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โครงการ                        พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
                                            สำคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล    
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1/1.1 ข้อที่ 2,5,6 มาตรฐานที่ 1/1.2 ข้อที่ 3,4,5 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
ระยะเวลาดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2564 

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

จากนโยบายการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2565 ดำเนินการให้เด็กแลละเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐาน
การศึกษาเพ่ืออาชีพ การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัด    
ของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ และสนองนโยบายจุดเน้นของกระกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564 การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพ 

ดังนั้นกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 
และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนให้
เติมเต็มตามศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
2.2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ ด้านสุขศึกษาและพลศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
2.3. เพ่ือให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 

3.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
             1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

(1) นักเรียนทุกคนสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
(2) นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

             2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  (1) นักเรียนสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 90 
 (2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 85 

   3) สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนดงหลวงวิทยา 



345 

 

3.2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน  
                  1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

    (1). นักเรียนทุกคนสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    (2). นักเรียนทุกคนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

                   2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     (1). นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 85 
     (2). นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85 

  3) สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

3.3 กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    (1). นักเรียน จำนวน 100 คน มีความสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    (1). นักเรียนมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 

  3) สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

3.4 กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ  
     (1). ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 

ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    (1.) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ 

ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 85 
  3) สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
3.5 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      (1). นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
       (2). นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

         (1). นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 

        (2). นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 85 
  3) สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
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4. วิธีดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
1. ขั้นวางแผน (P) 
1.1. ศึกษาสภาพปัญหา 
การจัดการศึกษาสถานศึกษา 
และศึกษามาตรฐานการศึกษา 
ชาติร่วมกัน  

 
1. เสนอโครงการ 
2.ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
3.ประชุม
คณะกรรมการวาง
แผนการดำเนินงาน 

 
พ.ค – มิ.ย 
2564 

. 

คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา   

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ  
อุปกรณ์ 
2.2 ดำเนินการตามกิจกรรม 
1)กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
2) กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
3) กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา 
4) กิจกรรมนิเทศภายใน PLC 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
5)กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1.ประชาสัมพันธ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2.ดำเนินการตาม
กิจกรรมที่กำหนด 
 

 
 
 
 
ก.ค. 64 
ก.ย. 64 
 
พ.ย. 64 
ก.ค. 64  
มี.ค. 65 
 
 
ก.ค. 64  
 

 
 
 
 
40,000 
 
 
20,000 
7,000 
3,000 
 
 
4,000 
 

 
 
 
 
-ว่าที่ร้อยตรีชโย  
สุพร   
-นางสาว 
ปัญจรัตน์ วรโยธา 
 

3. ขั้นติดตาม ตรวจสอบ (C) 
ติดตามความก้าวหน้าใน 
การดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
1) ก่อนดำเนินการ  
2) ระหว่างดำเนินการ  
3) หลังดำเนินการ โดยครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
 
   

1.ติดตามก่อนการ
ดำเนินกิจกรรมใน
ความพร้อมด้านต่างๆ 
2.ติดตามในระหว่าง
การดำเนินกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค ในการ
ดำเนิน 
3.ติดตามหลังการ
ดำเนินกิจกรรม 
แนวทางในการส่งเสริม

ก.ค-ส.ค 
2564 
 
พ.ย-ธ.ค 
2564 
 
 
มี.ค 2565 
 
 

 คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา   
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
และพัฒนา  

4. ขั้นสรุปผล รายงาน (A) 
4.1.สรุปผลการดำเนิน 
กิจกรรม  
4.2 จัดทำแบบประเมิน 
กิจกรรม CIPP Model 
4.3 รายงานผลการดำเนิน 
กิจกรรมเป็นเอกสาร เสนอ 
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
และจัดทำเป็นข้อมูล 
สารสนเทศต่อไป 

1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จัดเตรียมข้อมูลผลของ
การดำเนินกิจกรรม 
2.ร่วมกันจัดทำแบบ
ประเมินกิจกรรม CIPP 
Model สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม ปัญหา
อุปสรรค แนวทางการ
พัฒนา 
3.รายงานผลเป็น
เอกสารเสนอผู้บริหาร
ทราบ 
4.จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

ก.พ- มี.ค 
2565 
 

 คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา   

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ 

งบประมาณดำเนินโครงการ  74,000 บาท  
 

1) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  งบประมาณ 40,000 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1.ดำเนินการ
กิจกรรม
พัฒนาการเรียน
การสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา 

1.หุ่น CPR   1 ชุด 11,200 11,200 [/] เงิน
อุดหนุน 

11,200 
2.ตาข่ายฟุตบอล 2 คู ่ 2,500 5,000 5,000 
3.ตาข่ายฟุตซอล 1 คู ่ 1,500 1,500 1,500 
4.ล้อเหล็กแป้นหมุน
พร้อมชุดยึด 

16 ล้อ 300  4,800 4,800 

5.น๊อตยาวหัวกลม 32 ตัว 100 3,200 3,200 
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รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

6.ตะกร้อพลาสติก 
มาราธอนMT 201 
(เซปัก) 

9 ลูก 320 2,880 2,880 

1.ดำเนินการ
กิจกรรม
พัฒนาการเรียน
การสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา 

7.โรเนียวA4 10 รีม 90 900  900 
8.กระดาษA4 10 รีม 130 1,300 1,300 
9.นาฬิกาจับเวลา เทอร์
โป 2 ปุ่มระบบควอทซ์ 

1 
เรือน 

648 648 648 

10.โต๊ะเทเบิลเทนนิส 
มาตรฐาน แบบพับ 

1 ชุด 4,500 4,500 4,500 

11.ลูกเทเบิลเทนนิส 1 โหล 200 200 200 
12.ตาข่ายวอลเลย์บอล 1 ผืน 800 800 800 
13.ฟุตซอล 1 ลูก 650 650 650 
14.เครื่องเย็บ 
กระดาษ No.10 

1  
เครื่อง 

80 80 80 

15.เครื่องเย็บ 
กระดาษ No.35 

1  
เครื่อง 

390 390 390 

16.ลวดเย็บ No.35 1 โหล 216 216 216 
17.ลวดเย็บ 
เบอร ์No.10 

1 โหล 336 336 336 

18.หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 
Brother แดง 

1 ขวด 350 350 350 

19.หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 
Brother ดำ 

1 ขวด 350 350 350 

20.หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 
Brother เหลือง 

1 ขวด 350 350 350 

21.หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 
Brother น้ำเงิน 

1 ขวด 350 350 350 

รวมทั้งสิ้น 40,000 
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2) กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน  งบประมาณ 20,000 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1.ดำเนินการ
กิจกรรม
แข่งขนักีฬาภายใน   

1.ปูนขาว 150 ถุง 15 1,500 [/] เงิน
อุดหนุน 

1,500 
2.อาหารว่าง  1,500 1,500 1,500 
3.น้ำแพ็ค 8 แพ็ค 60 480 480 
4.น้ำถัง 12 ถัง 10 120 120 
5.น้ำแข็ง 12  60 720 720 
6.อาหารกลางวัน  5,000 5,000 5,000 
7.กระดาษเกียรติบัตร 5 ห่อ 120 600 600 
8.น้ำมันโซล่า 2 ลิตร 40 80 80 
9.สีพลาสติก(ทาภายนอก)  5 ถัง 60 300 300 
10.เช่าเต้นท์  1,000 1,000 1,000 
11.ป้ายไวนิล 1 ผืน 3,000 3,000 3,000 
12.ธงสี 14 ผืน 100 1,400 1,400 
13.ธงชาติ 10 ผืน 100 1,000 1,000 
14.แล๊คซีน 6 ม้วน 50 300 300 
15.ป้ายไวนิล 1 3,000 3,000 3,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000 

 
3) กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา  งบประมาณ 7,000 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1.ดำเนินการ
กิจกรรม
ฝึกซ้อมกีฬาในช่วง
หลังเลิกเรียน 

1.บันไดสปีดเดอร์ 2 400 800 [/] เงินอุดหนุน   800 
2.รั้วกระโดดสปีด 6นิ้ว 10 160 1,600 1,600 
3.ชุดเสาสลาลม 2 1,200 2,400 2,400 
4.เสื้อเอ้ียมผู้ใหญ่ 22 100 2,200 2,200 

รวมทั้งสิ้น 7,000 
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4) กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  งบประมาณ 3,000 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อ
หน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. ดำเนินการกิจกรรมนิเทศ
ภายใน PLC กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

1.กระดาษปกอาร์ต
มัน A4 

5 
ห่อ 

120 1,800 [/] เงิน
อุดหนุน 

1,800 

2. แล็คซีน 4 ม้วน 50 200 200 
3. กระดาษ A4 10 รีม 100 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น 3,000 
 
5) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
งบประมาณ 4,000 บาท 
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. ดำเนินการกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

1. เกียรติบัตร 2 ห่อ 120 240 [/] เงิน
อุดหนุน 

  240 
2. ของรางวัล   2,410 2,410 
3. กระดาษ A4 10 รีม 100 1,000 1,000 
4.แผ่นสติกเกอร์ใส A4 1 ห่อ 350 350 350 

รวมทั้งสิ้น  4,000 
 
6. การวัดประเมินผล 
1) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
 (1). นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ร้อยละ 90 
(2.) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 85 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
 

- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 
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2) กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน  
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
 (1).นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ร้อยละ 85 
 (2).นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
 

- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 

 
3) กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
(1). นักเรียน มีความสามารถ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
 

- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 

 
4) กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
 (1.)ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ 
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 85 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
 

- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 

 
5) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
(1). นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 85 
(2). นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ร้อยละ 85 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
 

- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
7.1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
7.2. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ ด้านสุขศึกษาและพลศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
7.3.ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  

การอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เขียนโครงการ     ลงชือ่...............................................ผู้เสนอโครงการ  
        (นางสาวปัญจรัตน์  วรโยธา)    (ว่าที่ร้อยตรีชโย  สุพร)  
                   ครู                                    หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      

            
 
                                       ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 
                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 
 

         ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายเดชา คเณศโยธิน) 
                                      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

 
                                      ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
                                            


