2563 23-29 ก.ค.2563 
 
 

นางจารุวรรณ ใจศิริ
และคณะครูกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย 

 
*** หมายเหตุ รูปแบบ
กิจกรรมปรับตามความ

เหมาะสม 

3.แบํงกิจกรรมท่ีแขํงขันใน 1 สัปดาห์ และ
กิจกรรมท่ีแขํงขันหรือแสดงบนเวทีในงานสุนทรภูํ
โดยแขํงขันใน 1 สัปดาห์ 

- ก.ค. 2563 

4.ซื้อรางวัลเพื่อใช๎มอบให๎แกํนักเรียนท่ีได๎รางวัล
ชนะเลิศ ,รองชนะเลิศอันดับ1 ,รองชนะเลิศ
อันดับ2 (ของรางวัลต๎องใช๎งานเพื่อประโยชน์แกํ                
การเรียนรู๎และใช๎ได๎จริง) 

10,000 6-11 
ก.ค. 2563 

5.จัดสถานท่ีหอประชุมให๎เอื้อตํอการจัดกิจกรรม
วันสุนทรภูํ 

- 23 - 29 
ก.ค. 2563 

  
        รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมวันสุนทรภูํและวันภาษาไทยแหํงชาติ 
ท่ี รายการ จ านวน

(หนํวย) 
ราคา

(หนํวย) 
จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

กระดาษสี 
สีโปสเตอร์ 
กาวลาเท็กซ์ 
กระดาษเกียรติบัตร 
ปูายไวนิล 
กระดาษท าปก ( คละสี ) 
กาวสองหน๎าแบบหนา 
กรรไกร 
สมุดปกแข็ง 
ปากกาสีแดง และสีน้ าเงิน 
 

50 
2 
5 
10 
1 
10 
10 
5 
10 
10 

 20 
100 
120 
120 

1,500 
 120 
  200 
   60 
  150 
   50 

1,000 
   200 
   600 
1,200 
1,500 
1,200 
2,000 
  300 
1,500 
   500 

 

เงินงบประมาณ 

รวม 10,000 
 
 
 
2.กิจกรรมค่ายรักษ์ภาษาไทย 

รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม - มิ.ย. 2563  



2.ส ารวจนักเรียนกลํุมเปูาหมายเพื่อคัดเลือกเข๎า
คํายรักษ์ภาษาไทยจ านวน 40 คน 

- ส.ค. 2563  
 
 
 
 
 
นางจารุวรรณ ใจศิริ
และคณะครูกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย 

3.จัดกิจกรรมออกเป็น 5 ฐาน 
  3.1 ฐานฟังมาจับประเด็น 
  3.2 ฐานเล็งเห็นคุณคําการพูดดี 
  3.3 ฐานยกระดับชีวีด๎วยการอําน 
  3.4 ฐานวิจารณ์งานเขียนเมื่อยลยิน 
   3.5 ฐานศิลปินน๎อยพื้นบ๎านอีสาน 

500 ก.ย. 2563 

4.สถานท่ีจัดคํายคือ ณ บ๎านภูโฮมสเตย์      
ต าบลบ๎านเปูา อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
2 วัน 1 คืน 

1,500 17-18 ธ.ค. 
2563 

5. เดินทางโดยใช๎รถโดยสารไมํประจ าทาง 6 ล๎อ 
มีหลังคา  

2,000 ธ.ค. 2563 

6.จัดซื้อรางวัล 1,000 ธ.ค. 2563 
7.อาหารเหมาจํายรายหัว (นักเรียน 40 คน 
คณะครู 4 คน , พี่เล้ียง 10 คน รวม 54 คน) 

5,000 ธ.ค. 2563 

       
 
    รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 2   กิจกรรมคํายรักษ์ภาษาไทย 
ท่ี รายการ จ านวน

(หนํวย) 
ราคา
(หนํวย) 

จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

จ๎างเหมารถโดยสารหกล๎อ 
จ๎างเหมาท าอาหาร 3 มื้อ 
คําเหมาจํายเชําท่ีพักแบบโฮมสเตย์ 
กระดาษเกียรติบัตร 
กระดาษชาร์ดคละสี 
ปากกาเคมี 
ฟิวเจอร์บอร์ด คละสี 
สมุดปกแข็ง 
ปากกาสีแดง สีน้ าเงิน 

1 
54 
1 
1 
10 
4 
5 
1 
1 

2,000 
- 

1,500 
150 
10 
50 
20 
375 
375 

2,000 
5,000 
1,500 
150 
100 
200 
100 
475 
475 

เงินงบประมาณ 

รวม 10,000 
3.กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 

รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1. ส ารวจจ านวนนักเรียนของโรงเรียนดงหลวงวิทยา -  นายพัฒธนะ ผิวข า 
2.ออกแบบสมุดบันทึกรักการอําน -  นายพัฒธนะ ผิวข า 



3.จัดจ๎างพิมพ์สมุดบันทึกรักการอําน 7,840  นายพัฒธนะ ผิวข า 
4.มอบหมายครูผ๎ูสอนวิชาภาษาไทยแจกและก ากับ
ติดตามการบันทึกความรู๎จากการอํานลงสมุดบันทึกรัก
การอําน โดยให๎นักเรียนสํงครูภาคเรียนละ 1 ครั้ง                                  
หลังสอบปลายภาค 

- ก.ค.-พ.ย.63 
และ 

ธ.ค.63-                
เม.ย.64 

นายพัฒธนะ ผิวข า  
และคณะครูกลํุม
สาระการเรียนรู๎

ภาษาไทย 
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมบันทึกรักการอําน 
ท่ี รายการ จ านวน

(หนํวย) 
ราคา
(หนํวย) 

จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 สมุดบันทึกรักการอําน    784 10 7,840 เงินงบประมาณ 
 
4.กิจกรรมต้นกล้าภาษาไทย 

รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม - มิ.ย. 2563 น.ส.กานต์พิชชา                    
นาคจิตพิสุทธิ์ 

และคณะครูกลํุมสาระ              
การเรียนรู๎ภาษาไทย 

2.ส ารวจนักเรียนกลํุมเปูาหมายเพื่อคัดเลือกเข๎า
รํวมกิจกรรมต๎นกล๎าภาษาไทย 30 คน 
โดยแบํงเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 
15 คน  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
15 คน 

- มิ.ย. 2563 

4. จัดกิจกรรมตามความสนใจโดยก าหนดหัวข๎อ
ให๎นักเรียนเลือก ดังนี้ 
- กวีเยาวชนรุํนใหมํ 
- เรียงร๎อยถ๎อยความ 
- ตํอค าคม 
- พินิจวรรณคดี  
- วรรณกรรมพิจารณ์ 
- คัดลายมือ 

 

 มิ.ย. 2563–
ก.พ.2564 

 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมต๎นกล๎าภาษาไทย 
ท่ี รายการ จ านวน

(หนํวย) 
ราคา
(หนํวย) 

จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 
2 
3 

กระดาษเกียรติบัตร 
กระดาษ A4  
กระดาษชาร์ดคละสี 

3 
       5 

20 

150 
150 
30 

450 
750 
600 

เงินงบประมาณ 



4 
5 
6 
 
7 

ปากกาเคมี 
ปูายไวนิล 
ปากกาลูกล่ืน 0.5มม. (50ด๎าม)                              
น้ าเงิน ควอนต้ัม SKATE-111 
แฟูมสะสมผลงาน 

10 
1 
6 
 

20 

30 
1,000 
200 

 
50 

300 
1,000 
1,200 

 
1,000 

รวม 5,000 
 
5.กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน - พ.ค.2563       

 

นางจิรวัฒน์ ค ามุงคุณ           
และคณะครูกลํุมสาระ              
การเรียนรู๎ภาษาไทย 

 

2.จัดท าเอกสารเพื่อบันทึก 
3.ประชุมพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับงาน                      
การสอนวิชาภาษาไทยและการกิจกรรมตํางๆ
ตามโครงการกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย    
เดือนละ 2 ครั้ง ในวันศุกร์ของสัปดาห์นั้น 
4. ประเมินและสรุปผล 

5,000 
- 
 
 
 
- 

พ.ค.2563 
พ.ค.2563-มี.ค. 

2564 
 
 

มี.ค. 2564 

  
   รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม PLC กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ท่ี รายการ จ านวน(หนํวย) ราคา(หนํวย) จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 
2 
3 
4 
5 

แฟูมอยํางหนา 
ไส๎แฟูม 
กระดาษโฟโต๎ 
สมุดบันทึก 
กระดาษ A4 

10 
10 
5 
1 
10 

150 
80 
200 
200 
150 

1,500 
  800 
1,000 
  200 
1,500 

เงินงบประมาณ 

รวม 5,000 
 
 
6.กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1. ประชุมเพื่อวางแผน 
2. จัดสรรงบประมาณ  
3. จัดซื้อรายการตํางๆโดยฝุายพัสดุของโรงเรียน 

- 
8,000 

มิ.ย.2563 
-เม.ย.2564 

  นางจิรวัฒน์ ค ามุงคุณ           
และคณะครูกลํุมสาระ              



4.น าวัสดุส่ือตํางๆใช๎ให๎เกิดประโยชน์                              
ตํอการจัดการเรียนการสอนอยํางค๎ุมคํา 

การเรียนรู๎ภาษาไทย 

 
 8,000   
  
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 
ท่ี รายการ จ านวน(หนํวย) ราคา(หนํวย) จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 
2 
3 

  ปากกาไวท์บอร์ด 
  หมึกเครื่องปริ้น 4 สี 
  เครื่องปริ้นบราเทอร์ 

10 
4 
1 

100 
1,000 
6,000 

1,000 
1,000 
6,000 

เงินงบประมาณ 

รวม 8,000 
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายรวม 

รายละเอียดกิจกรรม 
 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 2 
จ านวน
หนํวย 

ราคา
ตํอ

หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1.กิจกรรมวันสุนทรภูํและวัน
ภาษาไทยแหํงชาติ  

  10,000 - - - 

2.กิจกรรมคํายรักษ์ภาษาไทย - - -   10,000 
3.กิจกรรมบันทึกรักการอําน   7,840 - - - 
4.กิจกรรมต๎นกล๎าภาษาไทย - - -   5,000 
5.กิจกรรม PLC                                          
กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

  2,500   2,500 

6. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 

  8,000     

รวมแตํละภาคเรียน  28,340  17,500 
รวมท้ัง  2   ภาคเรียน 45,840 
 
5. สรุปงบประมาณ  
งบประมาณทั้งโครงการ    จ านวน ………………45,840………………….   บาท 
งบประมาณ (เงินอุดหนุน)       …………………45,840………………    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     …………………………………             บาท 
 อื่น ๆ             - 
รวมท้ังส้ิน       ……………45,840…………………    บาท 



 
6.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ/ผลการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎ฝึกทักษะและเข๎ารํวมกิจกรรม    
2.นักเรียนมีผลงานรายวิชาภาษาไทยไมํน๎อยกวํา 3-5 
ช้ินงาน/ภาคเรียน/คน/กลํุม 
3.ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยร๎อยละ 100 ได๎
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 

 
1. นักเรียนทุกคนได๎ฝึก
ทักษะ                     
และเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. นักเรียนทุกคนมีผลงาน
ไมํน๎อยกวํา3-5 ช้ิน/1ภาค
เรียน                 /คน 
3.ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยทุกคนได๎รับ                   
การพัฒนากระบวนการ
เรียน                    การ
สอนโดยการเข๎าอบรม 

 
1.แบบสอบถาม 
2. แบบรายงาน
การเข๎ารํวม
กิจกรรม 
3. แบบบันทึกการ
สํงช้ินงาน 
4.เกียรติบัตร 

 2. เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอํานเป็นไปตามเกณฑ์ระดับดีขึ้น
ไป ร๎อยละ 80  
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นร๎อยละ 5 
 

1.นักเรียนร๎อยละ 80 มี
นิสัยรักการอํานอยูํในเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไปโดยจดบันทึก
การอํานลงสมุดบันทึกรัก
การอําน 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลสอบระดับสูงขึ้นร๎อย
ละ 5 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมิน
กิจกรรม 
3. สมุดบันทึกรัก               
การอําน 
4.  ปพ. 
5. แบบรายงานผล
สอบระดับชาติ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
 2.ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยใช๎เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบระดับชาติ (O-NET) ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว ๎
 
 
 

8.   การอนุมัติโครงการ 
      
 ลงช่ือ………………………………………ผ๎ูเสนอโครงการ  ลงช่ือ.............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
        (นางจารุวรรณ  ใจศิริ)                  (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)  
   หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย                        เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 



 

                                   ลงช่ือ........................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                ( นายอภิกร  สมร) 
                หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงบประมาณและแผนงาน  
 
 
      

                                   ลงช่ือ........................................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                                ( นายคนิม  เบญมาตย์) 
                      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 59 รหัสโครงการ  ว 5.4.1 
โครงการ        พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระ/งาน  กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สนองนโยบาย สพฐ.     ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1                          
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญตาม

หลักสูตร และสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มศักยภาพ 



กลยุทธ์ท่ี 5  เสริมสร๎างทักษะการคิด การส่ือสาร และการเทคโนโลยีของผ๎ูเรียน เพื่อ
ใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 

สนองมาตรฐานท่ี 1/1.1 ข๎อ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
                                อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
   ข๎อ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาหลักสูตรสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชองโครงการ กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ......................... 
1. หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2551 มุํงเน๎นให๎ครูจัดการเรียนการสอน สนองนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวํามีความส าคัญ
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาควรสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ศักยภาพ โดย
ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์  และการ
ประยุกต์ความรู๎มาปูองกันและแก๎ปัญหา  การจัดกิจกรรมแบบ STEM ให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง  
ฝึกการปฏิบัติคิดเป็นแก๎ปัญหาเป็น และท าเป็น รักการอํานและเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง   
สภาพปัจจุบันปัญหากลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนย๎อนหลัง 2 ปี
การศึกษาคือ ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉล่ีย 2.60 ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉล่ีย 2.63 แตํมีข๎อสังเกต
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียลดลง (ปี 2561 มีคะแนนเฉล่ีย 2.17 ปีการศึกษา 
2562 มีคะแนนเฉล่ีย 1.62) และผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีผลทดสอบลดลงท้ัง 
2 ชํวงช้ัน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปี 2561/2562 ได๎คะแนน 33.44/29.05 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561/2562 
ได๎คะแนน 26.43/25.75สืบเนื่องจากปัญหาคุณภาพการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจึงได๎ด าเนินการจัดท าโครงการและกิจกรรมข้ึนมาใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
วิทยาศาสตร์ 
 2.2.  เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎แบบ STEM ผํานการประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(science show) 

2.3. เพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎ความรู๎ทักษะกระบวนการ  การคิดวิเคราะห์ การใช๎เทคโนโลยี และการรู๎จัก
แก๎ปัญหาในกิจกรรมตํางๆ  อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.4.  เพื่อให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์มากขึ้น สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการสอบแขํงขัน
ตํางๆ อาทิเชํน O-net GAT PAT เป็นต๎น 
3.  เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ท่ีสูงขึ้น 
2. นักเรียนได๎เข๎ารํวมการแขํงขัน และเรียนรู๎แบบ STEM ผํานการประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก และการ

แสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)  



3.  นักเรียนทุกคน ใช๎ความรู๎ทักษะกระบวนการ  การคิดวิเคราะห์   และการรู๎จัก แก๎ปัญหาใน   
      กิจกรรมตํางๆ  อยํางมีประสิทธิภาพ 

4.  นักเรียนทุกคนได๎รับความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์มากขึ้น สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการ 
          สอบแขํงขันตํางๆ อาทิเชํน O-net GAT PAT 
          3.2  เชิงคุณภาพ 
 1.  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่ 
          สูงขึ้นไมํต่ ากวําร๎อยละ 4 
          2.  นักเรียนได๎รับรางวัลจากการแขํงขันเครื่องบินเล็ก เครื่องบินพลังยาง การแสดงทางวิทยาศาสตร์
     (science show) ร๎อยละ 80 
 3.  นักเรียน  ใช๎ความรู๎ทักษะกระบวนการ  การคิด วิเคราะห์   และการรู๎จักแก๎ปัญหาใน 
     กิจกรรมตําง ๆ   ร๎อยละ 85 
 4.  นักเรียนทุกคนได๎รับความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์มากขึ้น สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการสอบแขํงขัน
     ตํางๆ อาทิเชํน O-net GAT PAT รอ๎ยละ 80 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 4.1  กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
   1. พัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) 
   2. เรียนรู๎แบบ STEM ผํานเครื่องบินเล็ก และเครื่องบินพลังยาง 
            3. คํายวิทยาศาสตร์ 
  4. พัฒนาศักยภาพทางชีววิทยา 
  5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
  6. พัฒนาศักยภาพทางเคมี 
  7. พัฒนาศักยภาพทางฟิสิกส์ 
  8. เปิดโลกกว๎างทางวิทยาศาสตร์ (ส.ค) 
  9. วันวิทยาศาสตร์ (ส.ค) 

10. พัฒนาส่ือเทคโนโลยี 
11. Google Classroom 
 
 
 
 
 
 
4.2.   การด าเนินงานโครงการ 

  

รายการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ส ารวจสภาพปัญหาการบริหารจัดการในช้ัน  เม.ย-พ.ค  คณะครูกลํุมสาระการเรียนรู๎



เรียนจากภาคเรียนท่ีผํานมา และส ารวจวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีขาดแคลน ไมํเพียงพอกับตํอการใช๎งาน 
สรุปรายงานเพื่อเป็นข๎อมูลน าเสนอในท่ีประชม
ระดับโรงเรียน 
2. จัดสรรงบประมาณ 
3. ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2563 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลํุมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ปีการศึกษา 
2563 

หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. นิเทศและติดตามกิจกรรม  สิ้นสุดกิจกรรม หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  สิ้นสุดกิจกรรม/ 
สิ้นปีการศึกษา 

หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
4.3 การด าเนินกิจกรรม 

1. กิจกรรมพัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. สํงนักเรียนเข๎าแขํงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ต๎น ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครพนม 

5,000 1 มิถุนายน 2563 - 20 
สิงหาคม 2563 

นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด 

2. สํงนักเรียนเข๎าแขํงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ต๎น และ ม.
ปลาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เนื่องในกิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์ 

3,000 1 สิงหาคม 2563 – 18 
สิงหาคม 2563 

นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด 

3. สํงนักเรียนเข๎าแขํงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ต๎น และ ม.
ปลาย ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องใน
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

2,000 1 สิงหาคม 2563 – 18 
สิงหาคม 2563 

นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด 

 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ท่ี 
 

 
 

รายละเอียดวัสดุ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 



1 อุปกรณ์ประกอบการแสดง    5,000 5,000 - - - 

2. อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และ
สารเคมี 

 4,000 4,000 - - - 

3. ผ๎า  1,000 1,000 - - - 

รวมแตํละภาคเรียน  10,000    

รวมท้ังสองภาคเรียน 10,000 

 
2. กิจกรรมเรียนรู้แบบ STEM ผ่านเคร่ืองบินเล็ก และเคร่ืองบินพลังยาง 

 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1. สํงนักเรียนเข๎าแขํงขันชิงถ๎วยพระราชทาน
พระเจ๎าอยูํหัว”หนูน๎อยจ๎าวเวหา” ณ ศูนย์
การค๎าเซียร์รังสิต จ. ปทุมธานี 

6,800  มิถุนายน -
กรกฎาคม 

2563  

นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก 
นางสาวมาลัยพร  ค ามุงคุณ 

2. เข๎าอบรมเครื่องบินพลังยาง จ สกลนคร 3,200 กรกฏาคม -
สิงหาคม 2563 

นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก 
นางสาวมาลัยพร  ค ามุงคุณ 

3. สํงนักเรียนเข๎าแขํงขันเครื่องบิน (นักบินน๎อย 
สพฐ.) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นท่ี  3 รายการ 

5,000 กันยายน 2563 นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก 
 

4. สํงนักเรียนเข๎าแขํงขันเครื่องบินเล็ก ณ 
โรงเรียนนายร๎อยพระจุลจอมเกล๎า จ. 
นครนายก 

5,000  พฤศจิกายน 
2563 

นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก 
นางสาวมาลัยพร  ค ามุงคุณ 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรมเรียนรู๎แบบ STEM ผํานเครื่องบินเล็ก และเครื่องบินพลังยาง 
 
ท่ี 
 

 

 
รายละเอียดวัสดุ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 ชุดวิทยุบังคับ 2 ชํองสัญญาณ   2 เครื่อง 1,300 2,600 - - - 

2. ชุดวิทยุบังคับ 4 ชํองสัญญาณ 1 เครื่อง 3,500 3,500 - - - 

3. โฟมเคลือบ 10 แผํน 150 1,500 - - - 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรมเรียนรู๎แบบ STEM ผํานเครื่องบินเล็ก และเครื่องบินพลังยาง  
(ต่อ) 
ท่ี  ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 



 
 

รายละเอียดวัสดุ จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

4. ใบพัดสโล 9x4.7 5 ใบ 35 175 5 35 175 

5. โฟมอัดขนาด 5 มิลลิเมตร              10 แผํน 70 700 - - - 

6. OPP เทป  10  ม๎วน 35 350 5 35 175 

7. กาว UHU POR หลอดสีเขียว   5  หลอด 100 500 5 100 500 

8. แบตเตอรีรีโมท 11.1 1  ก๎อน 450 450 - - - 

9. หัวแร๎ง 1 อัน  200 200 - - - 

10. ตะกั่ว 1  อัน 100 100 1 100 100 

11.  มอเตอร์ 2815 2 อัน  500 1,000 - - - 

12. ใยสับปะรด 5 ม๎วน 100 500 5 100 500 

13. Speed 80 A 1 อัน 1,200 1,200 - - - 

14. แบตเตอรี ขนาด 11.1 V 6 ก๎อน 500 3,000  - - 

15. Speed 40 A 2 อัน 450 900 - - - 

16. servo 3 อัน 100       300 - - - 

17. กาวแทํง 10 แพ็ค 20 200 - - - 

18. ปืนกาว 2 อัน 250       500 - - - 

19. แบตเตอรี ขนาด 7.4 V 4 ก๎อน 320 1280 - - - 

20. มอเตอร์ 180 4 อัน 80 320 - - - 

21. อลูมิเนียมกลม ขนาด 1 เมตร 4 แทํง 245 980 - - - 

22. เล่ือยจิกซอ 1 เครื่อง 700    700 - - - 

23. ปล๊ักJST 5 ชุด 30 150 - - - 

24. โฟมอัดหนา3 มิลลิเมตร 10 แผํน 60     600 - - - 

25. โฟมปอนด์ AA หนา 2 นิ้ว  3 แผํน 200 600 - - - 

26. โฟมอัดหนา 2 มิลลิเมตร 
 

20 แผํน 20       400 - - - 

 
ท่ี  ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 



 
 

รายละเอียดวัสดุ จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

27. ใบพัด ขนาด 11ละ 12  4 ใบ 100 400 - - - 

28. กาวร๎อน 5 ขวด 35 175 - - - 

29. ยางรัดของวงใหญํ (พลังยาง) 2 ถุง 80 160 - - - 

30. ลวดสปริง 50 เส๎น 50 250 - - - 

31.     - - - 

รวมแตํละภาคเรียน  18,550  1,450 

รวมท้ังสองภาคเรียน 20,000 

 
3. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดกิจกรรมสํงเสริมความรู๎และ
ความสามารถของนักเรียนด๎าน
วิทยาศาสตร์ 

3,700 
 

พ.ค.63 - ก.พ. 64 
 

นางสาวน้ าฝน  แสนทวีสุข
และครูกลํุมสาระฯ 

2. ฐานกิจกรรมวิศวกรน๎อยกับจรวด
ขวดน้ าและกิจกรรมสันทนาการ 
 

1,200 
 

พ.ค.63 - ก.พ. 64 
 

นางสาวน้ าฝน  แสนทวีสุข
และครูกลํุมสาระฯ 

3. ฐานกิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ 
พืชและสัตว์ 
 

2,000 
 

พ.ค.63 - ก.พ. 64 นางสาวน้ าฝน  แสนทวีสุข
และครูกลํุมสาระฯ 

4. ฐานกิจกรรมการเรียนรู๎
เทคโนโลยีการเกษตร (พลังงานจาก
แสงอาทิตย์) การใช๎ประโยชน์โซลํา
เซลล์ ด๎านการเกษตร 

2,100 
 

พ.ค.63 - ก.พ. 64 นางสาวน้ าฝน  แสนทวีสุข
และครูกลํุมสาระฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 



 
 

จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1  ปูายไวนิล 1 แผํน 1,000 1,000 - - - 

2. กระดาษดับเบิ้ลเอ 5 รีม 120 600 - - - 

3. กระดาษสี 2 รีม 150 300 - - - 

4. ฟิวเจอร์บอร์ด 5 แผํน 60 300 - - - 

5. ลูกโปรํง 10 ถุง 50 500 - - - 

6. แปูง 5 ขวด 20 100 - - - 

7. ของรางวัล   1,000 - - - 

8.  สีโปสเตอร์ ( แดง น้ าเงิน ขาว 
ด า เหลือง) 

10 ขวด 
 

40 400 - - - 

9. กระดาษชาร์ตสี 10 แผํน 20 200 - - - 

10. ปากกาเมจิก 6 กลํอง 150 900 - - - 

11. กระดาษชาร์ตแบบแข็ง 10 แผํน 20 200 - - - 

12.  อุปกรณ์การท าน้ าหมัก  10 ชุด   200 2,000 - - - 

13. ขวดพลาสติก 40 ขวด 20 800 - - - 

รวมแตํละภาคเรียน  9,000  - 

รวมท้ังสองภาคเรียน 9,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางชีววิทยา 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 



1. จัดซื้อโปรเจคเตอร์ท่ีใช๎ในการเรียนการสอน 12,000  กรกฎาคม-
สิงหาคม 2563  

นางสาวมาลัยพร  ค ามุงคุณ 
นางสุนันทา หาค๎ุงคลัง 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางชีววิทยา 
ท่ี 
 

 
รายละเอียดวัสดุ 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1. Epson EB-S41 SVGA 3,300 
lm 3LCD Projector  

1 12,000 12,000 - - - 

รวมแตํละภาคเรียน  12,000  - 

รวมท้ังสองภาคเรียน 12,000 

 
5. กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
1. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการเรียนการสอน 5,000  กรกฎาคม -

กันยายน 2563  
นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก 
นางสาวนันทิดา  พรมศร 

2. จัดเตรียมวัสดุ –อุปกรณ์ ในการท าส่ือ 3,000 กรกฎาคม -
กันยายน 2563 

นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก 
นางสาวนันทิดา  พรมศร 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
ท่ี 
 

 
รายละเอียดวัสดุ 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 อุปกรณ์ท าส่ือวิทยาศาสตร์ 10 ชุด 250 2,500 - - - 

2. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 10 ชุด 200 2,000 - - - 

3. แอลกอฮอล์  2 ลิตร 500 1,000 - - - 

4. สารละลายทดสอบ 5 ขวด 30 1,500 - - - 

5. กระดาษโรเนียว 10 รีม 100 1,000 - - - 

รวมแตํละภาคเรียน  8,000 - - 

รวมท้ังสองภาคเรียน 8,000 

6. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทางเคมี 
 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 



1.กิจกรรมสํงเสริมความรู๎
และความสามารถของ
นักเรียนโดยการใช๎
เทคโนโลยี 

7,600 
 

พ.ค.63 - ก.พ. 64 
 

  นางน้ าฝน  แสนทวีสุข 
  นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 
 

2.กิจกรรมเทคนิคการใช๎
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
ห๎องปฏิบัติการ 
 

4,825 
 

พ.ค.63 - ก.พ. 64 
 

  นางน้ าฝน  แสนทวีสุข 
  นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด 

 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทางเคมี 
ท่ี 
 

 
รายละเอียดวัสดุ 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1. วิชวลไลเซอร์Razr PT-EV520 
Digital Visualizer 

1 ตัว 7,600 7,600 - - - 

2. บีกเกอร์ ขนาด 100 ml 20  65 1,300 - - - 

3. บีกเกอร์ ขนาด 250 ml 10 80 800 - - - 

4. ขวดวัดปริมาตร ขนาด 100 ml 10 175 1,750 - - - 

5. ขวดวัดปริมาตร ขนาด 250 ml 5 195 975 - - - 

รวมแตํละภาคเรียน  8,500   

รวมท้ังสองภาคเรียน 8,500 

 
7. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทางฟิสิกส ์

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมสํงเสริมความรู๎
และความสามารถของ
นักเรียนโดยการใช๎
เทคโนโลยี 

5,500 
 

กรกฏาคม 2563   นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์ 
  นายสมพร  สุกรรณ์ 
 

กิจกรรมเทคนิคการใช๎
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
ห๎องปฏิบัติการ 
 

3,600 กรกฏาคม -
พฤศจิกายน 2563 

  นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์ 
  นายสมพร  สุกรรณ์ 
 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทางฟิสิกส์ 
ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 



 
 

 จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 กระดาษA4 10  120 1,200     5 120 600 

2 ปากกาไวท์บอร์ด     20 20 400   20 20 400 

3 ไมโครโฟนพรอ๎มล าโพง      1 5,000 5,000 - - - 

รวมแตํละภาคเรียน  6,600  1,000 

รวมท้ังสองภาคเรียน 8,500 

8. กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางวิทยาศาสตร์ 
 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมสํงเสริมความรู๎
และความสามารถของ
นักเรียน 

6,000 
 

ส.ค.63 - ก.พ. 64 
 

  นางศุภลักษณ์  ภูนาโคกและ
ครูกลํุมสาระฯ 
 

2.คําเข๎าชมศึกษาดูงาน  2,000 
 

ส.ค.63 - ก.พ. 64 
 

นางศุภลักษณ์  ภูนาโคกและครู
กลํุมสาระฯ 

3. คําวิทยากรมาให๎
ความรู๎เพิ่มเติม 

2,000 ส.ค.63 - ก.พ. 64 
 

นางศุภลักษณ์  ภูนาโคกและครู
กลํุมสาระฯ 

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรม เปิดโลกกว้างทางวิทยาศาสตร์ 
ท่ี 
 

 
รายละเอียดวัสดุ 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 คําวิทยากร 1 คน 1,000 1,000 - - - 

2. คําเข๎าชมสถานท่ีตําง ๆ 50  คน 110 2,000 - - - 

3. คําเอกสาร (ใบงาน,ใบความรู๎ ) 30 ชุด 100 3,000 - - - 

4. กระดาษปกแข็ง 5 รีม 100 500 - - - 

5. กระดาษอัดภาพกิจกรรม 1 หํอ 200 200 - - - 

6.  ไวนิล 1 แผํน 1,500 1,500 - - - 

7. กระดาษถํายเอกสาร 2 รีม 150 300 - - - 

รวมแตํละภาคเรียน  8,500  - 

รวมท้ังสองภาคเรียน 8,500 

9. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 



1.กิจกรรมแขํงขันความรู๎และ
ความสามารถของนักเรียน
ในชํวงสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  

4,000 
 

13 -20 สิงหาคม 
2563 

  นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์
และครูกลํุมสาระฯ 
 

2. อุปกรณ์ตกแตํงเวที 2,000 
 

13 -20 สิงหาคม 
2563 

  นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์
และครูกลํุมสาระฯ 

3. ของรางวัลเพื่อสร๎าง
ขวัญก าลังใจให๎นักเรียน 

2,500 13 -20 สิงหาคม 
2563 

นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์และ
ครูกลํุมสาระฯ 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ 
ท่ี 
 

 
รายละเอียดวัสดุ 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 ปูายไวนิล 1 ปูาย 1,000 1,000 - - - 

2. กระดาษชาร์ตแบบแข็ง 10 แผํน 100 1,000 - - - 

3. กระดาษสี  10 แผํน 50 500 - - - 

4. ฟิวเจอร์บอร์ด 5 แผํน 500 250 - - - 

5. สติกเกอร์เส๎น 5 อัน 20 200 - - - 

6. กระดาษดับเบิ้ลเอ 5 รีม 120 600 - - - 

7. กระดาษท าเกียรติบัตร 10 รีม 200 2000 - - - 

8. โฟมตกแตํงเวที 10 แผํน 80 800 - - - 

9. ของรางวัล 50 50 2,500 - - - 

รวมแตํละภาคเรียน  8,500  - 

รวมท้ังสองภาคเรียน 8,500 

10. กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดซํอมแซม / 
ปรับปรุงส่ือวัสดุ 
เทคโนโลยี  

2,000 กรกฏาคม-สิงหาคม 
2563 

นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
นายจีรศักด์ิ  ทัศธร 

2. สื่อ นวัตกรรม และคูํมือ
ประกอบการสอนวิชา
เทคโนโลยี 

4,000 
 

กรกฏาคม-สิงหาคม 
2563 

  นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
  นายจีรศักด์ิ  ทัศธร 

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
ท่ี รายละเอียดวัสดุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 



 
 

 จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 จัดซํอมแซม / ปรับปรุงส่ือ
วัสดุ เทคโนโลยี 

1 1,000 1,000 1 1,000 1,000 

2. สื่อ นวัตกรรม และคูํมือ
ประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยี 

2 1,000 2,000 2 1,000 2,000 

รวมแตํละภาคเรียน  3,000  3,000 

รวมท้ังสองภาคเรียน 6,000 

 
11. กิจกรรม Google Classroom 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. คําเอกสาร
ประกอบการอบรม 

5,000 กรกฏาคม-สิงหาคม 
2563 

นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 
นายรณชัย  มีระหงษ์ 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรม Google Classroom 
ท่ี 
 

 
รายละเอียดวัสดุ 

 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1 คําเอกสารประกอบการอบรม 50 100 5,000 - - - 

รวมแตํละภาคเรียน  5,000  - 

รวมท้ังสองภาคเรียน 5,000 

 
5. สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)      104,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน) จ านวน  - บาท 
 อื่นๆ        - บาท 
 รวมท้ังส้ิน       104,000  บาท 

กิจกรรม
ท่ี 

ประเภทงบรายจ่าย รวม 
(บาท) งบด าเนินการ งบลงทุน 

คําวัสดุ คําตอบแทน คําใช๎สอย คําสาธารณูปโภค คําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
ส่ิงกํอสร๎าง 

 

1. 76,400 1,000 - - 26,600 - 104,000 
รวมทั้งสิ้น 104,000 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 



ผลลัพธ์(Outcome) 
1. เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคน ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสร๎างสรรค์
รํวมกัน  สํงผลให๎เกิดความรักความสามัคคีความ
เข๎าใจซึ่งกันและกัน 
2. นักเรียนได๎เข๎ารํวมการแขํงขัน และเรียนรู๎แบบ 
STEM ผํานการประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก และการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)  
3 นักเรียนทุกคน ใช๎ความรู๎ทักษะกระบวนการ  
การคิดวิเคราะห์   และการรู๎จักแก๎ปัญหาใน
กิจกรรมตํางๆ  อยํางมีประสิทธิภาพ 
4.นักเรียนทุกคนได๎รับความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์
มากขึ้น สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการ
สอบแขํงขันตํางๆ อาทิเชํน O-net GAT PAT 
  

 
 
- นักเรียนมีความสนใจ
เข๎ารํวมกิจกรรม คิดเป็น
ร๎อยละ 80 
 

 
 
1. แบบรายงานการแขํงขัน 
2. แบบรายงานการเข๎ารํวม
กิจกรรม 
 

2. เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสร๎างสรรค์รํวมกัน  
สํงผลให๎เกิดความรักความสามัคคีความเข๎าใจซึ่ง
กันและกัน  ร๎อยละ 80  
2. นักเรียนได๎รับรางวัลจากการแขํงขันเครื่องบิน
เล็ก เครื่องบินพลังยาง การแสดงทาง 
วิทยาศาสตร์(science show) ร๎อยละ 85 
3.  นักเรียน  ใช๎ความรู๎ทักษะกระบวนการ  การ
คิด วิเคราะห์   และการรู๎จักแก๎ปัญหาใน 
กิจกรรมตําง ๆ   ร๎อยละ 80 
4.  นักเรียนทุกคนได๎รับความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการ 
สอบแขํงขันตํางๆ อาทิเชํน O-net GAT PAT 
ร๎อยละ 85 

 
- นักเรียนสามารถ ใช๎
ความรู๎ทักษะกระบวนการ  
การคิด วิเคราะห์   และ
การรู๎จักแก๎ปัญหาใน 
กิจกรรมตําง ๆ ระดับดี
เลิศ ร๎อยละ 80 
 

 
1. แบบสัมภาษณ์ 
2. รายงานผลโครงการเป็นรูปเลํม 
3. แบบประเมินโครงการ 
4. ผลคะแนน O-net  เพิ่มข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 

การอนุมัติโครงการ 
 



ลงช่ือ................................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
(นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 

หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            
 

ลงช่ือ…………………..………..…………..ผ๎ูตรวจโครงการ  
                                                 (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)  
                                                     เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน  
 
 

 
ลงช่ือ..............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 

                                                      (นายอภิกร  สมร) 
                                         หัวหน๎ากลํุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 
                                  ลงช่ือ....................................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                                            ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับที่ 60 รหัสโครงการ  ว 5.5.1 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม    พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   



กลุ่มสาระ/งาน  กลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   
สนองนโยบาย สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพม.22 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาให๎ มีคุณภาพเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและรองรับประชาคมอาเซียนและก๎าวสํูมาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรมและสมรรถนะส าคัญ 
                                ตามหลักสูตรและสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
                                เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและยัง่ยืน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1   ข๎อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบ  วําท่ีร๎อยตรีชโย  สุพร,นางสาวปัญจรัตน์  วรโยธา    
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563  
 
1. หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายการศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาและ 
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัย ให๎เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เกํง และมีคุณภาพพร๎อมขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศไปข๎างหน๎าได๎อยํางเต็มศักยภาพ สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพ
ของผ๎ูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน และสนองนโยบายจุดเน๎นของกระกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 
ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลายเพื่อสร๎างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสํูการสร๎างอาชีพและการมีงาน
ท า เชํน ทักษะด๎านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสํูนักกีฬาอาชีพ 
สืบเนื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับช้ันวิชาสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2562  ดังนี้ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย 3.44,ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย 2.96,ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย 3.06,ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย 3.03,ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย 
3.49,ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย 3.64              
ดังนั้นกลํุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายการศึกษา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให๎มีความเหมาะสมกับผ๎ูเรียนให๎เติม
เต็มตามศักยภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะ ด๎านสุขศึกษาและพลศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
3. เพื่อให๎ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
3. เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 



1. นักเรียนร๎อยละ 80 ได๎ฝึกทักษะและการเข๎ารํวมกิจกรรม 
2. ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาทุกคน ได๎พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
      3.2  เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

13. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
14. กิจกรรมกายบริหารหน๎าเสาธง 
15. กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน 
16. กิจกรรมแขํงขันกีฬาภายใน  
17. กิจกรรมฝึกซ๎อมกีฬา 
18. กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านกีฬา 
19. กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   
20. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
4.2 การด าเนินการโครงการ  
  

รายงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ส ารวจสภาพปัญหาการบริหาร
จัดการในช้ันเรียนจากภาคเรียนท่ีผําน
มา และส ารวจวัสดุอุปกรณ์ท่ีขาด
แคลน ไมํเพียงพอตํอการให๎บริการ 
สรุปรายงานเพื่อเป็นข๎อมูลน าเสนอใน
ท่ีประชุมระดับโรงเรียน  
2. จัดสรรงบประมาณ 
3. ประชุมจัดสรรงบประมาณ 

70,730 

 

เม.ย.63 –พ.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 

วําท่ีร๎อยตรีชโย  สุพร   
นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 
 

4.ด าเนินสนับสนุนการพัฒนา 
 

 ภาคเรียนท่ี 
1 -2 

 

5.นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม 
 

 

6.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/ 
ส้ินปีการศึกษา 

 

 
4.3 การด าเนินกิจกรรม 
1. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 

รายงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 



ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

17,000 

 

15 พ.ค. 63  
- 31 มี.ค. 64 

วําท่ีร๎อยตรีชโย  สุพร   
นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 
 

 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
ท่ี รายการ จ านวน หนํวย ราคาตํอ

หนํวย 
รวมเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 นกหวีด  ฟอกซ์  40  ขนาดใหญํ 3 อัน 300 300 เงินอุดหนุน 
2 สูบบอล  แบบสูบมือ  ขนาด  8  นิ้ว 3 อัน 120 120 
3 แฮนด์บอล มอลเทน ชนิดยาง   

ฝึกซ๎อม เบอร์ 2; 3 
10 ลูก 400 400 

4 นาฬิกาจับเวลา เทอร์โป 2 ปุุม 
ระบบควอทซ์ 
 

3 เรือน 650 600 

5 ตะกร๎อพลาสติก มาราธอนMT 201 
(เซปัก) 

10 ลูก 320 600 

6 กระดาษโรเนียว34K A4 20 รีม 90 900 
7 กระดาษโรเนียว A85 ส้ัน 20 รีม 60 600 
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน(ตํอ) 
ท่ี รายการ จ านวน หนํวย ราคาตํอ

หนํวย 
รวมเงิน แหลํงงบประมาณ 

8 หมึกเครื่องพิมพ ์ 4 หลอด 100 400 เงินอุดหนุน 
9 ตะกร๎าแชร์บอล 2 ใบ 325 650 
10 โต๏ะเทเบิลเทนนิส มาตรฐาน แบบพับ 2 ชุด 4500 4500 
11 ไม๎เทเบิลเทนนิส 2 อัน 350 700 
12 ตาขํายเทเบิลเทนนิส 4 ผืน 450 450 
13 ลูกเทเบิลเทนนิส 2 โหล 220 220 
14 ตาขํายวอลเลย์บอล 4 ผืน 800 800 
15 ตาขํายตะกร๎อ 2 ผืน 760 460 
16 ฟุตซอล 4 ลูก 650 1300 
17 โต๏ะญี่ปุุน 60x60cm 20 ช้ิน 200 4000 
 
 
2. กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
กิจกรรมกายบริหารหน๎าเสาธงในชํวงฤดู 5,000 พ.ย.63 - ม.ค.64  วําท่ีร๎อยตรีชโย  สุพร   



หนาว  นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 
 1. จัดสรรงบประมาณ 

2. ประชุมการด าเนินงาน 
3. จัดกิจกรรม 
3.1 ให๎ความรู๎ 
3.2 สาธิต 
3.3 ปฏิบัติ 

 - 
1 พ.ย.63  

พ.ย.63 - ม.ค.64  

4. นิเทศและติดตามกิจกรรม  พ.ย.63 - ม.ค.64 
5. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  31 ม.ค.64  

 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมกายบริหารหน๎าเสาธง 
ท่ี รายการ จ านวน หนํวย ราคาตํอหนํวย รวมเงิน แหลํงงบประมาณ 
1 เครื่องขยายเสียงแบบเคล่ือนท่ี 1 ชุด 5000 7900 เงินอุดหนุน 
 
3. กิจกรรมว่ิงมินิมาราธอน 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน 10,000 14 พ.ย.63 - 

21 พ.ย.63 
วําท่ีร๎อยตรีชโย  สุพร   
นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 
 1. จัดสรรงบประมาณ 

2. ประชุมการด าเนินงาน 
3. จัดกิจกรรม 
3.1 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
3.2 จัดแขํงขัน 

 - 
14 พ.ย.63 

 
16-19 พ.ย.63 

20 พ.ย.63 
4. นิเทศและติดตามกิจกรรม  20 พ.ย.63 
5. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  21 พ.ย.63 
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน 
ท่ี รายการ จ านวน หนํวย ราคาตํอ

หนํวย 
รวมเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 ปูาย  ผืน  500 เงินอุดหนุน 
2 อาหารวําง/น้ าด่ืม  ชุด  3000 
3 ถ๎วยรางวัล  ถ๎วย  2000 
4 เหรียญรางวัล  เหรียญ  1500 
5 เส้ือวิ่ง  ตัว  3000 
4. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน   

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
กิจกรรมแขํงขันกีฬาภายใน   13,730 9-20 ธ.ค.63  วําท่ีร๎อยตรีชโย  สุพร   



1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมการด าเนินงาน 
3. จัดกิจกรรม 

 - 
9 ธ.ค.63 

17-19 ธ.ค.63  

นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 
 

4. นิเทศและติดตามกิจกรรม  17-19 ธ.ค.63 
5. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  20 ธ.ค.63 

 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมแขํงขันกีฬาภายใน   

ท่ี รายการ จ านวน หนํวย ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 ปูนขาว 150 ถุง 15 2,250 เงินอุดหนุน 
2 กระดาษโรเนียว A85 ส้ัน 7 หํอ 65 455 
3 กระดาษถํายเอกสาร A4 – 80 แกรม 2 หํอ 115 230 
4 กระดาษโรเนียว34K A4 5 หํอ 90 450 
5 ริบบ้ิน 5 ม๎วน 18 90 
6 กระดาษเกียรติบัตร 5 หํอ 130 650 
7 กระดาษปก A4 5 หํอ 115 575 
8 น้ ามันโซลํา 2 ลิตร 40 80  
9 สีพลาสติก (ทาภายนอก) 5 ถัง 60 300  
10 ไม๎คฑากร 5 อัน 400 2,000  
11 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Brother แดง 1 ขวด 350 350  
12 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Brother ด า 1 ขวด 350 350  
13 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Brother เหลือง 1 ขวด 350 350  
14 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Brother น้ าเงิน 1 ขวด 350 350  
15 ปูายไวนิล 5 แผํน 500 2,500  
16 ธงสี 15 ผืน 100 1,500  
17 ธงชาติ 10 ผืน 100 1,000  
18 แล๏คซีน 5 ม๎วน 50 250  

 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
กิจกรรมฝึกซ๎อมกีฬา 3,000 15 พ.ค. 63  วําท่ีร๎อยตรีชโย  สุพร   



- 31 มี.ค. 64 นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 
 1. จัดสรรงบประมาณ 

2. ประชุมการด าเนินงาน 
3. จัดกิจกรรม 

 16 พ.ค.63 
15 พ.ค. 63  
- 31 มี.ค. 64 

4. นิเทศและติดตามกิจกรรม  15 พ.ค. 63  
- 31 มี.ค. 64 

5. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  31 มี.ค. 64 
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมฝึกซ๎อมกีฬา 

ท่ี รายการ จ านวน หนํวย ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 กระติกใสํน้ าแข็ง 1 ถัง 1,800 1,800 เงินอุดหนุน 
2 ขวดน้ า (แบบจุกดูด) 20 ขวด 50 1,000 
3 เจลประคบเย็น 1 ชุด 200 200 

 
6. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านกีฬา 
 

20,000 15 พ.ค. 63  
- 31 มี.ค. 64 

วําท่ีร๎อยตรีชโย  สุพร   
นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 
 1. จัดสรรงบประมาณ 

2. ประชุมการด าเนินงาน 
3. จัดกิจกรรม 

 - 
16 พ.ค.63 
15 พ.ค. 63  
- 31 มี.ค. 64 

4. นิเทศและติดตามกิจกรรม  15 พ.ค. 63  
- 31 มี.ค. 64 

5. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  31 มี.ค. 64 
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านกีฬา 

ท่ี รายการ จ านวน หนํวย ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 การเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาภายนอก 
(ครู-นักเรียน) 
  - คําเบ้ียเล้ียง 
  - คําเดินทาง 
  - คําสวัสดิการอื่นๆ 

   15,000 เงินอุดหนุน 

7. กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 



กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลํุมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   
 

3,000 15 พ.ค. 63  
- 31 มี.ค. 64 

วําท่ีร๎อยตรีชโย  สุพร   
นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 
 

1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมการด าเนินงาน 
3. จัดกิจกรรม 

 - 
15 พ.ค. 63  
- 31 มี.ค. 64 

4. นิเทศและติดตามกิจกรรม  15 พ.ค. 63  
- 31 มี.ค. 64 

5. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  31 มี.ค. 64 
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและ
พลศึกษา   

ท่ี รายการ จ านวน หนํวย ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 กระดาษปกสี คละสี ขนาด A4 3 หํอ 110 330 เงินอุดหนุน 
2 แผํนพลาสติกใส ขนาด A4 1 หํอ 120 120 
3 กระดาษ A4 17 รีม 150 2,550 

 
8. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

4,000 15 พ.ค. 63  
- 31 มี.ค. 64 

วําท่ีร๎อยตรีชโย  สุพร   
นางสาวปัญจรัตน์ วรโยธา 
 

1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมการด าเนินงาน 
3. จัดกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา 

 - 
15 พ.ค. 63  
- 31 มี.ค. 64 

4. นิเทศและติดตามกิจกรรม  15 พ.ค. 63  
- 31 มี.ค. 64 

5. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  31 มี.ค. 64 
 
 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎
สุขศึกษาและพลศึกษา 



ท่ี รายการ จ านวน หนํวย ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 เกียรติบัตร 2 หํอ 150 300 เงินอุดหนุน 
2 ของรางวัล 1   2,500 
3 กระดาษ A4 10 รีม 120 1,200 

 
รายละเอียดประมาณการรายจํายรวม 
ท่ี รายละเอียดกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จ านวน
หนํวย 

ราคา
ตํอ

หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคา
ตํอ

หนํวย 

รวมเงิน 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎สนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

- - 17,000 - - - 

2 กิจกรรมกายบริหารหน๎าเสาธง - - - - - 5,000 
3 กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน - - - - - 10,000 
4 กิจกรรมแขํงขันกีฬาภายใน - - - - - 13,730 
5 กิจกรรมฝึกซ๎อมกีฬา - - 3,000 - - - 
6 กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านกีฬา - - 15,000 - - - 
7 กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลํุมสาระการ

เรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา   
- - 3,000 - - - 

8 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

- - 4,000 - - - 

รวมแตํละภาคเรียน  42,000  28,730 

รวมท้ัง 2 ภาคเรียน 70,730  (เจ็ดหมื่นเจ็ดร๎อยสามสิบบาทถ๎วน) 
 
5. สรุปงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ           จ านวน  70,730  บาท 

งบประมาณ(เงินอุดหนุน)     70,730 บาท 
เงินนอกงบประมาณ    - บาท 
อื่น ๆ      - บาท     
รวมท้ังส้ิน       70,730 บาท 

         
 
 
6.การประเมินผล 
 



ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์(Outcome) 
1.เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร๎อยละ 80 ได๎ฝึกทักษะและการเข๎ารํวม
กิจกรรม 
2. ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาทุก
คน ได๎พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

 
 
- การสังเกต 
- การทดสอบ 
 

 
 
- แบบรายงานผลการจัด
กิจกรรม 
 

2.เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
- การทดสอบ 

 
- แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีความรู๎และทักษะ ด๎านสุขศึกษาและพลศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
3. ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
8. การอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเขียนโครงการ     ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        (นางสาวปัญจรัตน์  วรโยธา)    (วําท่ีร๎อยตรีชโย  สุพร)  
ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา      
 
                               ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูตรวจโครงการ  
                                           (นางสาววันวสิาข์  ฤทธิ์ขันธ์)  
                                               เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน  
 

ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูเห็นชอบโครงการ 
                                             (นายอภิกร  สมร) 
                              หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

ลงช่ือ.…………………..………..………..…….……ผ๎ูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายคนิม เบญมาตย์) 
                                      ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
ล าดับที่ 61 รหัสโครงการ  ว 5.6.1 
ชื่ดโครงการ/ กิจกรรม  พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา  



                                          และวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระ/งาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สนดงยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนดงนโยบาย สพม.22  โขงนทีโมเดล ข้อท่ี 3 
สนดงกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและสมรรถนะส าคัญ 
                                         ตามหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
                                         เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
สนดงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1    ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง         
ผู้รับผิดชดบโครงการ     นางกาญจนา ณ หนองคาย และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                                          ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24  ด้านการจัดการเรียนรู้ ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและให้มีการด าเนินการฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา วิชา
สังคมศึกษา เป็นวิชาหนึ่งท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิตในสังคม กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  
จึงเป็นส่ิงส าคัญในการเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนท่ีเข้ารับการศึกษามีลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อให้เยาวชนปรับตัวอยู่ในสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างมีความสุข การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนท่ียึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสามารถแสวงหา
ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและมีเหตุผล และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542) 
  ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็น
ความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้มีคุณภาพสูงสุด โดยด าเนินการจัดซื้อ จัดหา ส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีเหมาะสม และได้จัด
กระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี โดยจัดให้ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย ศาสนา ศีลธรรมและ
จริยธรรม หน้าท่ีพลเมืองและการด าเนินชีวิต เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ เพื่อสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนให้
สูงขึ้นต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรูสั้งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้สูงขึ้น 



2.2 เพื่อให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) เพิ่มข้ึน 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น   ข้อมูลและ
สร้างช้ินงาน 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เป้าหมายด้านปริมาณ 
 -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา  
 -  มีส่ือ อุปกรณ์  และนวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอนครบทุกรายวิชาร้อยละ 90 
 -  นักเรียน 700 คน มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางสังคมศึกษามากขึ้น 
     3.2  เป้าหมายด้านคุณภาพ 
 -  ผู้เรียนร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
 -  ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
 -  ผู้สอนมีส่ือนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีประหยัดพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 -  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
     4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางสังคมศึกษา 
2. กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   2.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
   2.2 กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มคะแนน O-Net 
   2.3 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันระพี 
   2.4 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา 
3. กิจกรรมสร้างความตระหนักและส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง  
   ประสงค์ 
   3.1 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ- 
         บรมราชินี 
   3.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เทพยวรางกูร 
   3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
        ราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา (วันแม่แห่งชาติ) 
   3.4 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย 
        เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
   3.5 กิจกรรมนคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย    เดช
มหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2563) 
   3.6 กิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย 
   3.7 กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ ทีมชาย ทีมหญิง และบรรยายธรรม 
  4. กิจกรรมสร้างเสริมการเป็นประชาคมอาเซียนและพลโลก 
 
4.2 การด าเนินงานโครงการ   
     

รายการ งบ ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 



ประมาณ 
1. ส ารวจสภาพปัญหาการบริหารจัดการในช้ัน
เรียนจากภาคเรียนท่ีผ่านมา  และส ารวจวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
สรุปรายงานเพื่อเป็นข้อมูลน าเสนอในท่ีประชุม
ระดับโรงเรียน  
2. จัดสรรงบประมาณ 
3.ประชุมจัดสรรงบประมาณกลุ่มสาระฯ  

51,050 เม.ย.2563 
-พ.ค.2564 

 
 
 
 
 
 

คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

4. ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลุ่มสาระฯ  ภาคเรียนท่ี 
1 -2 

คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

5. นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

6. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/
ส้ินปีการศึกษา 

คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 

4.3 การด าเนินกิจกรรม 
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางสังคมศึกษา (แข่งขันทักษะวิชาการสังคมศึกษา) 
 

รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน 15,000 พ.ค.2563-
มี.ค.2564 

 
 
 
 
 

 

คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2. จัดสรรงบประมาณเป็น 2 ส่วน  คือภาคเรียน

ท่ี 1/2563  และ ภาคเรียนท่ี 2/2563   
3. จัดซื้อจัดหาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
เครื่องมืออุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน 
4. น าวัสดุส่ือต่างๆใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 
5. ประเมินและสรุปผล 
 

 

 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางสังคมศึกษา (แข่งขันทักษะ
วิชาการสังคมศึกษา) 



 
ท่ี 

 
รายการ 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา
(หน่วย) 

ราคารวม หมายเหตุ 
(บ.กศ.เสริมดื่นๆ

ระบุ) 
บาท สต. 

1.1 จัดหาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องมือ
อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน 
ส่ือการเรียนการสอน คู่มือครู คู่มือสอบโอ
เน็ต วีซีดี ซีดีรอม ลูกโลก   แผนท่ีฯลฯ 
- เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 
- หมึกเติม Epson L-Series Inkjet 
100ml ( 4 สี ) 
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4  
- กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า แบบบาง 
- กระดาษชาร์ทสี 110 แกรม 
- กระดาษสต๊ิกเกอร์ขาวด้าน A4 
- กระดาษสต๊ิกเกอร์ขาวมัน A4 
- กระดาษการ์ดสี ขาว 180 แกรม 
- กระดาษการ์ดสีฟ้า ชมพู เหลือง  
150 แกรม    
- สต๊ิเกอร์ใส pvc A4   
- สต๊ิเกอร์ใส pvc A3  
- สต๊ิกเกอร์ตีเส้นเลเซอร์ 5 มิล    
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/16 
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/18 
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/20 
- เทปกาว 2 หน้า แบบบาง  
- แล็คซีน 1.5 นิ้ว 
-  โต๊ะญี่ปุ่น 

5,000 
 
 
 
1 เครื่อง 
1 ชุด 
 
6 กล่อง 
10 แผ่น 
10 แผ่น 
2 รีม 
1 รีม 
2 รีม 
3 รีม 
 
2 ห่อ 
1 ห่อ 
10 ม้วน 
1 โหล 
1 โหล 
2 กล่อง 
1 กล่อง 
1 กล่อง 
20 ม้วน 
10 ม้วน 
5 ตัว 

5,000 
 
 
 
4,000 
750 
 
500 
10 
8 
150 
250 
150 
100 
 
100 
250 
20 
100 
150 
50 
60 
70 
30 
35 
450 

2,000 
 
 
 
4,000 
750 
 
3,000 
100 
80 
300 
250 
300 
300 
 
200 
250 
200 
200 
150 
100 
60 
70 
90 
350 
2,250 

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

 
 
 
 
 
เครื่องเก่าช ารุดใช้
งานไมไ่ด้ 
 
 
 
ใช้ทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 15,000 -  
   
 
 
 
 
2. กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

รายการ งบ ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 



ประมาณ 
1. ประชุมหารือครูในกลุ่มสาระฯเพื่อวาง
แผนการด าเนินการจัดกิจกรรม 

1,850 พ.ค.2563-
มี.ค.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิม
คะแนน O-Net 
คณะครูกลุ่มสาระกาเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 
 

- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย (วันระพี) 
นางสาวปัทมาภรณ์  ยังแสนภู 
นายวสันต์ อนันทวรรณ 
 
- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา
สังคมศึกษา 
นางสาววันวิสาข์  ฤทธ์ิขันธ์ 

2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
3. รับสมัครนักเรียนท่ีมีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 
4. จัดท าเอกสารประกอบการการด าเนินการจัด
กิจกรรม 
5.จัดห้องด าเนินการจัดกิจกรรม 
  - กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มคะแนน O-Net 
  - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย (วันระพี) 
  - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา 

6. ประเมินและสรุปผล 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา
(หน่วย) 

ราคารวม หมายเหตุ 
(บ.กศ.เสริมดื่นๆ

ระบุ) 
บาท สต. 

1 
 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

    
 

*ใช้งบกิจกรรมที่ 1 

2 กิจกรรมสดนเสริมเพิ่มคะแนน O-Net 
กระดาษโรเนียว A4 

 
5 รีม 

 
100 

 
500 

 
- 

 

3 กิจกรรมแข่งขันตดบปัญหากฎหมาย 
วันระพี 
- กระดาษท าเกียรติบัตร 
- ชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน (รางวัล) 

 
 

1 ห่อ 
5 ชุด 

 
 

150 
70 

 
 

150 
350 

 
 
- 
- 

 

4 กิจกรรมแข่งขันตดบปัญหาสังคมศึกษา 
- กระดาษท าเกียรติบัตร 
- ชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน (รางวัล) 

 
2 ห่อ 

10 ชุด 

 
150 

70 

 
150 
700 

 
- 
- 

 

รวม 1,850 -  
 
 
 
 
3. กิจกรรมสร้างความตระหนักและส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะดันพึงประสงค์ 
 



รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1. ประชุมหารือครูในกลุ่มสาระฯ เพื่อวาง
แผนการด าเนินการจัดกิจกรรม 

27,000 พ.ค.2563-
มี.ค.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา ฯ 
นางสาววันวิสาข์  ฤทธ์ิขันธ์ 
นายอภิกร  สมร 
 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
นางสาวปัทมาภรณ์  ยังแสนภู 
นายวสันต์  อนันทวรรณ 
 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ ฯ 
นางกาญจนา  ณ หนองคาย 
นางสาวปวีณา  สีมืด 
นายเฉลิมศักด์ิ  ณ หนองคาย 
 

- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
นายนิเทศก์  ศรีโจมรัก 
นางสาววันวิสาข์  ฤทธ์ิขันธ์ 
- กิจกรรมนคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช ฯ 
นายเฉลิมศักด์ิ  ณ หนองคาย 
นางสาวปวีณา  สีมืด 
 

- กิจกรรมมารยาทงาม สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
นางสาวปวีณา สีมืด 
นางสาวปัทมาภรณ์  ยังแสนภู 
- กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ
และบรรยายธรรม 
นางกาญจนา  ณ หนองคาย 
นางสาวปวีณา  สีมืด 

2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
3. จัดท าเอกสารประกอบการการด าเนินการจัด
กิจกรรม 
4. ส ารวจและจัดเตรียมสถานท่ี 

5. แจ้งคณะครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ    

6. ด าเนินกิจกรรม  
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน 2563) 
 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเทพ
ยวรางกูร (28 กรกฎาคม 2563) 
 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา (วันแม่แห่งชาติ) 
 

- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2563) 
 

- กิจกรรมนคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรม  ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2563) 
 

- กิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย 
 

- กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะและบรรยายธรรม 
 

7. ประเมินและสรุปผล 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมสร้างความตระหนักและส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 



 
ท่ี 

 
รายการ 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา
(หน่วย) 

ราคารวม หมายเหตุ 
(บ.กศ.เสริมดื่นๆระบ)ุ บาท สต. 

1 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2563) 
- ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 

 
 
 
1 ป้าย 

 
 
 

1,000 

 
 
 
1,000 

  

รวม 1,00
0 

-  

2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าดยู่หัว 
เทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม 2563) 
- ชุดพานพุ่ม 
- ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. 100x150 ซม. 
- ธงชาติ 80x120 ซม. 
- ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. 80x120 ซม. 
- โฟมบาง 
- สีโปสเตอร์เหลือง 
- กากเพชรสีเงิน-สีทอง 
- ลวดขาว 
- ดอกไม้ปลอมสีเหลือง 
- ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 

 
 
 

1 ชุด 
2 ผืน 
5 ผืน 
5 ผืน 

  5 แผ่น 
 1 ขวด 
 2 ขวด 
1 ม้วน  
 1 ชุด 
1 ป้าย 

 
 
 

1,500 
250 
150 
150 

20 
140 
120 

20 
250 

1,000 

 
 
 
1,500 

500 
500 
750 
100 
140 
240 

20 
250 

1,000 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

รวม 5,00
0 

-  

3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปปหลวง 12 สิงหา 
(วันแม่แห่งชาติ) 
- ชุดพานพุ่มถวายพระพร พระพนัปีหลวง  
- ธงตราสัญลักษณ์พระพันปีหลวง ขนาด  
  60 ซม.x 90 ซม. 
- ธงตราสัญลักษณ์พระพันปีหลวง ขนาด  
  80 ซม.x 120 ซม. 
- ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 
- กรอบรูป A4 
- ดอกมะลิ(เข็มกลัด) 
- ดอกไม้ปลอมสีฟ้า ขาว 

 
 
 
 

1 ชุด 
4 ผืน 

 
2 ผืน 

 
1 ป้าย 

6 
15 ดอก 

5 ชุด 

 
 
 
 

1,500 
80 

 
115 

 
750 
150 

20 
200 

 
 
 
 

1,500 
320 

 
230 

 
750 
900 
300 

1,000 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

รวม 5,00 -  



0 
4 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(13 ตุลาคม 2563) 
- ชุดพานพุ่ม 
- ธงตราสัญลักษณ์ ภ.ป.ร. 100x150 ซม. 
- ธงตราสัญลักษณ์ ภ.ป.ร. 80x120 ซม. 
- สีโปสเตอร์เหลือง 
- กากเพชรสีเงิน-สีทอง 
- ลวดขาว 
- ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 

 
 
 
 

1 ชุด 
5 ผืน 
5 ผืน 

1 ขวด 
 2 ขวด 
1 ม้วน   
1 ป้าย 

 
 
 
 

1,500 
150 
150 
140 

45 
20 

1,000 

 
 
 
 

1,500 
500 
750 
140 

90 
20 

1,000 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

รวม 4,00
0 

-  

5 กิจกรรมนคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 
2563)  
- ชุดพานพุ่ม 
- ธงตราสัญลักษณ์ ภ.ป.ร. 100x150 ซม. 
- ธงตราสัญลักษณ์ ภ.ป.ร. 80x120 ซม. 
- โฟมบาง 
- สีโปสเตอร์เหลือง 
- ลวดขาว 
- ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 

 
 
 
 
 

1 ชุด 
5 ผืน 
5 ผืน 

  5 แผ่น 
 1 ขวด 
1 ม้วน   
1 ป้าย 

 
 
 
 
 

1,500 
150 
150 

20 
140 

10 
1,000 

 
 
 
 
 

1,500 
500 
750 
100 
140 

10 
1,000 

 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

รวม 4,00
0 

-  

6 กิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรม
ไทย 
- ค่าวิทยากร 
- กระดาษท าเกียรติบัตร 
- ชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน (รางวัล) 
- ป้ายไวนิล 

 
 
 

2 ห่อ 
10 ชุด 
1 ป้าย 

 
 

2,000 
150 

70 
1,000 

 
 

2,000 
300 
700 

1,000 

 
 
- 
- 
- 
- 

 

รวม 4,00
0 

-  

7 กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ ทีมชาย ทีม
หญิง และบรรยายธรรม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



- ค่าวิทยากร 
- กระดาษท าเกียรติบัตร 
- ชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน (รางวัล) 
- ป้ายไวนิล 

 
2 ห่อ 

10 ชุด 
1 ป้าย 

2,000 
150 

70 
1,000 

2,000 
300 
700 

1,000 

- 
- 
- 
- 

รวม 4,00
0 

-  

 

4. กิจกรรมสร้างเสริมการเป็นประชาคมดาเซียนและพลโลก 

รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชดบ 

1. ประชุมหารือครูในกลุ่มสาระฯเพื่อวาง
แผนการด าเนินการจัดกิจกรรม 

7,200 พ.ค.2563-
มี.ค.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายเฉลิมศักด์ิ ณ หนองคาย 
นางสาวปวีณา  สีมืด 

2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
3. รับสมัครนักเรียนท่ีมีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 
4. จัดท าเอกสารประกอบการการด าเนินการจัด
กิจกรรม 
5.จัดห้องด าเนินการจัดกิจกรรม 
  - กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน 
  - ติดป้ายไวนิล ความรู้เพิ่มเติม 
6. ประเมินและสรุปผล 

 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมสร้างเสริมการเป็นประชาคมอาเซียนและพลโลก 

 
ท่ี 

 
รายการ 

จ านวน
(หน่วย) 

ราคา
(หน่วย) 

ราคารวม หมายเหตุ 
(บ.กศ.เสริมดื่นๆ

ระบุ) 
บาท สต. 

1 
 

- กระดาษเกียรติบัตร A4  
- ชุดอุปกรณ์+สมุด(รางวัล) 
- เครื่องพิมพ์ พร้อมแทงค์ +ถ่ายเอกสาร 
- ป้ายไวนิล ความรู้เพิ่มเติม 

2 ห่อ 
 

1 เครื่อง 
2 ป้าย 

200 
1,800 
4,000 
500 

400 
1,800 
4,000 
1,000 

- 
- 
- 
- 

 

รวม 7,200 -  
 
 
 



 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายรวม 
 

รายละเดียดกิจกรรม 
 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่ด
หน่วย 

รวมเงิน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่ด
หน่วย 

รวมเงิน 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง
สังคมศึกษา 

- - 7,500 - - 7,500 

2. กิจกรรมพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

- - 500 - - 1,350 

3. กิจกรรมสร้างความตระหนัก
และส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ 

- - 15,000 - - 12,000 

4. กิจกรรมสร้างเสริมการเป็น
ประชาคมอาเซียนและพลโลก 

- - 7,200 - - - 

รวมแต่ละภาคเรียน  30,200  20,850 

รวมทั้ง  2   ภาคเรียน 51,050 
 
5. สรุปงบประมาณ  

 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน ………………51,050………………….   บาท 
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน)  จ านวน ………………51,050………………….   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  จ านวน ……………………………………………….   บาท 
 อื่น ๆ    จ านวน ……………………………………………….   บาท 
 รวมท้ังส้ิน   จ านวน ……………………………………………….   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ/ผลการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่าน
มา  
2)  มีส่ือ อุปกรณ์  และนวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอน
ครบทุกรายวิชาร้อยละ 90 
3)  นักเรียน 700 คน มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ทางสังคมศึกษามากขึ้น 

 
1. การทดสอบ 
2. ประเมินความคิดเห็น 
 

 
1. แบบทดสอบ 
2. แบบประเมินความ
คิดเห็น 

 2. เชิงคุณภาพ 
1)  ผู้เรียนร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
2)  ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 5 
3)   ผู้สอนมีส่ือนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีประหยัดพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
4)  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 

1. การทดสอบ 
2. ประเมินความคิดเห็น 

1. แบบการทดสอบ 
2. แบบประเมินความ
คิดเห็น 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น 

7.2 นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 
7.3 ผู้สอนมีส่ือนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีประหยัดพอเพียงและมี   

                ประสิทธิภาพ 
7.4 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลและสร้าง 

                 ช้ินงาน 
7.5 ผู้สอนและผู้เรียนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและสามารถด าเนินชีวิต 

                 ให้เป็นประโยชน์อยู่ร่วมสังคมโลกได้ 

 

 

 

 

 



8.   การดนุมัติโครงการ 
 
      
    ลงช่ือ………………............………………………ผู้เสนอโครงการ    
                     (นางกาญจนา  ณ หนองคาย)                
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           
 
 

ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูตรวจโครงการ  
                                           (นางสาววันวสิาข์  ฤทธิ์ขันธ์)  
                                               เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน  
 
     
                              ลงช่ือ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นายอภิกร  สมร) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน  
 
 

         ลงช่ือ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             ( นายคนิม  เบญมาตย์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



ล าดับที่ 62 รหัสโครงการ  ว 5.7.1 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
กลุ่มสาระ/งาน      กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพม.22 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาให๎ มีคุณภาพเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคง

ของสถาบันหลักของชาติและรองรับประชาคมอาเซียนและก๎าวสํู
มาตรฐานสากล 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรมและสมรรถนะส าคัญ 
                                         ตามหลักสูตรและสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1    ข๎อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน 
มาตรฐานที่ 3    ข๎อท่ี 3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
                                         น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริงได๎  
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง         
ผู้รับผิดชอบโครงการ     คณะครูกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายการศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาและ 
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัย ให๎เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เกํง และมีคุณภาพพร๎อมขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศไปข๎างหน๎าได๎อยํางเต็มศักยภาพ โดยกลําวถึง ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 คือทักษะส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี 3 เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนให๎มีคุณภาพนั้นต๎องอาศัยการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  ให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  ให๎เป็นผ๎ูมีนิสัยใฝุเรียนรู๎  รู๎จักแสวงหาความรู๎  สร๎างองค์
ความรู๎ด๎วยตัวเองอยํางหลากหลายและตํอเนื่อง และสามารถใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

จากสภาพปัจจุบันของกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนย๎อนหลัง 2 ปี
การศึกษา คือปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย 2.56  ปีการศึกษา 2562 มีผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย 2.51 และผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปี2561/2562 ได๎คะแนน 
26.04/28.81   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี 2561/2562  ได๎คะแนน 21.90/24.04  มีผลสอบเพิ่มข้ึนท้ัง 2 ชํวงช้ัน 
การเรียนภาษาให๎ประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นต๎องมีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และมีกิจกรรมท่ี  หลากหลาย 
ดังนั้นกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ได๎จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ให๎มีประสิทธิภาพ ให๎ประสบความส าเร็จ โดยมุํงเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ และนักเรียน
สามารถเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริงได๎  
 
 
 



2.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช๎ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน อยํางมีประสิทธิภาพและเข๎าใจถึงวัฒนธรรมของ
ภาษานั้นๆ 
3. เพื่อสํงเสริม พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎เชิงบูรณาการของครูให๎มีวิธีการท่ีหลากหลาย มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
สนับสนุนในช้ันเรียนอยํางเพียงพอ 
 
3.เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร๎อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตํางประเทศสูงขึ้น 
2. ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศทุกคน ได๎พัฒนากระบวนการเรียนการสอนหลากหลาย  
     3.2  เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีศักยภาพการในการใช๎ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในการส่ือสาร 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
     4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

21. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
22. กิจกรรมเทศกาลและวันส าคัญ 
23. กิจกรรมภาษาวันละค า 
24. กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) 
25. กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
26. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

  4.2 การด าเนินงานโครงการ       
รายการ งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ส ารวจสภาพปัญหาการบริหารจัดการในช้ันเรียนจากภาค
เรียนท่ีผํานมา  และส ารวจวัสดุอุปกรณ์ท่ีขาดแคลน ไมํ
เพียงพอตํอการใช๎งาน  สรุปรายงานเพื่อเป็นข๎อมูลน าเสนอใน
ท่ีประชุมระดับโรงเรียน  
2. จัดสรรงบประมาณ 
3.ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมสาระฯ  

48,850 
39,850 

เม.ย. –พ.ค. 
 
 
 
 

 

 คณะครูกลํุมสาระ
การเรียนรู๎กลํุมสาระ
ฯ 

4.ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลํุมสาระฯ  ภาคเรียนท่ี1 -2 หัวหน๎ากลํุมสาระฯ 

5.นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม หัวหน๎ากลํุมสาระฯ 

6.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/
ส้ินปีการศึกษา 

หัวหน๎ากลํุมสาระฯ 

  4.3 การด าเนินกิจกรรม 



1. กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตํอ
การจัดการเรียนรู๎  

14,350 
 

15 พฤษภาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564 

นางพัชราภา บุรัตน์ 

 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 1กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

2. กิจกรรมเทศกาลและวันส าคัญ 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หนํวย) 

ราคา
(หนํวย) 

จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 กระดาษถํายเอกสาร A4  15 รีม 150 2,250 เงินอุดหนุน  
2 กระดาษปก 120 แกรม คละสี  6 หํอ 130 780  
3 ปากกาไวท์บอร์ด คละสี  1 กลํอง 200 200  
4 หมึกเติมสีดา Brother  1 ขวด 250 250  
5 หมึกเติมสีแดง Brother  1 ขวด 250 250  
6 หมึกเติมสีเหลือง Brother  1 ขวด 250 250  
7 หมึกเติมสีน๎าเงิน Brother  1 ขวด 250 250  
8 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 แม็กซ์  2 อัน 45 90  
9 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 แม็กซ์  12 กลํอง 10 120  
10 เทปเยื่อกาว 2 หน๎า  6 ม๎วน 30 180  
11 พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย  10 เลํม 150 1,500  
12 พจนานุกรม ไทย-จีน  10 เลํม 200 2,000  
13 ฟิวเจอร์บอร์ดคละสีแผํนใหญํ  10 แผํน 50 500  
14 ล าโพงชํวยสอนแบบพกพา  1 เครื่อง 2,500 2,500  
15 กระดาษการ์ดสีขาว 180 แกรม 2 แพ็ค 150 300  
16 กระดาษปริ้นเกียรติบัตร 3 แพ็ค 110 330  
17 กระดาษโฟโต๎ A4 2 หํอ 200 400  
18 กระดาษสติกเกอร์ขาวด๎าน A4 2 หํอ 150 300  
19 สติกเกอร์ PVC ใส ขนาด A4 1 แพ็ค 240 240  
20 กาวสองหน๎าแบบหนา ขนาด 3 นิ้ว 10 ม๎วน 55 550  
21 กระดาษโปสเตอร์สี คละสี 2 โหล 15 360  
22 ชุดดอกไม๎ตกแตํงบอร์ด  5 ชุด 70 350  
23 โมบายมงคล 20 อัน 20 400  



รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมเทศกาลและวันส าคัญของ
ตํางประเทศ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎
วัฒนธรรมโลก ได๎แกํ วันคริสต์มาสและวัน
ตรุษจีน 

10,000 
 

1 ธันวาคม 2563 ถึง 
28 กุมภาพันธ์ 2564 

น.ส.จีรานันท์ บุทธิจักร 
น.ส.อุบล พลใจดี 

1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมสาระฯ 
3. จัดกิจกรรมตามข้ันตอนการด าเนินงาน 
   3.1 กิจกรรมประกวดร๎องเพลงสากล 
   3.2 กิจกรรมประกวด Cover dance 
   3.3 กิจกรรมประกวดชุดแฟนซ ี
   3.4 กิจกรรมแขํงขันตอบปัญหา 
   3.5 กิจกรรมประกวดคัดลายมือภาษาจีน 
   3.6 กิจกรรมประกวดการ์ดอวยพร 
   3.7 กิจกรรมประกวดการแตํงกาย 

- 
- 

- 
21 ธันวาคม 2563 
25 ธันวาคม 2563 

4.นิเทศและติดตามกิจกรรม  25-26 ธันวาคม 2563 
5.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  30 ธันวาคม 2563 
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเทศกาลและวันส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมภาษาวันละค า 

รายการกิจกรรม งบ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หนํวย) 

ราคา
(หนํวย) 

จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 ต๎นคริสต์มาส 1  ต๎น 1,500 1,500 เงินอุดหนุน 
2 ปูายไวนิล 1 ปูาย 1,000 1,000  
3 ของรางวัล    5,100 5,100  
4 ชุดซานตารีนํา 1 ชุด 1,200 1,200  
5 ชุดกี่เพ๎า 1 ชุด 1,200 1,200  



ประมาณ 
จัดกิจกรรมเสนอค าศัพท์/ประโยค
ภาษาตํางประเทศ เชํน ภาษาอังกฤษ จีน 
พมํา พร๎อมบอกความหมายและตัวอยํางการ
ใช๎ค าศัพท์/ประโยคในชีวิตประจ าวัน 

2,200 15 พฤษภาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564 

น.ส.อุบล พลใจดี 
น.ส.จีรานันท์ บุทธิจักร 
นายพิษณุ ชมภู 

1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมสาระฯ 
3. จัดกิจกรรมตามข้ันตอนการด าเนินงาน 
โดยมอบหมายนักเรียน รํวมจัดกิจกรรมเพื่อ
น าเสนอค าศัพท์ภาษาตํางประเทศ ดังนี้ 
3.1 ภาษาอังกฤษ 
3.2 ภาษาจีน 
3.3 ภาษาโซํ 
3.4 ภาษาพมํา 
3.5 ภาษาไทย 

- 
- 

- 
18 พฤษภาคม 2563 
19 พฤษภาคม 2563 

 

4.นิเทศและติดตามกิจกรรม  31 มีนาคม 2564 
5.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน 
   - พร๎อมจัดท ารูปเลํมค าศัพท์เป็น
สารานุกรม 

 31 มีนาคม 2564 

 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมภาษาวันละค า 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หนํวย) 

ราคา
(หนํวย) 

จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 กระดานไวท์บอร์ดแมํเหล็ก + ขาต้ัง 1  อัน 2,000 2,000 เงินอุดหนุน 
2 แปรงลบกระดาน 1 อัน 30 30  
3 ปากกาไวท์บอร์ดคละสี 10 ด๎าม 17 170  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) 

รายการกิจกรรม งบ ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 



ประมาณ 
จัดกิจกรรมฝึกฝนผ๎ูเรียนให๎มีทักษะในการ
จดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษให๎ดีขึ้นผํานการ
เลํนครอสเวิร์ดเพื่อประกอบกิจกรรมชุมนุม
ภาษาอังกฤษและส าหรับนักเรียนท่ีสนใจท้ัง
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

7,300 15 พฤษภาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564 

นายวิชิต บุรัตน์ 
นายกมล แกํนจันทร์ 

1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมสาระฯ 
3. จัดกิจกรรมตามข้ันตอนการด าเนินงาน 

- 
- 

- 
18 พฤษภาคม 2563 
19 พฤษภาคม 2563 

 

4.นิเทศและติดตามกิจกรรม  31 มีนาคม 2564 
5.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  31 มีนาคม 2564 
  
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หนํวย) 

ราคา
(หนํวย) 

จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 หนังสือค าศัพท์ crossword 5 เลํม 200 1,000 เงินอุดหนุน 
2 ชุด crossword 5 ชุด 1,200 6,000  
3 กระดาษ A4 2 รีม 150 300  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 



จัดกิจกรรมปรึกษาหารือและเสนอแนว
ทางแก๎ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีครูแตํละคนได๎พบเจอใน
ห๎องเรียน ติดตามการแก๎ไขปัญหา 
แลกเปล่ียนข๎อมูล รูปแบบการสอน ขําวสาร
ใหมํๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในกลํุมสาระและ
นักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคะแนนจากการสอบวัดผล
ระดับชาติ 

3,000 15 พฤษภาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564 

นางพัชราภา บุรัตน์ 
น.ส.จีรานันท์ บุทธิจักร 

1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมสาระฯ 
3. จัดกิจกรรมตามข้ันตอนการด าเนินงาน 

- 
- 

- 
18 พฤษภาคม 2563 
19 พฤษภาคม 2563 

4.นิเทศและติดตามกิจกรรม  31 มีนาคม 2564 
5.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  31 มีนาคม 2564 
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หนํวย) 

ราคา
(หนํวย) 

จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 กระดาษ A4 10 รีม 150 1,500 เงินอุดหนุน 
2 กระดาษปกสี คละสี ขนาด A4 2 รีม 165 330  
3 ซองพลาสติกใส ขนาด A4 1 แพ็ค 150 150  
4 แฟูมเอกสาร ขนาด A4 8 แฟูม 100 800  
5 กระดาษโฟโต๎อิงเจ็ท A4 1 หํอ 220 220  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 



จัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎ฝึกฝนทักษะในการ
เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เชํน การสอน
เสริม, การติว o-net ม.3 และ ม.6 ,
กิจกรรมเขียนตามค าบอกภาษาอังกฤษ, 
กิจกรรมแขํงขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ, 
รับของรางวัลหรือทุนการศึกษาโดยแยก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย 

3,000 
 

15 พฤษภาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564 

นางพัชราภา  บุรัตน์ 
น.ส.จีรานันท์ บุทธิจักร 
 

1. จัดสรรงบประมาณ 
2. ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมสาระฯ 
3. จัดกิจกรรมตามข้ันตอนการด าเนินงาน 

- 
- 

- 
18 พฤษภาคม 2563 
19 พฤษภาคม 2563 

 

รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

4.นิเทศและติดตามกิจกรรม  31 มีนาคม 2564  
5.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  31 มีนาคม 2564  
 
รายละเอียดประมาณการรายจํายกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(หนํวย) 

ราคา
(หนํวย) 

จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 กระดาษ A4 5 รีม 150 750 เงินอุดหนุน 
2 ของรางวัล - - 1,700  
3 กระดาษปริ้นเกียรติบัตร 5 แพ็ค 110 550  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายรวม 

รายละเอียดกิจกรรม 
 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 2 

จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน จ านวน
หนํวย 

ราคาตํอ
หนํวย 

รวมเงิน 

1.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎สนับสนุน   11,120   3,230 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.กิจกรรมเทศกาลและวันส าคัญ   -   10,000 

3.กิจกรรมภาษาวันละค า   2,200   - 

4.กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Crossword) 

  7,300   - 

5.กิจกรรมนิเทศภายใน  PLC กลํุมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

  3,000   - 

6. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุม
สาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

     3,000 

รวมแตํละภาคเรียน  23,620  16,230 

รวมท้ัง  2   ภาคเรียน 39,850   (สามหม่ืนเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
5. สรุปงบประมาณ  

งบประมาณทั้งโครงการ จ านวน       39,850     บาท 
งบประมาณ (เงินอุดหนุน)       39,850     บาท 
เงินนอกงบประมาณ           -           บาท 
อื่น ๆ           -           บาท 
รวมท้ังส้ิน       39,850     บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ/ผลการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร๎อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาตํางประเทศสูงขึ้น 
2. ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศทุกคน ได๎
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน หลากหลาย มีวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนในช้ันเรียนอยํางเพียงพอ 

- การสังเกต  
- การทดสอบ 
- การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

- แบบบันทึกการ
สังเกต  
- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 2. เชิงคุณภาพ - การสังเกต  - แบบบันทึกการ



1. นักเรียนมีศักยภาพการในการใช๎ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน ในการส่ือสาร 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงขึน้ 

- การทดสอบ 
 

สังเกต  
- แบบทดสอบ 
- รายงานผลการ
ทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพการใช๎ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน อยํางมีประสิทธิภาพและเข๎าใจถึง
วัฒนธรรมของภาษานั้นๆ 
3. ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎เชิงบูรณาการ มีวิธีการที่
หลากหลาย  
 
8.   การอนุมัติโครงการ 
      
ลงช่ือ…………………..………..…ผ๎ูเขียน/ผ๎ูเสนอโครงการ         ลงช่ือ…………………..………..……ผ๎ูตรวจโครงการ 
       (นางพัชราภา  บุรัตน์)         (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์) 
หัวหน๎ากลํุมสาระภาษาตํางประเทศ          เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน 
 
 
                                    ลงช่ือ…………………..………..………..…….……ผ๎ูเห็นชอบโครงการ  
                                                      (นายอภิกร  สมร)  
                                    หัวหน๎ากลํุมงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                     ลงช่ือ.…………………..………..………..…….……ผ๎ูอนุมัติโครงการ  
                                                     (นายคนิม เบญมาตย์)  
                                             ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 

ล าดับที่ 63  รหัสโครงการ  ว 5.8.1 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม      พัฒนาการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
กลุ่มสาระ/งาน  กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ข๎อท่ี  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ท่ัวถึง ครอบคลุมผ๎ูเรียนให๎ได๎รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดความเส่ียงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ีเข๎มแข็ง 
สนองนโยบาย สพม.22 โมเดลข๎อท่ี 5 Neo-Phenomenon การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ 
จากประสบการณ์จริง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรมและสมรรถนะส าคัญ 
                               ตามหลักสูตรและสํงเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 



                               เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและยัง่ยืน 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มฐ.ท่ี 1.1 ข๎อท่ี 4 ความก๎าวหน๎าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์ 
   2. นายคมสันต์ ต๎นสวรรค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 16 พฤษภาคม  2563 - 31 มีนาคม  2564 
ตัวบํงช้ี  4.1-4.4 / ข๎อท่ี  5 ตัวบํงช้ี 5.1 - 5.5 / ข๎อท่ี  6 ตัวบํงช้ีท่ี 6.1 - 6.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
กลํุมสาระศิลปะ  เป็นสาระการเรียนรู๎ที่จ าเป็นตํอชีวิตประจ าวันของนักเรียนทุกคนและเพื่อให๎การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์และเพื่อสนองนโยบายการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนั้นกลํุมสาระการเรียนรู๎
ศิลปะจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนางานในกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ  ให๎มีความก๎าวหน๎าและ
นักเรียนมีคุณภาพ 
      ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์กํอให๎เกิดความรู๎สึกท่ีอํอนโยน จิตใจแจํมใส รําเริง มีความคิดสร๎างสรรค์
ตลอดจนเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ หํางไกล จากยาเสพติด จึงควรสํงเสริมพัฒนาศักยภาพ และ
สุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ให๎มากขึ้น ท้ังทางด๎านดนตรีสากล  ดนตรีพื้นบ๎าน และ
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์พื้นบ๎าน ท าให๎เกิดความรักในด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดความ
บันเทิงท้ังรํางกาย จิตใจ ปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมูํคณะ และยังเป็นการพัฒนาทักษะทางด๎านศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ ท่ีถูกต๎องเหมาะสมกับวัยผ๎ูเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอยํางเป็นระบบ และ
มีความคิดแบบองค์รวม 
             2.2  เพื่อให๎นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และมีจินตนาการ 
             2.3  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
             2.4  เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ น าเสนอด๎วยวิธีการตํางๆ 
             2.5  เพื่อให๎นักเรียนมีนิสัยรักในงานศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ 
             2.6  เพื่อให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากส่ือตํางๆ  และสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงความรู๎ได๎ท้ัง 
                   ในและนอกสถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย  
3.1. ด้านปริมาณ 
                 3.1.1  นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์   สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด คิดอยําง 
เป็นระบบ   และมีความคิดแบบองค์รวมร๎อยละ 80 
        3.1.2   นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และมีจินตนาการองค์รวมร๎อยละ 80 
                 3.1.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะสูงขึ้นร๎อยละ 80 
                 3.1.4  นักเรียนมีทักษะด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ หรือน าเสนอด๎วยวิธีการตํางๆร๎อยละ80 
                 3.1.5  นักเรียนมีนิสัยรักและซาบซึ้งในศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ ร๎อยละ 80 



                 3.1.6  นักเรียนแสวงหาความรู๎จากส่ือตํางๆและสืบค๎นจากแหลํงความรู๎ได๎ท้ังในและ 
     นอกสถานศึกษาร๎อยละ 80 
                3.1.7  นักเรียนเรียนรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ สนุกกับการเรียนรู๎และชอบมาโรงเรียนร๎อยละ 80 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
               3.2.1. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอยําง 
                         เป็นระบบ และมีความคิดแบบองค์รวมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
               3.2.2  เพื่อให๎นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และมีจินตนาการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
               3.2.3  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะสูงขึ้นได๎อยํางมี 
                        ประสิทธิภาพ 
              3.2.4  เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ หรือน าเสนอด๎วยวิธีการตํางๆได๎ 
          อยํางมี ประสิทธิภาพ 
              3.2.5  เพื่อให๎นักเรียนมีนิสัยรักซาบซึ้งศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ รู๎จักการตั้งค าถามเพื่อหา 
เหตุผลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
              3.2.6 เพื่อให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากส่ือตํางๆ  และสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงความรู๎ได๎ท้ัง 
                     ในและนอกสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
             3.2.7  เพื่อให๎นักเรียนเรียนรํวมกับผ๎ูอืน่ได๎สนุกกับการเรียนรู๎และชอบมาโรงเรียนได๎อยํางมี 
                     ประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
     4.1 กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1. กิจกรรมปรับปรุงห๎องเรียนปฏิบัติการ 
2. กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต(จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยวาทิต) 
3. กิจกรรมเข๎าคํายฝึกซ๎อมดนตรีวงโยธวาทิต 
4. กิจกรรมพัฒนาสาระนาฎศิลป์ 
5. กิจกรรมชมรม นาฎศิลป์ 
6. กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางศิลปะ 
7.กิจกรรมเข๎าคํายศิลปะดนตรี(ต๎นกล๎าศิลปิน) 
8.กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลํุมสาระการ 
 
 
4.2  การด าเนินงานโครงการ 

รายการ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ส ารวจสภาพปัญหาการบริหารจัดการในช้ันเรียนจากภาค
เรียนท่ีผํานมา  และส ารวจวัสดุอุปกรณ์ท่ีขาดแคลน ไมํ

เพียงพอตํอการใช๎งาน  สรุปรายงานเพื่อเป็นข๎อมูลน าเสนอใน
ท่ีประชุมระดับโรงเรียน  
2. จัดสรรงบประมาณ 

3.ประชุมจัดสรรงบประมาณกลํุมสาระฯ  

42,700 เม.ย.2563 
–พ.ค.2564 

 
 
 
 

  คณะครูกลํุมสาระ
การเรียนรู๎กลํุม

สาระฯ 



 
- 

4.ด าเนินสนับสนุนการพัฒนากลํุมสาระฯ  ภาคเรียนท่ี1 -2 หัวหน๎ากลํุมสาระฯ 
5.นิเทศและติดตามกิจกรรม  ส้ินสุดกิจกรรม หัวหน๎ากลํุมสาระฯ 

6.ประเมินโครงการ/สรุป/รายงาน  ส้ินสุดกิจกรรม/
ส้ินปีการศึกษา 

หัวหน๎ากลํุมสาระฯ 

 
4.3  ข้ันตอนการด าเนินงานโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
6.1 ก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
 
- กิจกรรมปรับปรุงห๎องเรียน  
   ปฏิบัติการ 
- กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต 
   (จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยวาทิต) 
- กิจกรรมเข๎าคํายฝึกซ๎อม 
  ดนตรีวงโยธวาทิต 
- กิจกรรมพัฒนาสาระนาฎศิลป์ 
- กิจกรรมชมรม นาฎศิลป์ 
- กิจกรรมชมรมทัศนศิลป์ (พัฒนาความ
เป็นเลิศทางศิลปะ) 
-กิจกรรมเข๎าคํายศิลปะดนตรี(ต๎นกล๎า
ศิลปิน) 
-กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลํุมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะ 
6.2 ข้ันด าเนินการ ( Do ) 
6.2.1 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ 
6.2.2 ประชาสัมพันธ์ในสํวนท่ีเกี่ยวข๎อง 
6.2.3 ด าเนินการตามกิจกรรม 

พ.ค.63 – มี.ค.64 
 

พ.ค.63 – มี.ค.64 
 

พ.ค.63 – มี.ค.64 
 

พ.ค.63 – มี.ค.64 
 

พ.ค.63 – มี.ค.64 
พ.ค.63 – มี.ค.64 
พ.ค.63 – มี.ค.64 

 
พ.ค.63 – มี.ค.64 
พ.ค.63 – มี.ค.64 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์ 
นายคมสันต์ ต๎นสวรรค์ 
นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์ 
 
นายคมสันต์ ต๎นสวรรค์ 
 
นายคมสันต์ ต๎นสวรรค์ 
 
นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์ 
นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์ 
นายคมสันต์ ต๎นสวรรค์ 
 
นายคมสันต์ ต๎นสวรรค์ 
นางคมสันต์  ต๎นสวรรค์ 
 
 

 
 

7,000 
 

7,200 
 

    5,000 
 

6,000 
2,500 
5,000 

 
5,000 
5,000 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ งบประมาณ 
6.3 ข้ันตรวจสอบ  ประเมินผล  
( Check ) 
6.3.1 นิเทศติดตามและประเมินผล 
6.3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 

มี.ค. 64 นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์ 
และครูกลํุมสาระ               
การเรียนรู๎ศิลปะ 

 

- 

 
 
4.4 การด าเนินกิจกรรม 

1. กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการ 



รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน 
2. จัดสรรงบประมาณเป็น 2 สํวน  คือภาคเรียนท่ี 
1/2563  และ ภาคเรียนท่ี 2/2563   
3. จัดซื้อรายการตํางๆโดยฝุายพัสดุของโรงเรียน 
4.น าวัสดุส่ือตํางๆใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการจัดการ
เรียนการสอนอยํางค๎ุมคํา 

- 
7,000 

พ.ค.2563- 
มี.ค.2564 

      
นางปุณยนุช  สุวรรณ
ไตรย์ 

 

 7,000   
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการ 
ท่ี ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 

รายการ จ านวน ราคา /หนํวย จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ จ านวนเงิน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

โทรทัศน์  32  นิ้ว 
  กระดาษ A4 
  กระดาษ A4 สี 
  กระดาษกาว,แลคซีน 
  หมึกสีบราเธอร์ 
  หมึกสีด าบราเธอร์ 
  ลูกแม็ค No.10 
 

1  เครื่อง 
   5 รีม 

2 รีม 
6 ม๎วน 
1 ชุด 
2 ขวด 
1 กลํอง 

 

3,500 
     115 

250 
50 
600 
200 
100 

3,500 
    600 
     500 

300 
600 
400 
100 

 

(   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่นๆ 

7,000 

รวม  7,000 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต 
รายการกิจกรรม งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน 
2. จัดสรรงบประมาณเป็น 2 สํวน  คือภาคเรียนท่ี 
1/2563  และ ภาคเรียนท่ี 2/2563   
3. จัดซื้อรายการตํางๆโดยฝุายพัสดุของโรงเรียน 
4.น าวัสดุส่ือตํางๆใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการจัดการ
เรียนการสอนอยํางค๎ุมคํา 

- 
7,200 

พ.ค.2563- 
มี.ค.2564 

      
นายคมสันต์ ต๎นสวรรค์ 



 7,200   
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต   

ท่ี ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
รายการ จ านวน ราคา /หนํวย จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ จ านวนเงิน 

 
1 
2 
3 
4 
5 

   6 

   จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี 
ล้ินอัลโต๎ 
ไม๎ตีสแนร์ sticks 
ล้ินเท็นเนอร์ 
ไม๎ตีกลอง sticks 
ล้ินคาริเนต 
สายกีต๎าโปรํง 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
2,000 
300 

2,500 
300 

1,800 
300 

 

 
2,000 
300 

2,500 
300 

1,800 
300 

 

 
(   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่นๆ  

 
 
 
 

 
7,200 

รวม      7,200 
 

3. กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมดนตรีวงโยธวาทิต 
รายการกิจกรรม งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน 
2. ส ารวจจ านวนนักเรียนของโรงเรียนดงหลวงวิทยา 50 
คน 
3. จัดกิจกรรม 
4.สถานท่ีจัดคํายหอประชุมโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
5.อาหารเหมาจํายรายหัว (นักเรียน 50 คน 
คณะครู 2 คน , วิทยากร 8  คน รวม 60 คน) 

 
5,000 

พ.ค.2563-
มี.ค.2564 

      
นายคมสันต์ ต๎นสวรรค์ 

 5,000   
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมดนตรีวงโยธวาทิต 

ท่ี ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
รายการ จ านวน ราคา /หนํวย จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ จ านวนเงิน 

1 
 

คําอาหาร ( 2 มื้อ 2 วัน ) 
 

50 
 

120  
 

  5,000 
 

(   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    ) อื่นๆ  

5,000 



รวม  5,000 
 
 

4. กิจกรรมพัฒนาสาระนาฏศิลป์ 
รายการกิจกรรม งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน 
2. จัดสรรงบประมาณเป็น 2 สํวน  คือภาคเรียนท่ี 
1/2563  และ ภาคเรียนท่ี 2/2563   
3. จัดซื้อรายการตํางๆโดยฝุายพัสดุของโรงเรียน 
4.น าวัสดุส่ือตํางๆใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการจัดการ
เรียนการสอนอยํางค๎ุมคํา 

- 
6,000 

พ.ค.2563-
มี.ค.2564 

      
นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์ 

 6,000   
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาสาระนาฏศิลป์ 

ท่ี ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
รายการ จ านวน ราคา /หนํวย จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ จ านวนเงิน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ผ๎าถุงมัดหมี่ 
เส้ือแขนกระบอก 
รองพื้น covermark 
แปูงฝุุน  covermark 
บรัชออน 
ลิปสติก 
มาสคารํา 
อายไลน์เนอร ์

5 ผืน  
4 ตัว 
1 ขวด 
1  ตลับ 
1  ตลับ 
1  แทํง 
1  อัน 
1  อัน 

400 
400 
780 
400 
380 
380 
230 
230 

2,000 
1,600 
780 
400 
380 
380 
230 
230 

(   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    ) อื่นๆ 

6,000 
 
 
 

 

รวม  6,000 
 
 

5. กิจกรรมชมรมนาฏศิลป์ 
รายการกิจกรรม งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน 
2. จัดสรรงบประมาณเป็น 2 สํวน  คือภาคเรียนท่ี 
1/2563  และ ภาคเรียนท่ี 2/2563   
3. จัดซื้อรายการตํางๆโดยฝุายพัสดุของโรงเรียน 
4.น าวัสดุส่ือตํางๆใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการจัดการเรียน
การสอนอยํางค๎ุมคํา 

- 
2,500 

พ.ค.2563-
มี.ค.2564 

      
นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์ 



 2,500   
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมชมรมนาฏศิลป์ 

ท่ี ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
รายการ จ านวน ราคา /หนํวย จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ จ านวนเงิน 

   1 
  2 
  3 
  4 
  5 
 

  กระดาษ A4 
  กระดาษ A4 สี 
  กระดาษกาว,แลคซีน 
  หมึกสีแคนนอน 
  หมึกสีด า แคนนอน 
    
 

   5 รีม 
2 รีม 

6 ม๎วน 
1 ชุด 
2 ขวด 

 
 

     140 
250 
50 
200 
200 

 

     700 
     500 

300 
600 
400 

 

(   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    ) อื่นๆ  

2,500 

รวม  2,500 
 
 

6. กิจกรรมชมรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์(พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ) 
รายการกิจกรรม งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน 
2. จัดสรรงบประมาณเป็น 2 สํวน  คือภาค
เรียนท่ี 1/2563  และ ภาคเรียนท่ี 2/2563   
3. จัดซื้อรายการตํางๆโดยฝุายพัสดุของ
โรงเรียน 
4.น าวัสดุส่ือตํางๆใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการ
จัดการเรียนการสอนอยํางค๎ุมคํา 

- 
5,000 

พ.ค.2563-มี.ค.2564 

      
นายคมสันต์ ต๎นสวรรค์ 

 5,000   
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมที่ 6 6. กิจกรรมชมรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 

ท่ี ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
รายการ จ านวน ราคา /หนํวย จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ จ านวนเงิน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

กระดาษ 100 ปอนด์ 
พูํกัน คละเบอร์ 
ดินปั้นดินเหนียว 
ไม๎ปั้นดิน 
จานรองสี 
กลํองไม๎ศิลปะปะติ 

60 แผํน 
- 
- 

2 ชุด 
4 ใบ 

1 กลํอง 

20 
1,100 
1,000 
500 
170 
320 

1,000 
1,000 
1,000 
1000 
680 
320 

(   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่นๆ  

5,000 



รวม  5,000 
 

7. กิจกรรมค่ายศิลปะ(ต้นกล้าศิลปิน) 
รายการกิจกรรม งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน 
2. จัดสรรงบประมาณเป็น 2 สํวน  คือภาคเรียนท่ี 1/2563  
และ ภาคเรียนท่ี 2/2563   
3. จัดซื้อรายการตํางๆโดยฝุายพัสดุของโรงเรียน 
4.น าวัสดุส่ือตํางๆใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการจัดการเรียนการ
สอนอยํางค๎ุมคํา 

- 
5,000 

พ.ค.2563-
มี.ค.2564 

      
นายคมสันต์ ต๎นสวรรค์ 

 5,000   
 
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมค่ายศิลปะ(ต้นกล้าศิลปิน) 

ท่ี ทรัพยากรโครงการ งบประมาณ 
รายการ จ านวน ราคา /หนํวย จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ จ านวนเงิน 

1 
2 
3 
4 

 

วิทยากร(เหมาจําย) 
คําอาหาร 1 มื้อ 
ปูายโครงการ 
 

1 คน 
50 คน 

1 
 

2,000 
40 

1,500 
 
 

2,000 
2,000 
1,000 

(   ) เงินนอก
งบประมาณ 
( /  ) เงิน
งบประมาณ 
(    )  อื่นๆ  

5,000 

รวม  5,000 
 
 
 
 
 
 
8.  กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายการกิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผ๎ูรับผิดชอบ 

1.ประชุมเพื่อวางแผน - พ.ค.2563       
นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์ 

และครูกลํุมสาระ              
การเรียนรู๎ศิลปะ 

 

2.จัดท าเอกสารเพื่อบันทึก 
3.ประชุมพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับงาน                      
การสอนวิชาภาษาไทยและการกิจกรรมตํางๆ
ตามโครงการกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิปละ เดือน
ละ 2 ครั้ง ในวันศุกร์ของสัปดาห์นั้น 

5,000 
- 
 
 
 

พ.ค.2563 
พ.ค.2563-
มี.ค. 2564 

 
 



4. ประเมินและสรุปผล - มี.ค. 2564 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจกรรมที่ 8 กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ท่ี รายการ จ านวน

(หนํวย) 
ราคา(หนํวย) จ านวนเงิน แหลํงงบประมาณ 

1 
2 
3 
4 
5 

แฟูมอยํางหนา 
ไส๎แฟูม 
กระดาษโฟโต๎ 
สมุดบันทึก 
กระดาษ A4 

10 
10 
5 
1 
10 

150 
80 
200 
200 
150 

1,500 
  800 
1,000 
  200 
1,500 

 

เงินงบประมาณ 

รวม 5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์(Outcome) 
1.เชิงปริมาณ 
1.1  นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์   สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบ
ยอด คิดอยํางเป็นระบบ   และมีความคิดแบบองค์รวม 
1.2 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และมีจินตนาการ 
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะสูงขึ้น 
1.4 นักเรียนมีทักษะด๎านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์หรือน าเสนอด๎วย

นักเรียนเข๎ารํวม 
กิจกรรม.........คน 
คิดเป็นร๎อยละ...95..... 

แบบรายงาน
การเข๎ารํวม
กิจกรรม 



วิธีการตํางๆ 
1.5 นักเรียนมีนิสัยรักและซาบซึ้งในดนตรี  นาฎศิลป์และทัศนศิลป์ 
1.6  นักเรียนแสวงหาความรู๎จากส่ือตํางๆและสืบค๎นจากแหลํงความรู๎ได๎ท้ัง
ในและนอกสถานศึกษา 
1.7  นักเรียนเรียนรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ สนุกกับการเรียนรู๎และชอบมาโรงเรียน 
2.เชิงคุณภาพ 
2.1. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิด
รวบยอดอยํางเป็นระบบ และมีความคิดแบบองค์รวมได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพระดับดีเลิศร๎อยละ 80 
2.2  เพื่อให๎นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และมีจินตนาการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพระดับดีเลิศร๎อยละ 80 
2.3  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะสูงขึ้น
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพระดับดีเลิศร๎อยละ 80 
2.4  เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์  หรือน าเสนอ
ด๎วยวิธีการตํางๆได๎อยํางมี ประสิทธิภาพระดับดีเลิศร๎อยละ 80 
2.5  เพื่อให๎นักเรียนมีนิสัยรักซาบซึ้งดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์  รู๎จัก
การตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผลได๎อยํางมีประสิทธิภาพระดับดีเลิศร๎อยละ 80 
2.6 เพื่อให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากส่ือตํางๆ  และสืบค๎นข๎อมูลจาก
แหลํงความรู๎ได๎ท้ังในและนอกสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.7  เพื่อให๎นักเรียนเรียนรํวมกับผ๎ูอื่นได๎สนุกกับการเรียนรู๎และชอบมา
โรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนปฏิบัติได๎  
 ระดับดีเลิศ   

ร๎อยละ.......80............ 

แบบ
ประเมินผล 
การจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1  นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอยํางเป็นระบบและมี    
การคิดแบบองค์รวม 

7.2  นักเรียนสามารถคาดการณ์  ก าหนดเปูาหมายและแนวทางการตัดสินใจ 
7.3  นักเรียนประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก๎ไขปัญหาอยํางมีสติ 

      7.4  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และมีจินตนาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปะสูงขึ้นได๎อยํางม ี
      7.5 ประสิทธิภาพนักเรียนมีทักษะด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ หรือน าเสนอด๎วยวิธีการตํางๆ 
      7.6  นักเรียนมีนิสัยรักซาบซึง้ด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์  



 
 
ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเขียนโครงการ     ลงช่ือ...............................................ผ๎ูเสนอโครงการ 
        ( นายคมสันต์  ต๎นสวรรค์)   ( นางปุณยนุช  สุวรรไตรย์ )  
     ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ        หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
                                                                 
 
ลงช่ือ........................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ       ลงช่ือ..............................................ผ๎ูเห็นชอบโครงการ                      
      (นางสาววันวิสาข์  ฤทธิ์ขันธ์)                                       ( นายอภิกร  สมร)                                                                      
         เจ๎าหน๎าท่ีงานแผนงาน                             หัวหน๎ากลํุมงานงบประมาณและแผนงาน 
                                    
 
                                       ลงช่ือ...............................................ผ๎ูอนุมัติโครงการ         
                                                  (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                                           ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 


