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โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก   

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร  
แผนปฏิบัติการประจ าปกีารศึกษา 2563 ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการได้รวบรวมโครงการเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   
จ านวน 5 แผนกลยุทธ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน 
ดังนี้ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน จ านวน 10 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี และได้น าเสนอในท่ีประชุมเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2563  คณะกรรมการสถานศึกษาได้
พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคมแล้วเห็นชอบให้ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการได้ 
 
 
 
 
 
 

(นายรังสิทธิ์  ชัยแก้ว) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  จังหวัดตาก 
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ค าน า 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน เป็นการวางแผนการด าเนินงานการบริหาร 
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ปรัชญาและแนวคิดหลักการพัฒนาของ
โรงเรียนและจุดเน้นนโยบาย สพม. 38 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 ขึ้น ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการท่ีจัดท าขึ้นเพื่อให้สนองต่อ
การบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

  โรงเรียนขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายท่ีให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมความคิด ในการวางแผน
และการจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังว่าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนจะ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 

 
(นายใจ  ยอดด าเนิน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
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สารบัญ 
 

เรื่อง          หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    ก  
ค าน า          ข 
สารบัญ          ค 
ยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา       1 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา        2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์       6  
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ปรัชญาการศึกษา แนวคิดหลักการพัฒนาโรงเรียน  7 

 ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลลูกจ้าง     8 
ข้อมูลนักเรียน         9 
ตารางสรุปงบประมาณของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม     10 
ตารางการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ        11 
ตารางแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  กลยุทธ์ท่ี 1 12  
ตารางแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  กลยุทธ์ท่ี 2 22  
ตารางแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  กลยุทธ์ท่ี 3 23 
ตารางแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  กลยุทธ์ท่ี 4 26 
ตารางแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  กลยุทธ์ท่ี 5 29 
ภาคผนวก         30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์  (STRATEGIC) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ียมล้ า
  ทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
ยุทธศาสตร์  (STRATEGIC)   

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประจ าปีการศึกษา 2563 
  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
ภาพรวมภายในโรงเรยีน 

(School  Profile) 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  ท่ีต้ังเลขท่ี  1663   หมู่ท่ี 5   ต าบลสามเงา  อ าเภอสามเงา    
จังหวัดตาก  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 โทร. 055-599026 โทรสาร  
055-599080   e-mail samngao@hotmail.com    website www.samngao.ac.th เปิดสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีเนื้อที่ 65 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการ 24 
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหินลาด-นาไฮ  บ้านโสมง บ้านอูมวาบ บ้านสันปาป๋วย บ้านท่าปุย บ้านท่าปุยตก บ้าน
จัดสรร บ้านสามเงา บ้านสามเงาตก บ้านป่ายางใต้ บ้านป่ายางตะวันตก บ้านปากทางเข่ือนภูมิพล  บ้านวัง
หมัน บ้านวังหวาย บ้านวังไคร้ บ้านใหม่สามัคคี บ้านวังน้ าผ้ึง บ้านวังจันทร์ บ้านวังโพ บ้านดงลาน บ้านอยู่ดีมี
สุข บ้านนาตาโพ บ้านดงสามสิบ (ยกเว้นต าบลยกกระบัตร) 
 
2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายสามัญศึกษา สังกัด
กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  จัดแบบสหศึกษา เปิดท าการสอนในปีการศึกษา 2514  ตอนเปิดท า
การสอนปีแรกต้องอาศัยท่ีโรงเรียนเข่ือนภูมิพล  ซึง่เป็นโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาก สมัยนั้น ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา   นายประจวบ ค าบุญรัตน์  เป็น
ผู้อ านวยการกองการมัธยมศึกษา นายชูชัย  สุวรรณรังษี   เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  นายสมศักดิ์  ศรีวรรธนะ  
เป็นนายอ าเภอสามเงา  กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังนายสุรศักดิ์  อ๊อดทรัพย์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนตาก
พิทยาคม มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน 
 ต่อมา ได้ย้ายมาอยู่ท่ีโรงเรียนสามเงา (โรงเรียนมัธยมสามัญประจ าอ าเภอ) ซึ่งเป็นท่ีต้ังของโรงเรียน
ปัจจุบัน เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน  2514  เมื่อปีการศึกษา 2523   กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกโรงเรียนสาม
เงาวิทยาคม  ให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (ม.พ.ช.)รุ่นท่ี 2   อยู่ในโครงการดูแลของ   
ส านักงานโครงการพิเศษ (ส.ค.ศ.)  เริ่มโครงการปีงบประมาณ 2523 ส้ินสุดโครงการปี 2527 เป็นโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของชนบทเพื่อให้เป็นแหล่งทางวิชาการของชุมชน   ปีงบประมาณ   2525 
ส านักงานโครงการพิเศษ (ส.ค.ศ.) ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าส่ิงก่อสร้างให้โรงเรียน 8,559,000 บาท 
ด าเนินการปรับปรุงถนน ไฟฟ้า ประปา และส่ิงก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครูบ้านพักภาร
โรงและส้วม ในปีการศึกษา 2527  ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากรมสามัญศึกษา    ให้เปิดสอนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเพิ่มอีก 2 ห้องเรยีน 3 แผนการเรียน โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนท่ีได้รับรางวลัพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2528   

 ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการ”หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”และได้รับการคัดเลือกให้เป็น  
“โรงเรียนเร่งสู่ฝัน” ตามล าดับ ผู้อุปถัมภ์หลักโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เข่ือนภูมิพล ซึ่ง
ได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 1,878,600 บาท และยังได้สนับสนุนงบประมาณและครุภัณฑ์ตามโครงการ
ห้องเรียนสีเขียวอีก จ านวน 630,000 บาท  
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 ปีงบประมาณ  2548 โรงเรียนได้รับการสนับสนนุงบประมาณ ตามโครงการเร่งสู่ฝัน จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ านวน 1,600,00 บาท และการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 3,000,000 บาท โรงเรียนเรง่พัฒนาด้าน ICT ให้มีความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียนได้แก ่ห้องสมุด,  ห้องMath Lab, ห้องPhysic Lab, ห้องBiology Lab, ห้อง Chemistry Lab, ห้อง
Language Lab ห้องบานบุรี และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนอย่างท่ัวถึง โรงเรียนได้ผ่านการ
ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรยีนโรงเรียนในฝัน เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2548 พร้อมกัน
นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้มอบอุปกรณ์ส่ือมัลติมีเดียมูลค่า 300,000 บาท และได้รับงบพัฒนา
จังหวัดแบบบูรณาการจากจังหวัดตากจ านวน  1,000,000   บาทเพื่อพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เข่ือนภูมิพล ได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 1,000,000 บาท
ตามโครงการ”หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”              
 ปีงบประมาณ 2549 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้
เป็นโรงเรียนน าร่องผู้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรบัการกระจายอ านาจและได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
ยอดนิยม เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2546 เป็นต้นมา   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.)เข่ือนภูมิพล ได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน1,000,000 บาทโครงการ “หนึ่งอ าเภอ หนึ่ง
โรงเรียนในฝัน”ห้องสมุดของโรงเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนได้รับรางวัล  
“ยอดเยี่ยม” จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต  

ปีงบประมาณ  2550  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการคิดและวิเคราะห์ และโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า จาก สพท.ตาก เขต 1 โรงเรียนได้รับการ
จัดสรรงบประมาณการก่อสร้างบ้านพักนักเรียนจ านวน  2  หลังรวมงบประมาณ  1,400,000 บาท นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้สนับสนุนการก่อสร้างลานบันเทิงบริเวณอุทยานการศึกษา  
เป็นอนุสรณ์ 3650        

ปีงบประมาณ  2551 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียน 
ในฝันจังหวัดตาก สพฐ.จัดสรรงบประมาณการปรับปรุงบ้านพักนักเรียนและห้องน้ าห้องส้วม  200,000 บาท 
โรงเรียนจัดหางบพิเศษส าหรับจัดท าและพัฒนาห้องแสดงผลงาน  ห้องวิถีพุทธ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และส่ือการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้สนับสนุนการก่อสร้างส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานคณะกรรมการนักเรียน เป็นอนุสรณ์ 3651        
 ปีงบประมาณ 2552  ส านักงานคณะกรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ก่อสร้างบ้านพักนักเรียนจ านวน 2 หลัง มูลค่า 1,400,000 บาท   งบประมาณส าหรับการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านพักครู บ้านพักนักเรียนและโรงเรียน จ านวน  200,000 บาท  ได้รับ
งบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 1 หลัง จ านวน 300,000 บาท  ได้รับ
งบประมาณจาก สพฐ.ส าหรับก่อสร้างห้องน้ านักเรียนชาย จ านวน 590,000 บาท โครงการพัฒนาชุมชนรอบ
เข่ือนภูมิพลจัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องน้ านักเรียนชายแบบ 6 ท่ี จ านวน 300,000 บาท นักเรียนร่วม
สมทบการก่อสร้างแนวรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กทางด้านทิศตะวันตกเป็นอนุสรณ์ 3652 

ปีงบประมาณ 2553   โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุดจ านวน 400,000 บาท  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
จ านวน  200,000  บาท ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 100,000   บาท จัดซื้อยานพาหนะ 646,000 บาท   
เนื่องจากอาคารสถานท่ีต่าง ๆ มีสภาพทรุดโทรม ผู้อ านวยการจเร  ขัติวงษ์ จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะครู 
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นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
โรงฝึกงานเป็นห้องสมุด  ห้องเรียนนาฏศิลป์ และห้องปฏิบัติการวิชาชีพ  ปรับปรุงศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ห้องปฏิบัติการดนตรีและดุริยางค์ นักเรียนร่วมสมทบการก่อสร้างแนวรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กทางด้านทิศ
ตะวันตกเป็นอนุสรณ์ 3653 

ปีงบประมาณ 2554   โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
100,000 บาท ย้ายหอ้งเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์จากอาคาร 3 มาอยู่อาคาร 2 โดยปรับปรุงศูนย์
คอมพิวเตอร์เป็นห้องเรียน ปรับปรุงห้องสมุดเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน   ได้รับงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากส าหรับจัดท าห้อง ECC (ห้องเรียนอัจฉริยะ) ภายในหอสมุด จ านวน 5 ล้าน
บาท นักเรียนร่วมสมทบการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียนเป็นอนุสรณ์ 3654 
           ปีงบประมาณ 2555   โรงเรียนได้รับการบริจาคงบประมาณจากคุณสุรพล ค าสุภา จ านวน 
1,500,000 บาท เพื่อก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง ร่วมกับงบประมาณจากการท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียน จ านวน 300,000 บาท  พร้อมกันนี้โรงเรียนได้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์อาเซยีนศึกษา 
จ านวน 400,000 บาท ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องน้ า จ านวน 300,000 บาท โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร 
“สถานศึกษาแบบอย่าง” การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในกระบวนการเรียนการสอนจาก  
นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนได้รับ
เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท “นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  ระดับประเทศ”  

ปีงบประมาณ 2556  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริ ต  
และน าร่องการวิจัยโรงเรียนสุจริตและได้รับการพิจารณาเป็นโรงเรียนต้นแบบสุจริต  โรงเรียนได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดลและ สสส. ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการด้านส่ิงแวดล้อม สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบ 
กฟผ.: แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน โดยโรงเรียนได้ด าเนินการโครงการธนาคารกล้วยไม้ พร้อมกันนี้เทศบาล
ต าบลสามเงาได้สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องเพื่อปฏิบัติงานธนาคารการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  ระดับประเทศ”  จาก สพฐ.และ
ธนาคารออมสิน รางวัลโรงเรียนท่ีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดีเด่น จาก สพม.38 นักเรียนได้รับรางวัล
ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านคุณธรรมในวันเด็กแห่งชาติ ณ กรุงเทพมหานคร นักกีฬาเรือกรรเชียง
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ท่ีประเทศพม่า นักเรียนร่วมสมทบทุนจัดซื้อเก้าอี้ประชุม
ร่วมกับผู้ปกครอง ครูและคณะศิษย์เก่าเป็นอนุสรณ์ 3656 

ปีงบประมาณ 2557  โรงเรียนได้รับโล่รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ   ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดลและ สสส. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
โครงการธนาคารกล้วยไม้ ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ.: แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ณ อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
จังหวัดเพชรบุรี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 
ประจ าปี 2557 ก่อสร้างอาคารส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไปบริเวณศาลาแสงวิรุณ นักเรียนร่วมสมทบทุนจัดซื้อ
พัดลมติดต้ังภายในหอประชุมร่วมกับผู้ปกครอง ครูและคณะศิษย์เก่าเป็นอนุสรณ์ 3657 

ปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง”
ระดับยอดเย่ียมระดับประเทศ จาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ดีเด่น จาก สพม.38 รางวัลผู้น าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จากกระทรวงวฒันธรรม 
ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจปรับซ่อมหลังคาห้องสมุด ปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2  ปรับปรุง
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ซ่อมแซมหลังอาคารฝึกงาน 2 หลัง จ านวน 200,000 บาท ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแนะแนวลานพิกุล 
340,000 บาท และงบประมาณก่อสร้างห้องน้ าหลังหอประชุม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคาร 
2 ความยาว 103 เมตร จากเงินทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ าปี 2558 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ร่วมสมทบทุน
จัดซื้อและติดต้ังพัดลมภายในหอประชุมร่วมกับผู้ปกครองและคณะศิษย์เก่าเป็นอนุสรณ์ 3658 

ปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จาก 
ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 17 และโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ ดีเด่น  
จาก สพม.38 ได้รับการสนับสนุนจากชมรมศิษย์เก่า บริจาครถบัสโรงเรียนมูลค่า 150,000 บาท  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม้านั่ง และซุ้มบานบุรี ปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการแนะแนวลานพิกุล จัดกิจกรรมแข่งขัน
กอล์ฟ “ สามเงาวิทยาคมโอเพ่น ” ครั้งท่ี 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนสามเงาวิทยาคม  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ ( O – NET ) อยู่ในระดับดี โดยได้รับโล่และเกียรติบัตร  
ท าคะแนนสูงสุด ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง จาก สพม. 38 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 เป็นอนุสรณ์ 3659 

ปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนได้รับรางวัล MOR AWARD สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาขา
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับประเทศ 
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม และโครงการนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ าระดับประเทศ ชมรมศิษย์เก่าจัดการแข่งขัน
กอล์ฟโอเพ่น ครั้งท่ี 2 สมทบทุนก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อาคารแนะแนว และก่อสร้างโรงจอดรถบัสของ
โรงเรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ ( O – NET ) ท าคะแนนสูงสุด 2 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภท
โรงเรียนขนาดกลาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในการจัดซื้อจัดหา
เครื่องดนตรี วงดุริยางค์ จ านวน 100,000 บาท นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้
สมทบทุนก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.6 เป็นอนุสรณ์ 3660 

ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนจัดท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากหน้าห้องสมุดไปยังอาคารโรงอาหารพ่อแสน – แม่สาคร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายเจริญฤทธิ์  
สงวนสัตย์ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและร่วมชมกิจการของโรงเรียน จ านวน 2 ครั้ง 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ปรับปรุงระบบประปา
ท้ังระบบ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และจัดท าสนามเปตองเพื่อการจัดการเรียนการสอน 4 สนาม โดยได้รับ
งบประมาณการสนับสนุนจากการท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจ าปี 2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน หอพักนอนส าหรับนักเรียน ผู้อ านวยการใจ  ยอดด าเนินมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เมื่อวันท่ี 
16 – 17 ธันวาคม 2562 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้มอบเครื่องท าน้ าเย็น 
เป็นอนุสรณ์ 3662 
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สีประจ าโรงเรียน  เหลือง – เขียว 
คติพจน์ของโรงเรียน            สิกฺขกาโม ภว  โหติ   ผู้ใคร่ในการศึกษา คือผู้เจริญ 
อักษรย่อของโรงเรียน  ส.ง.ว. 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน                ต้นพิกุล 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน              ดอกบานบุรี 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน       พระพุทธวิโมกข ์
ปรัชญาของโรงเรียน  พัฒนา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์       รับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นไทยใส่ใจสุขภาพ 

          ตราประจ าโรงเรียน  ภาพพระพุทธรูปสามเงา 

                      
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ภายในปี 2563 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานระดับชาติ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คุณลักษณะสุจริต 

ค่านิยม 12 ประการ ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และมีสมรรถนะตามหลักสูตร  
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนและภาคีเครือข่าย 

 
ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียน ชุมชน 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ียั่งยืน 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
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เป้าประสงค์ 

1. นักเรียน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    เป็นคน
ดี มีคุณธรรม ค่านิยม12 ประการ  ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมยุคใหม่ตามระบอบประชาธิปไตยและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ น าเสนอผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมัน่ใจในตนเอง 

2. ครู มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไป
กับ กระบวนการวิจัย   โดยใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้น สนใจใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพฒันาตนเองตาม
ศักยภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ  

 
     3. ผู้บริหาร เป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี มี
ความรู้  ความสามารถ   ในการพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้น าไปสู่  การปฏิบัติ
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง        

     4. โรงเรียน เป็นโรงเรียนช้ันดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม อบอุ่น 
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาท่ีแท้จริง ซึ่งเกิด
จากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนา  ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม 

    5. ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เช่ือถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  

ปรัชญาการจัดการศึกษา 

โรงเรียนเนน้การจัดการศึกษาท่ีสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  พัฒนาสมรรถภาพ 
การท างานร่วมกัน  การคิดท่ีเป็นระบบ  ด้วยวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยยึดหลักการทุก
คนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 

แนวคิดหลักการพัฒนาโรงเรียน 

  โรงเรียนมีแนวคิดหลักท่ีใช้ในการบริหารจัดการ เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วมคือ  
“บุคลากรของโรงเรียนทุกคน พร้อมด้วยชุมชนต้องร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนาโรงเรียน” 
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ข้อมูลผู้บริหารและครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 

ต าแหน่ง 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู คศ.3 
ครู คศ.2 
ครู คศ.1 
ครูผู้ช่วย 
ครูอัตราจ้าง 

1 
- 
4 
3 
2 
2 

- 
- 
9 
3 
2 
3 

1 
- 

13 
9 
4 
5 
2 

รวม 11 20 34 
 
 
 

ข้อมูลระดับการศึกษาของผู้บริหารและครู โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 

วุฒิการศึกษา 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

 4 
8 

9 
13 

13 
21 

รวม 12 22 34 
 
 

 
ข้อมูลลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

 

ต าแหน่ง 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างช่ัวคราว 
ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ (ลูกจ้างช่ัวคราว) 

- 
1 
2 
1 
- 

- 
2 
1 
1 
1 

0 
3 
3 
2 
1 

รวม 4 5 9 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 
ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

69 
70 
55 
25 
17 
23 

56 
60 
58 
35 
29 
42 

125 
130 
113 
60 
46 
65 

รวม 259 280 539 
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ตารางสรุปงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  อ าเภอสามเงา  จังหวัดตาก 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
 

ท่ี แผนงาน จ านวนกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
22 1,835,816 

 
 

2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน 
วิชาชีพครู 

2 345,900 
 

 

3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียน 
ชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ียั่งยืน 

7 818,120 
 

 

4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8 852,192 
 

 

5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

1 22,000  

6 งบส ารอง - 83,926  
รวม 40 3,957,954 
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การจัดสรรเงินเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการ 
 

ประเภทงบประมาณ เกณฑ์การจัดสรรเงิน งบประมาณที่ได้รับ 

ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 50 419,631 
ฝ่ายงบประมาณ ร้อยละ 10 83,926 
ฝ่ายบริหารบุคคล ร้อยละ 10 83,926 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป ร้อยละ 10 83,926 

ฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 10 83,926 
งบส ารอง ร้อยละ 10 83,926 

รวม 839,263 
 

 
 
 

 
 

ตารางการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ใช ้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 477,840 

อุดหนุนรายหัว 1,904,300 
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                                                                                 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                                                           

1. ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ท่ี ตัวชี้วัดที ่ เกณฑ์การประเมิน 

1 เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ครู 36 คน 1,483,140 ตลอดปี
การศึกษา บริหารวิชาการ 1 1.1 1. จ านวนนักเรียน 

    
นร. 539 

คน 
      

  1.2 เกณ์การประเมิน 

  1.หนังสือแบบเรียน      512,530      3 3.1 1.นักเรียนทุคนได้รบัหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษาร้อยละ 100 

  2.เครื่องแต่งกาย      251,100        3.2 2.นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

  3.อุปกรณ์การเรียน      233,220        3.3  ร้อยละ 100 

  4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      486,290        3.4 3.นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเคร่ืองแบบนักเรียนร้อยละ 100 

              3.5 4.นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 90 

2 ปัจจัยพื้นฐาน ครู 5 คน    109,500  
ตลอดปี

การศึกษา กิจการนักเรียน 2 2.2 1. จ านวนนักเรียน 

    นร. 73 คน           เกณ์การประเมิน 

  1. ค่ารถโดยสาร จ านวน 44 คน             1. นักเรียนชั้นม.ต้นที่ขาดแคลนคุณทรพัย์ได้รบัเงินช่วยเหลือค่ารถ 

  2. ค่าอาหาร  จ านวน 29 คน             2. นักเรียนชั้นม.ต้นที่ขาดแคลนคุณทรพัย์ได้รบัเงินช่วยเหลือค่าอาหาร 

                  

3 โครงการพัฒนาระบบดูแล ครู 36 คน     20,926  
ตลอดปี

การศึกษา ระบบดูแล 1 1.2 1. จ านวนนักเรียน 

  ช่วยเหลอืนักเรียน 
นร. 539 

คน     ช่วยเหลือนักเรียน   ข้อ 1 เกณ์การประเมิน 

              ข้อ 3 1.สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

              ข้อ 4 และครอบคลุมถึงผู้เรยีนทุกคน ในระดับ 4ขึ้นไป 

                
2.สถานศึกษามีการจัดต้ังเครือข่ายดูแลช่วยเหลือและคุ้มนักเรียนใน
ภาวะวิกฤติ 

                
มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่พอใจของนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือในระดับ 3 
ขึ้นไป 
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ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ท่ี ตัวชี้วัดที ่ เกณฑ์การประเมิน 

4 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครู 36 คน     20,000  
ตลอดปี

การศึกษา ระบบดูแล 1 1.2 1. จ านวนนักเรียน 

    
นร. 539 

คน     ช่วยเหลือนักเรียน   ข้อ 1 เกณ์การประเมิน 

              ข้อ 3 
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด และเล็งเห็น
ประโยชน์ 

              ข้อ 4 ของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

                2.นักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคมร้อยละ 90ความพึงพอใจ 

                
ต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

5 STEM Education ครู 36 คน     15,000  
ตลอดปี

การศึกษา บริหารวิชาการ 1 1.1 - 1.2 1. จ านวนนักเรียน 

  
 

นร. 539 
คน 

 
  

 
2 2.1 - 2.6 2. จ านวนสื่อ/นวัตกรรม 

  
 

  
 

  
 

3 3.1 - 3.5 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

  
 

  
 

  
 

  
 

เกณ์การประเมิน 

  
 

  
 

  
 

  
 

1. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวติ
จริงและ 

  
 

  
 

  
 

  
 

สร้างนวัตกรรมที่ใช้สะเต็มเป็นพื้นฐานในระดับ 3 ขึ้นไป 

  
 

  
 

  
 

  
 

2. ผู้เรียนและครูผู้สอนของโรงเรียน มีส่วนร่วมในจัดการเรียนรู้ตาม     

                

แนว STEM ศึกษาอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 



ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ท่ี ตัวชี้วัดที ่ เกณฑ์การประเมิน 

6 ยกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (O - NET) ครู 36 คน     25,000  
ตลอดปี

การศึกษา บริหารวิชาการ 1 1.1 - 1.2 1. จ านวนนักเรียน 

  
 

นร. 539 
คน 

 
  

 
2 2.1 - 2.6 2. จ านวนสื่อ/นวัตกรรม 

  
 

  
 

  
 

3 3.1 - 3.5 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

  
 

  
 

  
 

  
 

เกณ์การประเมิน 

  
 

  
 

  
 

    

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน 

  
 

  
 

  
 

    
 

  
 

  
 

  
 

    2.นักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) 

                สูงขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 

7 
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

ครู 36 คน 
7,000 

ตลอดปี
การศึกษา กลุ่มสาระฯ 

1 1.1 - 1.2   

  

 

นร. 539 
คน 

 
  

ภาษาไทย 
2 2.1 - 2.6   

  
 

  
 

  
 3 3.1 - 3.5 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

  
 

  
 

  
   

 
เกณ์การประเมิน 

  1.จัดหาพัสดุจัดท าสื่อการสอนภาษาไทย   
 

  
 

  
 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

  2.กิจกรรมวันส าคัญของภาษาไทย   
 

  
   

 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการเขียนอย่างสร้างสรรค์ 

      
     

 

3.  นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการฟัง การดู อย่างไตร่ตรองและมี
วิจารณญาณ 

  
 

  
 

  
   

 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการพูดอย่างสร้างสรรค ์

  
 

  
 

  
   

 
5. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์   

           
 

คิดอย่างมิวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรคแ์ละสรปุความคิดอย่างมีระบบ 

                6. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
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ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ท่ี ตัวชี้วัดที ่ เกณฑ์การประเมิน 

8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษา ครู 36 คน 7,000 ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระฯ 
1 1.1 - 1.2 1. จ านวนนักเรียน 

  
ต่างประเทศ 

นร. 539 
คน    ภาษาต่างประเทศ 2 2.1 - 2.6 2. จ านวนสื่อ/นวัตกรรม 

    
 

  
   3 3.1 - 3.5 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

    
 

  
 

  
 

  เกณ์การประเมิน 

  1.ยกผลสัมฤทธ์ิภาษาอังกฤษ 
 

   
  

 
  

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 3 
ขึ้นไป 

  2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

  
 

  

 
  

2. นักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

  3.ผลิตสื่อ 
 

  
 

  
 

  อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

          

 
  

3. นักเรียนมีคะแนน อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

    
 

  
 

  
 

  อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 

    
 

  
 

  

 
  

4. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
อย่างย่ังยืน 

                อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

9 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครู 36 คน 20,000 ตลอดปี
การศึกษา กลุ่มสาระฯ 1 1.1 - 1.2 1. จ านวนนักเรียน 

  วิชาวทิยาศาสตร์ 
นร. 539 

คน 
  

 วิทยาศาสตร์ 
2 2.1 - 2.6 2. จ านวนสื่อ/นวัตกรรม 

  
     

 
  3 3.1 - 3.5 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

  
     

 
  

 
  เกณ์การประเมิน 

  1.จัดหาพัสดุสื่อการเรียนการสอน     
 

  

 
  

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

  2.พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์     
 

  
 

  2.นักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

  3.วิจัยและผลิตสื่อการเรียนการสอน     
 

  
 

  อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

  4.จัดท าแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
 

  
 

  3.นักเรียนมีคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

  
 

    
 

  
 

  อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
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ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ท่ี ตัวชี้วัดที ่ เกณฑ์การประเมิน 

10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครู 36 คน 8,600 ตลอดปี
การศึกษา กลุ่มสาระฯ 1 1.1 - 1.2 1. จ านวนนักเรียน 

  คณิตศาสตร์ 
นร. 539 

คน 
  

 คณิตศาสตร ์
2 2.1 - 2.6 2. จ านวนสื่อ/นวัตกรรม 

    
 

  
 

  3 3.1 - 3.5 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
    

 
  

 
  

 
  เกณ์การประเมิน 

  1.จัดหาพัสดุ 
 

  
 

  

 
  

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ 
2 ขึ้นไป 

  2.การแข่งขันเพ่ือความเป็นเลิศ 
 

  
 

  

 
  

2.นักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชาวิทยาศาสตร์
อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 

  ทางคณิตศาสตร ์
 

  
 

  

 
  

3.นักเรียนมีคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

    
 

  
 

  

 
  

4.ครูสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และมีการบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 

            
    

5.ครูสามารถท าการวิจัยในชั้นเรียนและสร้างสื่อนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 

11 ส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความเป็นเลิศ ครู 36 คน 20,000 ตลอดปี
การศึกษา กลุ่มสาระฯ 1 1.1 - 1.2 1. จ านวนนักเรียน 

  ทางด้านศิลปะ 
นร. 539 

คน 
 

  ศิลปะ 2 2.1 - 2.6 2. จ านวนสื่อ/นวัตกรรม 

  
 

  
 

  
 

3 3.1 - 3.5 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

  
 

  
 

  
 

    เกณ์การประเมิน 

  
 

  
   

 
    

1. นักเรียนและผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ 

  1.จัดหาพัสดุทางดนตรี   
   

 
    กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

  2.จัดหาพัสดุทางนาฏศิลป ์   
   

 
    

2. นักเรียนและผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80 สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรม  

  
 

  
 

  
 

    ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป ์
  

 

  

 
  

 
    

3. นักเรียนและผู้เก่ียวข้องร้อยละ 80 เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
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ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ท่ี ตัวชี้วัดที ่ เกณฑ์การประเมิน 

12 ส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพ     
ตลอดปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระฯ 

1 1.1 - 1.2 1. จ านวนนักเรียน 

  และเทคโนโลย ี
นร. 539 

คน   
 

การงานอาชีพฯ 2 2.1 - 2.6 2. จ านวนสื่อ/นวัตกรรม 

        
 

  3 3.1 - 3.5 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

  1. กิจกรรมจัดหาพัสดุการเรียนช่างโลหะ     
 

  
 

  เกณ์การประเมิน 

  2. กิจกรรมจัดหาพัสดุงานอาชีพพื้นฐาน     
 

  
 

  1.มีวัสดุฝึกและอุปกรณ์การฝึกทักษะอย่างพอเพียง 

  3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี     
 

  
 

  2.นักเรียนร้อยละ80มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

  4. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์การงานอาชีพ     
 

  
 

  3.นักเรียนร้อยละ75มีความเป็นเลศิทางด้านทักษะการอาชพี 

  5 กิจกรรมจัดพัสดุการสอนคอมพิวเตอร ์     
 

  
 

  4.นักเรียนร้อยละ80มีทักษะทางด้านการประกอบอาชีพ 

  6. กิจกรรมจัดพัสดุการสอนคหกรรม               

13 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครู 36 คน 7,000 ตลอดปี
การศึกษา กลุ่มสาระฯ 1 1.1 - 1.2 1. จ านวนนักเรียน 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
นร. 539 

คน   
 

สังคมศึกษาฯ 2 2.1 - 2.6 2. จ านวนสื่อ/นวัตกรรม 

       
 

  3 3.1 - 3.5 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

       
 

  
 

  เกณ์การประเมิน 

  1.จัดหาพัสดุจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

  

 
  

 
  

1. ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และมีการบันทึกผลการจัด
กิจกรรม 

    
 

  
 

  
 

  การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

    
 

  
 

  
 

  
2. ครูมีการท าการวิจัยในชั้นเรียนและสร้างสื่อนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม 

                

3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
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ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ท่ี ตัวชี้วัดที ่ เกณฑ์การประเมิน 

14 
ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้
พลานามัย 

ครู 36 คน 20,000 ตลอดปี
การศึกษา กลุ่มสาระฯ 

1 1.1 - 1.2 1. จ านวนนักเรียน 

    
นร. 539 

คน   
 

สุขศึกษา 2 2.1 - 2.6 2. จ านวนสื่อ/นวัตกรรม 

       
 

และพลศึกษา 3 3.1 - 3.5 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

       
 

  
 

  เกณ์การประเมิน 

  1.พัสดุจัดกิจกรรมการเรียนรู ้  
  

 
  

 
  1. นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการรวมทั้งคุณธรรม  

    
 

  
 

  
 

  จริยธรรมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการมีวิถีชีวิตที่มีความสุข 

     
  

 
  

 
  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

    
 

  
 

  
 

  2. นักเรียนและผู้เก่ียวข้อง มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพ 

    
 

  
 

  
 

  
กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดับ 
4 ขึ้นไป 

                
3.  นักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอยู่ใน
ระดับ 4 ขึ้นไป  

15 การพัฒนางานแนะแนว ครู 36 คน 10,000 ตลอดปี
การศึกษา บริหารวิชาการ 1 1.2 1.จ านวนนักเรียน 

    

นร. 539 
คน     งานแนะแนว   

 
เกณ์การประเมิน 

  1.การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4 
 

    
 

  
 

1.   งานแนะแนวมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ สะดวก รวดเร็ว  

  

2.พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมแนะ
แนว 

 

  
  

 
  

 
ในการท างานและให้บริการ อยู่ในระดับ 5 

  3.แนะแนวการศึกษาต่อม.3,ม.6 
 

    
 

  
 

2. งานกิจกรรมและบุคลกร มีความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ   

  4.กิจกรรมคนดีศรีสามเงา 
 

    
 

  
 

อยู่ในระดับ 5 

      
  

  
 

  
 

3. งานแนะแนวมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ อยู่ใน
ระดับ 5 
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ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ท่ี ตัวชี้วัดที ่ เกณฑ์การประเมิน 

16 

 
ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพนักเรียน 

ครู 36 คน 6,000 ตลอดปี
การศึกษา บริหารทั่วไป 

 
1 
2 

 
1.2 
2.2 1.จ านวนนักเรียน 

    

นร. 539 
คน 

  
 งานอนามัย 

 
  เกณ์การประเมิน 

       
 

โรงเรียน 
 

  1. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

  

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและดูแลอนามัย 
นร.    

 
  

 
  

2. นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อ
กา 

  2. การป้องกันโรคระบาด 
   

 
  

 
  รด าเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพนักเรียนอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

  3. จัดพัสดุอุปกรณ์ห้องพยาบาล 
   

 
  

 
    

17 TO BE NUMBER ONE ครู 36 คน 5,000 ตลอดปี
การศึกษา กิจการนักเรียน 1 1.2 1.ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

    

นร. 539 
คน   

 
  

 
  เกณ์การประเมิน 

    
 

  
 

  
 

  
1. นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ทุกคนเข้าร่วม
ชมรม  

    
 

  
 

  
 

  TO BE NUMBER ONE 

    
 

  
 

  
 

  
2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมทุก
คน 

    
 

  
 

  
 

  
 มีความพึงต่อใจในการด าเนินโครงการ และจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

18 ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครู 36 คน 12,000 ตลอดปี
การศึกษา กิจการนักเรียน 1 

1.2 1.ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

    

นร. 539 
คน   

 

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

 
  เกณ์การประเมิน 

  
1.จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจรรมวันส าคัญ
ต่างๆ 

 

  

 
  

 
  1.นักเรียนร้อยละ100ได้เข้ากิจกรรมวันส าคัญต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น 

    
 

  
 

  
 

  2.ผู้เรียนร้อยละ80มีทักษะในการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

    
 

  
 

  
 

  3.ผู้เรียนร้อยละ90มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค ์

                4.ผู้เรียนรอ้ยละ80มีความปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 

19 



ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ท่ี ตัวชี้วัดที ่ เกณฑ์การประเมิน 

19 โครงการโรงเรียนสุจริต ครู 36 คน       1,650  
ตลอดปี

การศึกษา โครงการ 1 1.2 1.ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

    
นร. 539 

คน   
 

โรงเรียนสุจริต 2 2.2 เกณ์การประเมิน 

    
 

  
 

  
 

  1.นักเรียนครูและบุคลากรร้อยละ100เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 

    
 

  
 

  
 

  2.ครูร้อยละ100จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บรูณาการความสุจริต 

    
 

  
 

  
 

  3.นักเรียนครูและบุคลากรร้อยละ95มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณลักษณะ 

    
 

  
 

  
 

  ความสุจริต 5 ประการได้อย่างถูกต้อง 

    
 

  
 

  
 

  4.นักเรียนครูและบุคลากรร้อยละ95สามารถปฏิบัติตามคณุลักษณะ 

    
 

  
 

  
 

  ความสุจริต 5 ประการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    
 

  
 

  
 

  5.นักเรียนครแูละบคุลากรรอ้ยละ95มีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 

    
 

  
 

  
 

  ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

    
 

  
 

  
 

  6.ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ95มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 

            
 

    

20 ส่งเสริมพัฒนางานประชาธิปไตย คณะกรรมการ 
1,000 

ตลอดปี
การศึกษา 

งานส่งเสริม 
1 1.2 1.ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

    

นักเรียน 
จ านวน  
20 คน     

ประชาธิปไตย 
    เกณ์การประเมิน 

          
และสภานักเรียน 

    
1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

  1. โครงการเข้าค่ายอบรมเชงิปฏิบัติการ       
 

    2. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้ทักษะชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยได้ 

  คณะกรรมการนักเรียน             อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. การเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน   
  

        
3. ด าเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนและฝึกอบรมให้ความรู้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ท่ี ตัวชี้วัดที ่ เกณฑ์การประเมิน 

21 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ครู 36 คน     15,000  
ตลอดปี

การศึกษา กิจการนักเรียน 1 1.2 1.ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

    
นร. 539 

คน   
 

  
 

  เกณฑก์ารประเมิน 

    
 

  
 

  
 

  1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม   

    
 

  
 

  
 

  จริยธรรม  ศีลธรรมและค่านิยมที่ดีงาม  อยู่ในระดับ 5  

    
 

  
 

  
 

  
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมที่
พึงประสงค ์ 

                
รวมทั้งสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับ 4 
ขึ้นไป 

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ครู 36 คน 10,000 
ตลอดปี

การศึกษา กิจการนักเรียน 1 1.2 1.ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

  โครงงานคุณธรรม 
นร. 539 

คน           เกณฑก์ารประเมิน 

                
1. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยจัดท าโครงงาน
คุณธรรม ได้อย่างน้อย 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 

  

1. อบรมนักเรียนแกนน าคุณธรรม 
2. จัดท าห้องเรียนคุณธรรมและโครงงาน
คุณธรรม   

  

  
 

    

2. ปลูกฝังจิตส านึกของนักเรียนให้มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ สุจริต จิตอาสา กิริยานอบน้อม โดยการเรียนรู้ผ่าน
โครงงานคุณธรรมสู่การเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการ
ด ารงชีวิต 

 23 ส่งเสริมงานสภานักเรียน 

 นักเรียน 
จ านวน  
20 คน 

5,000   ตลอดปี
การศึกษา 

 งานสภา
นักเรียน  1  1.2 

1. ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
เกณฑก์ารประเมิน 
1. สภานักเรียนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สภานักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ปฏิบัติงานเพียงพอต่อความต้องการ 
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                                                                                 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                                                      

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน วิชาชีพครู 

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ที่ 

ตัวชี้วัด
ที่ เกณฑ์การประเมิน 

1 วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครู 36 คน 3,000 ตลอดปีการศึกษา บริหารวิชาการ 2 2.2 1.จ านวนงานวิจัย 

       
 

งานวิจัย   2.4 เกณฑ์การประเมิน 
  1.จัดหาพัสดุงานวิจัย    

 
      1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100  

       
 

      มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา 

    
    

      ที่ตนรับผิดชอบ ปีการศึกษาละ 2 เร่ือง 

                  

2 เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียน ครู 36 คน 342,900 ตลอดปีการศึกษา บริหารบุคคล 2 2.4 1. ร้อยละของจ านวนครู ผู้บริหารและ 

  การสอนและพฒันาบุคลากร 
 

  
 

งานพัฒนา   
 

บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ 

  1.อบรมประชุมสัมมนาของบุคลากร  
  

 บุคลากร   
 

การพัฒนาตนเอง 

  2.ศึกษาดูงานการศึกษา  
  

     
 

เกณฑ์การประเมิน 
  3.จ้างบุคลากร 

 
  

 
    

 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ100ได้รับ 

    
 

  
 

    
 

การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

    
 

  
 

    
 

2.จัดจ้างครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย/คณิตศาสตร1์อัตรา 

    
 

  
 

    
 

3.จัดจ้างครูตา่งชาติสอนภาษาองักฤษ1อัตราภาษาพม่า1อัตรา 

    
 

  
 

    
 

4.จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวจ านวน 3 คน 

                5.ครูและผู้เก่ียวข้องร้อยละ90มีความพึงพอใจต่อโครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียน ชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ท่ี 

ตัวชี้วัด
ที่ เกณฑ์การประเมิน 

1 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ครู 39 คน 5,000 ตลอดปี

การศึกษา 
งาน

ห้องสมุด 2 2-ม.ค. 1. จ านวนครู/จ านวนนักเรียนที่ใช้บริการห้องสมุด 

  
 

นร. 539 คน   
 

      2. จ านวนวัสดุสารนิเทศ/สื่อเทคโนโลยี 

  1.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน     
 

      เกณ์การประเมิน 

  2.จัดหาพัสดุสื่อเทคโนโลยี     
 

      1. นักเรียนมีทักษะการอ่าน มีความริเร่ิมมีจินตนาการ  

  
 

    
       

2. นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้ จากแหล่งต่าง 
ๆ พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  

  
 

    
 

      
3. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการ
อ่าน 

2 ส่งเสริมพัฒนาศูนย์ICTเพื่อการเรียนรู ้
ครู 39 คน 391,370 ตลอดปี

การศึกษา 
บริหาร
วิชาการ 1 

1.1 ข้อ 
4 1.จ านวนนักเรียน 

    นร. 539 คน    งาน ICT 2 2.6 2.จ านวนครู 

    
 

  
 

  3 3.2 3.จ านวนพัสดุอุปกรณ์ICT 

    
 

  
 

  
 

  เกณฑก์ารประเมิน 

  1.จัดซื้อพัสดุICT 
 

  
   

 
  1.นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    
 

     
 

  และการสื่อสารอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

    
 

     
 

  2.ครูมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 

    
 

     
 

  จัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

    
 

     
 

  3.ครูมีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ 

    
 

     
 

  เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับ 4ขึ้นไป 

    
 

     
 

  4.โรงเรียนมีการปรับปรุงซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สื่อ 

    
 

     
 

  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้พร้อมใช้บริการอยู่ใน 

    
 

     
 

  ระดับ 4 ขึ้นไป 
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ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ท่ี 

ตัวชี้วัด
ที่ เกณฑ์การประเมิน 

         

3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ห้องศูนย์
อาเซียน 

3,000 ตลอดปี
การศึกษา บริหาร

วิชาการ 2 2.5 

 
1.จ านวนครุภัณฑ์ห้องศูนย์อาเซียน 
เกณฑก์ารประเมิน1.การปรับปรุงห้องศูนย์อาเซียนและบริเวณ
จ านวน 1 ศูนย์ 

    1ห้อง    งานพัฒนา 
 

  2.จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ห้องศูนย์อาเซียน จ านวน 1 รายการ 

    ห้องเรียนสีเขียว    แหล่งเรียนรู้ 
 

  3.จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

    1 ห้อง      
 

  4.ผู้เก่ียวขอ้งร้อยละ 95 มีความพงึพอใจในการด าเนินงานโครงการ 

  1.จัดซื้อพัสดุศูนย์อาเซียน 
 

  
   

 
  1.จ านวนอาคารเรียน 

  2. จัดซื้อพัสดุห้องเรียนสีเขียว 
 

     
 

  2.ระบบสาธารณูปโภค 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานประปา ปรับปรุง 341,000 ตลอดปี
การศึกษา บริหารทั่วไป 2 2.5 เกณฑ์การประเมิน 

  และภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ 2562 3 อาคารเรียน   
 

งานอาคาร     1.ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบให้พร้อมใช้บริการอยู่เสมอ 

    ปรับปรุงระบบ   
 

สถานที่ฯ     2.บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบประปาให้ใชง้านได้ปกติ 

    ประปา,ไฟฟ้า   
 

      3.มีวัสดุท าความสะอาดห้องน้ าและบริเวณโรงเรียนอย่างเพียงพอ 

  - ปรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้า             

  - วัสดุปรับปรุงระบบประปา     
        

  - งานก าจัดสิ่งปฏิกูร     
        

  - งานปรับปรุงซ่อมซมอาคารแนะแนว     
        

  และอาคารประกอบ     
        

  - วัสดุท าความสะอาด     
        

  - พันธ์ไม้ประดับและอุปกรณ์การปลูกพืช     
        

  

- เครื่องมือช่าง 
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ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ท่ี 

ตัวชี้วัด
ที่ เกณฑ์การประเมิน 

         

5 ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการให้บริการ ครู 36 คน 59,750 ตลอดปี
การศึกษา บริหารทั่วไป 2 2.2 เกณฑ์การประเมิน 

  งานโสตทัศนศึกษา นร. 539 คน   
 

งานโสต 
 

   1. มีโสตทัศนูปกรณ์ร้อยละ ๙๐ ที่มีประสิทธิภาพ  

     
  

 
ทัศนูปกรณ์ 

 
  เพียงพอต่อการให้บริการ 

  1.พัสดุงานโสตทัศนศึกษาและการปรับซ่อมแซม 
 

  
 

      2. นักเรียนและร้อยละ ๙๕ พึงพอใจต่อการด าเนินงานพัฒนา 

                และสนับสนุนการให้บริการงานโสตทัศนศึกษา 

 
 

6 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อโลกที่ยั่งยืน 

ครู 36 คน 12,000 ตลอดปี
การศึกษา บริหาร

วิชาการ 1 

1.1  
ข้อ 1 
1.1  

ข้อ 2 

1.จ านวนครุภัณฑ์ห้องศูนย์อาเซียน 
เกณฑก์ารประเมิน 

 
1.ครูร้อยละ90มีแผนการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก 

    นร. 539 คน   
 

งานเศรษฐกิจ 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     
  

 
พอเพียง 2 2.5 2.นักเรียนร้อยละ90เข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้เข้าใจ 

    
 

  
 

  
 

  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1. พัฒนาฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ฐาน 

 

  

 
  3 

3.1 – 
3.5  3.นักเรียนร้อยละ15เป็นแกนน าการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

    
 

  
 

  
 

  4.ผู้เก่ียวข้องร้อยละ80มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

                 

7 พัฒนาศูนย์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครู 36 คน 6,000 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหาร
วิชาการ 1 

1.1  
ข้อ 1 เกณฑก์ารประเมิน 

  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม นร. 539 คน     งานพัฒนา 

 

1.1 ข้อ 
2 1.ร้อยละ70สามารถปรับปรุงหอ้งเรียนให้เป็นศูนยภ์ูมิปญัญาท้องถิ่น1ศูนย ์

    
 

    แหล่งเรียนรู้ 2 2.5 2.จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย จ านวน35รายการ 

    
 

      
 

  3.ร้อยละ60จัดท ารูปเล่มเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ทอ้งถิ่นในอ าเภอสามเงา 

  1. ปรับปรงุห้องภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

      
 

  4.ผู้เก่ียวข้องร้อยละ80มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

           
 

  1.จ านวนครู 

                2.จ านวนนักเรียน 
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       แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                                                                         

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ที่ 

ตัวชี้วัด
ที่ เกณฑ์การประเมิน 

1 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธภิาพ ครู 36 คน 30,000 ตลอดปี
การศึกษา บริหารวชิาการ 2 2.2 1.ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ 

  งานวิชาการ 
นร. 539 

คน 
      

  2.3 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

  1.พัสดุส านักงาน             3.กระกวนการจัดการเรียนการสอน 

  2.พัสดุงานทะเบียน             4.หลักสูตรสถานศึกษา 

  3.พัสดุงานวัดผล             เกณฑ์การประเมิน 
                1. ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการให้บริการแก่คณะครู  

                นักเรียน และผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ 

                2. ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการมีระบบข้อมูลสารสนเทศ 

                อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 ผลิตสื่อการเรียนการสอน ครู 36 คน 100,000 ตลอดปี
การศึกษา บริหารวชิาการ 2 2.2 1.จ านวนผู้รับบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

    
นร. 539 

คน 
    งานผลิตสื่อ 

  2.3 2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการผลิตสื่อการเรียน 

          
 

  2.6 3.ปริมาณและคุณภาพในการผลืตสื่อการเรียนการสอน 

  1.จัดซื้อพัสดุงานผลิตสื่อการเรียนการสอน             เกณฑก์ารประเมิน 

                1.ร้อยละ90ของครูมาขอรับบริการผลิตสื่อฯ 

                2.ร้อยละ90ของครูและนักเรียนมีเอกสารที่มีคุณภาพ 

                3.ร้อยละ90ของครูมีความพึงพอใจในการผลิตสื่อฯ 

                4.ร้อยละ90ของครูจัดการเรียนการสอนเต็มความสามารถ 

            
    

5.ร้อยละ90ของครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนฯ 
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ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ที่ 

ตัวชี้วัด
ที่ เกณฑ์การประเมิน 

         

3 ส่งเสริมและพัฒนางานส านักงาน ครู 36 คน 83,296 ตลอดปี
การศึกษา บริหาร 2 2.2 1.จ านวนครู 

  บริหารงบประมาณ 
นร. 539 

คน 
  

 
งบประมาณ 

 
  2.จ านวนพัสุดงานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

    
 

  
 

  
 

  เกณฑก์ารประเมิน 

  1. จัดหาพัสดุงานการเงิน 
 

  
 

  
 

  1.กลุ่มบริหารงบประมาณมีวัสดุใช้อย่างพอเพียงร้อยละ90 

  2. จัดหาพัสดุงานพัสดุโรงเรียน 
 

  
 

  
 

  2.ครูและนักเรียนรอ้ยละ95ได้รับการบริการจากกลุ่มบริหารงบประมาณ 

  3. จัดหาพัสดุงานแผนงาน 
 

  
 

  
 

  3.ครูและนักเรียนร้อยละ90ได้รับการบริการจาก 
                กลุ่มบริหารงบประมาณอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4 สนับสนุนการจัดการสาธารณูปโภค ครู 36 คน 500,000 ตลอดปี
การศึกษา บริหาร 2 2.2 1. บัญชีรายรับรายจ่าย 

    
นร. 539 

คน  
  งบประมาณ 

    2.ระบบสาธารณูปโภค 

  สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   
 

  
     เกณฑ์การประเมิน 

  1.ค่าน้ าประปา   
 

  
     1.โรงเรียนใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้อย่างคุ้มค่าเหมาะสม 

  2.ค่าไฟฟ้า   
 

  
     2.โรงเรียนมีการวางแผนการใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 

  3. ค่าอินเทอร์เนต   
 

  
       

  4. ค่าไปรษณีย์   
 

  
       

  5.ค่าโทรศัพท ์               

5 ส่งเสริมและพัฒนางานส านักงาน ครู 36 คน 83,296 ตลอดปี
การศึกษา 

บริหารงาน
บุคคล 2 2.2 1.จ านวนครู 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นร. 539 

คน 
  

 
งานส านักงาน 

 
2.4 2.จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 

    
 

  
 

  
 

  เกณฑ์การประเมิน 
  1.จัดซื้อพัสดุส านักงานกลุ่มบริหารงานบคุคล 

   
 

  
 

  1.  กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุส านักงานอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

    
 

  
 

  
 

  2.  ครูและนักเรียน ได้รับการบริการจากกลุ่มงานส านักงานบุคคล 
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ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ับผิดชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน
ที่ 

ตัวชี้วัด
ที่ เกณฑ์การประเมิน 

6 
        

ส่งเสริมและพัฒนางานส านักงาน ครู 36 คน 20,000 ตลอดปี
การศึกษา บริหารทั่วไป 2 2.2 1.จ านวนครู 

  กลุ่มบริหารทั่วไป 
นร. 539 

คน 
  

 
งานส านักงาน 

 
  2. จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 

    
 

  
 

งานสารบรรณ 
 

  เกณฑ์การประเมิน 
  1.จัดซื้อพัสดุส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
  

 
  

 
  1.กลุ่มบริหารทั่วไปมีวัสดุส านักงานใช้อย่างพอเพียงร้อยละ90 

    
 

  
 

  
 

  2.ครูและนักเรียนร้อยละ95ได้รับบริการจากกลุ่มงานส านักงาน 

                3.ครูและนักเรียนรอ้ยละ90ได้รับการบริการอย่างรวดเร็วมีประสิทธภิาพ 

7 ส่งเสริมบริการยานพาหนะ 
รถยนต์ 3 

คัน 
30,600 ตลอดปี

การศึกษา บริหารทั่วไป 2 2-ม.ค. 1. บัญชีรายรับรายจ่าย 

  
1.ค่าวัสดุเชื้อเพลิง    

 

งาน
ยานพาหนะ 

 
  เกณฑก์ารประเมิน 

  2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 
 

  
 

  
 

  1.ใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธภาพ 

                2.รถยนต์ใช้การได้ 

8 
ส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ครูและ 
5,000 

ตลอดปี
การศึกษา 

บริหาร
วิชาการ 

1 
1.1 - 
1.2 1.รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

บุคลากร38 
คน 

 
  งานประกัน 

2 
2.1 - 
2.6 เกณฑก์ารประเมิน 

  
    

  คุณภาพ 3 
3.1 - 
3.5 1.ครูร้อยละ95มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  1.จัดซื้อพัสดุงานประกันคุณภาพการศึกษา   
 

  การศึกษา     2.ครูร้อยละ95จัดท าเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  
 

  
 

        3.ครูร้อยละ90มีความรู้และพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ4จากสมศ. 

  
 

  
 

        4.ครูร้อยละ90มีความพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพภายใน 

   
  

 
        และผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

                1. บัญชีรายรับรายจ่าย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหวา่งโรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

ท่ี กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
เข้าเกณฑ์ ตัวชี้วดั 

มาตรฐาน
ท่ี ตัวชี้วดัท่ี เกณฑก์ารประเมิน 

1 ส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ ครู 36 คน 22,000 ตลอดปีการศึกษา บริหารทั่วไป 2 2. 2 1.จ านวนเอกสารประชาสัมพันธ์ 
    นร. 539 คน   

 
งานประชาสัมพันธ์ 

 
2.6 เกณฑ์การประเมิน 

    
 

  
 

  
 

  1.โรงเรียนมีเอกสารประชาสัมพันธ์ร้อยละ100 
    

 
  

 
  

 
  2.ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชนร้อยละ90ได้รับ 

  1.พัสดุงานประชาสัมพันธ์ 
 

  
 

  
 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัชนก   จินะตา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  เมษายน 2563 – 30 มีนาคม  2564 

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

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ก าหนดจุดเน้นเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติและ
ก าหนดให้ในปี พ.ศ.2562 - 2564 เป็น “ปีแห่งการรู้จัก รัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีมีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึด
หลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข  

รวมถึงปัจจุบันเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบท้ังด้านร่างกายและจิตใจ อันเนื่องจากสถานการณ์วิกฤติการ
แพร่เช้ือของไวรัสโคโรน่า(Covid-19)ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ให้
นโยบายการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีนักจิตวิทยา
ประจ าโรงเรียน และสร้างเครือข่ายการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในภาวะวิกฤติระดับจังหวัด 
สามารถเข้าถึงสถานการณ์และให้ค าปรึกษาและเยียวยาได้ทันท่วงที 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองแนวนโยบายและเป็นการป้องกันนักเรียนในความดูแลโดยมีการ
ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังภายในและนอกโรงเรียน รวมทั้งมีวิธีการ  กิจกรรม และเครื่องมือ
ต่างๆท่ีมีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการพัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถในกระบวนการท างาน   
ด าเนินงานได้ครบข้ันตอนอย่างเป็นระบบ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อไปใช้ในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 
3. จัดต้ัง “เครือข่ายดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในภาวะวิกฤติ”  
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน โดยใช้ความเข้าใจในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
 



 

3.  เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

1. ครูร้อยละ 95 เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและน าข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. นักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคมจ านวน 529 คนร้อยละ 100 ได้รับการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือ
สนับสนุน แก้ไขปัญหา และการส่งต่อตามความสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล 

3.2  ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ใน

ระดับ 4ขึ้นไป 
2. สถานศึกษามีการจัดต้ังเครือข่ายดูแลช่วยเหลือและคุ้มนักเรียนในภาวะวิกฤติมีผลการปฏิบัติงานเป็นท่ี

พอใจของนักเรียนท่ีได้รับการช่วยเหลือในระดับ 3 ขึ้นไป 
4.  วิธีการด าเนินงาน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมวางแผน 
3. เขียนโครงการ น าเสนอโครงการ 
4. จัดท าเอกสาร  เครื่องมือด าเนินงาน 
5. ด าเนินงานตามกิจกรรม 

- กิจกรรมมโฮมรูม 
- กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 

o กลุ่มปกติ 
o กลุ่มเส่ียง 
o กลุ่มท่ีมีปัญหา 
o กลุ่มพิเศษ 

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองผู้ปกครองช้ันเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรม Stop teen Mom 
- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเส่ียงของนักเรียน/การให้ค าปรึกษา (ดูแลช่วยเหลือตาม

สภาพปัญหาท่ีแท้จริง) 
6. ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ ก าหนด               

7. ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
- สรุปประเมินรายกิจกรรม 
- จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

8. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
- ผู้บริหารสถานศึกษา –คณะครู 
- ผู้ปกครอง / ชุมชน / เครือข่ายผู้ปกครอง 
- นักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 



 

- เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเช่น โรงพยาบาลสามเงา นักจิตวิทยาจาก
สพม.38 

4.2   กิจกรรมด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 เขียนโครงการน าเสนอโครงการ 
 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน/

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 ประชุมก าหนดโครงสร้างบุคลากร    ใน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ด าเนินงานตามกิจกรรม 

เม.ย.63 
พ.ค..63 

 
มิ.ย. 63 

 

 
 

น.ส.รัชนก   จินะตา 
 

กิจกรรมที่ 1กิจกรรมโฮมรูม ตลอดปีการศึกษา  ครูท่ีปรึกษา 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
การด าเนินงานตามกระบวนการ 5  ขั้นตอน 

- การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลากร 
- การคัดกรองนักเรียน 
- การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
- การส่งต่อ 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 

 ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการ

ด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
( Classroom  Meeting) 

  
 

 ครูท่ีปรึกษา 
 คณะกรรมการ

ด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
 
 
 

กรกฎาคม256 
และ 

ธันวาคม 2563 

1. ประชุมจัดต้ังทีมด าเนินงาน 
2. ประชุมช้ีแจงคณะครูในเนื้อหาและ

วัตถุประสงค์ในการพบผู้ปกครอง 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการโดยก าหนด

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. คณะครูท่ีปรึกษาด าเนินการสรุปผลการ

ประชุมในช้ันเรียนและรายช่ือผู้ปกครอง
เครือข่ายแต่ละระดับช้ัน และในระดับ
โรงเรียน 

5. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน   
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
4. รวบรวมข้อมูลนักเรียนในความดูแล 
5. จัดท าเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
6. ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
8. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 
 

ภาคเรียนท่ี 1และ 
ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 

นางจันทร์ค า   ปินตาใส 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 5Stop Teen Mom  
1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานมอบหมายหน้าท่ี 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานโดยการให้ความรู้  ให้
ค าปรึกษาและสร้างภูมิคุ้มกัน 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 

นางสาวสมเพชร   แตงบุญ
รอด 

และคณะ 
กิจกรรมที่ 6. จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน/การให้ค าปรึกษา (ดูแลช่วยเหลือตาม
สภาพปัญหาที่แท้จริง) 

1. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ในการวางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

- คัดกรองนักเรียน 
- พูดคุย สอบถามให้เกิดความคุ้นชิน 
- เก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการช่วยเหลือตาม
ความต้องการของนักเรียน 
- ติดตาม และสรุปผล 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

นางสาวรัชนก   จินะตา 
ครูท่ีปรึกษาและ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 5. งบประมาณ  20,926 บาท 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมโฮมรูม      2,500.- บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน    1,000.- บาท 
- ค่าด าเนินการกิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน    1,790.- บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ Stop Teen Mom     1,170.-บาท 
- ค่าด าเนินการกิจกรรมจัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเส่ียงของนักเรียน 

/การให้ค าปรึกษา       1,070.- บาท 
 
 



 

6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 
  ครูจ านวน 36  คน นักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคมจ านวน  539 คน 
 

7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

- ร้อยละ 95 ของครูท่ีปรึกษาด าเนินการ
เย่ียมบ้าน 

- ตรวจสอบจากแบบ
บันทึกการเย่ียมบ้าน 

- แบบบันทึกการ
เย่ียมบ้าน 

- นักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคมร้อย
ละ 100 ได้รับการคัดกรองและดูแล
ช่วยเหลือสนับสนุน แก้ไขปัญหา และ
การส่งต่อตามความสภาพปัญหาของ
แต่ละบุคคล 

- สัมภาษณ์  
- สอบถามนักเรียน

ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 

- แบบส ารวจข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

รายการวัสดุ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมโฮมรูม 
ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วย งบประมาณต่อ

หน่วย 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม 10 รีม 100 1,000 
2. กระดาษการ์ดสีท าปก (สีเขียว 5 สีฟ้า 2) 7  รีม 150 1,050 
3. สันรูดพลาสติก 2 โหล 50 100 
4. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 1 แพ็ค 200 200 
5. แฟ้มห่วงตราช้างขนาด A4 1 แฟ้ม 150 150 

รวมทั้งส้ิน 2,500.- 

 

ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วย งบประมาณต่อ

หน่วย 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
1. กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม 5 รีม 100 500 
2. คลิปหนีบกระดาษตราม้าสีด า(ตัวใหญ่) 2 กล่อง 85 170 
3. แฟ้มห่วงตราช้างขนาด A4 1 แฟ้ม 150 150 
4. ใส้แฟ้ม 4 แพ็ค 20 80 
5. ลวดเสียบกระดาษ 1 แพ็ค 100 100 

รวมทั้งส้ิน 1,000.- 
 

ค่าจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วย งบประมาณต่อ

หน่วย 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
1. กระดาษถ่ายเอกสารA4doubleA 2 รีม 120 240 
2. แฟ้มหนีบเอกสารขนาด A4 20 แฟ้ม 70 1,400 
3. แฟ้มห่วงตราช้างขนาด A4 1 แฟ้ม 150 150 

รวมทั้งส้ิน 1,790.- 

ค่าจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วย งบประมาณต่อ

หน่วย 
งบประมาณ

ท้ังสิ้น 
1 แฟ้มห่วงตราช้างขนาด A4 16 แฟ้ม 150 2,400 
2 ใส้แฟ้ม 15 แพ็ค 20 300 
3 กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม 2 รีม 150 300 

รวมทั้งส้ิน 3,000 

 



 

ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมStop Teen Mom 
ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วย งบประมาณต่อ

หน่วย 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
1. กระดาษถ่ายเอกสารA4doubleA 1 รีม 120 120 
2. กระดาษปรู๊ฟ 20 แผ่น 5 100 
3. กระดาษเกียรติบัตร 1 แพ๊ค 280 280 
4. ปากกาเคมี 2 หัวชุด 12 สี 2 แพ๊ค 250 500 
5. แฟ้มห่วงตราช้างขนาด A4 1 แฟ้ม 150 150 
6. ใส้แฟ้ม 1 แพ็ค 20 20 

รวมทั้งส้ิน 1,170 

ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมจัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน/การให้ค าปรึกษา 
ล าดับที่ รายการ จ านวน

หน่วย 
งบประมาณต่อ

หน่วย 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
1. แฟ้มห่วงตราช้างขนาด A4 1 แฟ้ม 150 150 
2. ใส้แฟ้ม 1 แพ็ค 20 20 
3. สมุดเบอร์ 2 3 เล่ม 50 150 
4. ช้ันเก็บเอกสารแบบพลาสติกล้ินชักเล็ก 5 ช้ัน 1 ช้ิน 750 750 

รวมทั้งส้ิน 1,070 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. มีข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไข

ปัญหา และการส่งต่อไปใช้ในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม 
3. มีการจัดต้ัง “เครือข่ายดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในภาวะวิกฤติ”  
5. ครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับการพฒันาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน โดยใช้ความเข้าใจในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

 
ลงช่ือ   ..........................................    ผู้เสนอโครงการ 
           ( นางสาวรัชนก   จินะตา ) 

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
   ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ......................................................................... 

 
    (นายใจ   ยอดด าเนิน) 

                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 



 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 

เป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ประสิทธิภาพใน
การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

สถานศึกษามี
การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ
และครอบคลุม
ถึงผู้เรียนร้อยละ 
90 - 100 

สถานศึกษามี
การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ
และครอบคลุม
ถึงผู้เรียนร้อยละ 
80 - 89 

สถานศึกษามี
การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ
และครอบคลุม
ถึงผู้เรียนร้อยละ 
70-79 

สถานศึกษามี
การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ
และครอบคลุม
ถึงผู้เรียนร้อยละ 
60 - 69 

สถานศึกษามี
การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ
และครอบคลุม
ถึงผู้เรียนน้อย
กว่าร้อยละ 60 

ระดับความพึง
พอใจของ
นักเรียนในการ
รับบริการจาก
เครือข่ายดูแล
ช่วยเหลือและ
คุ้มนักเรียนใน
ภาวะวิกฤติ 

นักเรียนท่ีรับ
บริการจาก
เครือข่ายดูแล
ช่วยเหลือและ
คุ้มนักเรียนใน
ภาวะวิกฤติมี
ความพึงพอใจใน
การได้รับบริการ
ร้อยละ90 - 100 

นักเรียนท่ีรับ
บริการจาก
เครือข่ายดูแล
ช่วยเหลือและ
คุ้มนักเรียนใน
ภาวะวิกฤติมี
ความพึงพอใจใน
การได้รับบริการ
ร้อยละ80 - 89 

นักเรียนท่ีรับ
บริการจาก
เครือข่ายดูแล
ช่วยเหลือและ
คุ้มนักเรียนใน
ภาวะวิกฤติมี
ความพึงพอใจใน
การได้รับบริการ
ร้อยละ70 - 79 

นักเรียนท่ีรับ
บริการจาก
เครือข่ายดูแล
ช่วยเหลือและ
คุ้มนักเรียนใน
ภาวะวิกฤติมี
ความพึงพอใจใน
การได้รับบริการ
ร้อยละ60 - 69 

นักเรียนท่ีรับ
บริการจาก
เครือข่ายดูแล
ช่วยเหลือและ
คุ้มนักเรียนใน
ภาวะวิกฤติมี
ความพึงพอใจใน
การได้รับบริการ
น้อยกว่าร้อยละ
60 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.  ข้อท่ี 1 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

ข้อท่ี 5 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานป้องกันแกไ้ขยาเสพติด โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัชนก  จินะตา 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน2563 – 30 มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น  โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง                และ
ชุมชน  รวมทั้งพื้นท่ีท่ีมีสถานบริการและมั่วสุมต่าง ๆ  เช่น  ร้านเกมส์  อินเตอร์เน็ต  โต๊ะสนุกเกอร์  ฯลฯ  ประชากรกลุ่ม
เส่ียงยังคงเป็นเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี  ท่ียัง
มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดส้ินไป  จึงควรส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งในการด าเนินการป้องกันเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยปลูกฝังจิตสาธารณะ บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สนองพระราชปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเกิด
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เหมาะสมกับช่วงวัยและด าเนินการอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมต่อกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
โดยในสถานศึกษา มีกรอบการด าเนินงาน ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา 
ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ โดยมีแนวทางก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามระดับช่วงวัยและพฤติกรรม เพื่ อ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังต้องมีกการขับเคล่ือนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโค
โรนา 2019 ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว้เดิม แต่มีการปรับกิจกรรมให้เป็น
รูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
(26 มิถุนายน) เพื่อน าไปใช้ตามบริบทหน่วยงาน ภายใต้กรอบแนวคิด "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ 
ไม่ใช้ยาเสพติด SAVE ZONE NO NEW FACE" 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อป้องกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
2. พัฒนา/ส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นต่าง ๆ เพื่อให้เด็กสามารถด ารงชีวิตได้ ปลอดภัยจากยาเสพติด ควบคู่การ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ร่วมด้วยการเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม
ผ่านตามาเล่าเรื่อง  กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมทางเลือก 

 
 
 
 
 



 

3. เป้าหมาย  
 3.1นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้าน 
ยาเสพติด 

3.2   นักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคมร้อยละ 90 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
                  ด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

 
4. วิธีการด าเนินงาน    
ล าดับที่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่  1กิจกรรมรี-เอกซ์เรย์ 
1. ขั้นเตรียมการ  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
3. ด าเนินการสุ่มตรวจนักเรียนใหม่ (ม.1และ ม.4ท้ังหมด) 

และสุ่มตรวจนักเรียนช้ันอื่น ๆ ตลอดปีการศึกษา 
4. รายงานผลการตรวจต่อผู้บังคับบัญชา 
5. ด าเนินการแก้ไขในระบบบ าบัดแบบเต็มใจร่วมกัน 
   ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เปิดภาค
เรียนและ
ตลอดปี

การศึกษา 

งานป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดใน

โรงเรียน 

2 กิจกรรมที่  2 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
1. ขั้นเตรียมการ (Planning) 
 เสนอโครงการ 
 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น    
2. ข้ันด าเนินการ (Action) 
 จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด 
 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับอ าเภอ 
 กิจกรรมให้ความรู้ผ่านสังคมออนไลน์ 
3. ข้ันติดตามประเมินผล 

รับการประเมิน สพม เขตท่ี 38 

 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

งานป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดใน

โรงเรียน 

3 กิจกรรมที่  3  กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด 
ขั้นเตรียมการ (Planning) 

1. เสนอโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 

ขั้นด าเนินการ (Action) 
1. จัดท าหลักสูตรการสอนท่ีสอดแทรกหลักสูตร

ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาลูกเสือท่ี

สอดแทรกหลักสูตรลูกเสือยาเสพติด 

ตลอดปี
การศึกษา 

งานป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดใน

โรงเรียน 
 

ลูกเสือช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ละผู้ก ากับ 



 

ล าดับที่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 3. จัดต้ังแกนน ากองลูกเสือยาเสพติด 

4. ประเมินความพึงพอใจ 
  

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมผ่านตามาเล่าเร่ือง 
ขั้นเตรียมการ (Planning) 

1. เสนอโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

ขั้นด าเนินการ (Action) 
3. คัดกรองกลุ่มนักเรียน เพื่อจัดท ากิจกรรม 
4. ติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขอเข้าเย่ียมชม 
5. ประเมินของกิจกรรมจากแบบประเมินความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

กย. 63  

 
5. งบประมาณจ านวน  15,000.-  บาท 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์      เป็นเงิน 15,000.- 
2. ค่าจัดกิจกรรม     เป็นเงิน   5,000.- 

 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง  นักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคมจ านวน  539  คน    
 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนพงึพอใจใน

กิจกรรมโครงการ 
ประเมินความพึงพอใจ
โครงการ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสรุปโครงการ 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีคะแนนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์การเรียนการสอนใน
รายวิชาลูกเสือท่ีสอดแทรกหลักสูตร
ลูกเสือยาเสพติด 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการวัสดุ / อุปกรณ์กิจกรรมรี-เอกซ์เรย์ 
ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วย งบประมาณต่อ

หน่วย 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
1. หน้ากากอนามัย 5 กล่อง 450 2,250 
2. ถุงมือยาง 2 กล่อง 150 300 
3. เจลล้างมือ 500 ml 2 ขวด 250 500 
4. ถุงด า 3 แพ๊ค 50 150 
5. กล่องเก็บอุปกรณ์ 2 กล่อง 250 500 

รวมเป็นเงิน 3,700.- 
 

ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วย งบประมาณต่อ

หน่วย 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
1. ไวล์นิวกิจกรรม 3 แผ่น 500 1,500 
2. แฟ้มเอกสาร 3 แฟ้ม 85 255 
3 ใส้แฟ้ม 5 แพ๊ค 20 100 
4. ชุดส่ือต่อต้านยาเสพติด 4 ช้ิน 750 3,000 

รวมเป็นเงิน 4,855.- 
 

ค่าจัดกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 
ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วย งบประมาณต่อ

หน่วย 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
1. ไวล์นิลกิจกรรม 1 แผ่น 500 500 
2. กระดาษถ่ายเอกสาร 1 รีม 120 120 
4. ฟิวเจอร์บอร์ด  5แผ่น 80 400 

รวมเป็นเงิน 1,020.- 
 

ค่าจัดกิจกรรมผ่านตามาเล่าเร่ือง 
ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วย งบประมาณต่อ

หน่วย 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
1. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถบัส - - 1,500 
2. ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ - - 500 
3. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน 50 2,000 
4. ค่าอาหารเบรคส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน 30 1,200 
5. กระดาษ A4Double A 2 รีม 120 240 
6. ของท่ีระลึกหน่วยงาน 4 ช้ิน 500 2,000.- 

รวมเป็นเงิน 7,440.- 
 



 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
2. นักเรียนได้รับการพฒันา/ส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นต่าง ๆ เพื่อให้เด็กสามารถด ารงชีวิตได้ ปลอดภัยจากยาเสพ

ติด ควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ร่วมด้วยการเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ กิจกรรมผ่านตามาเล่าเรื่อง  กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมทางเลือก 
 

 
  ลงช่ือ           ................................................        ผู้เสนอโครงการ 

( นางสาวรัชนก   จินะตา ) 
หัวหน้างานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 
 

 ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ.............................................................................................. 
 

(นายใจ   ยอดด าเนิน) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   โครงการ     STEM Education 
กลุ่มบริหาร     วิชาการ           
สนองมาตรฐานการศึกษา   สพฐ.  มาตรฐานท่ี   1 คุณภาพผู้เรียน  
    ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   สพฐ.มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ข้อท่ี 3.1 จัดการเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ   
                                  น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ข้อท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    ข้อท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    ข้อท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    ข้อท่ี 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ  
                                  ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้                                  
สนองกลยุทธ์ ร.ร.    ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    STEM Education โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายอิสรพงษ์  ใจคนอง และคณะท างาน STEM Education 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 เมษายน 2563 – 30 มีนาคม 2564 
************************************************************************************************** 

 
1.หลักการและเหตุผล 
 ในศตวรรษท่ี 21 เป็นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว พลิกผัน และคาดไม่ถึง เยาวชนจะต้องมีทักษะสูงในการ
เรียนรู้และปรับตัว เพื่อการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต้องเตรียมคนออกไป
เป็นคนท างานท่ีใช้ความรู้ และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ต้องเป็นบุคคล
พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท างานท่ีใช้ความรู้ ดังนั้นการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ 
“ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21”  เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนต้องให้
นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช และอ านวยความสะดวก ในการ
จัดกระบวนเรียนรู้แบบ STEM ศึกษาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้
ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือ ผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณในการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) หรือ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
 ด้วยเหตุนี้ ทางคณะท างานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญการจัดการศึกษาแบบ สะเต็มศึกษา  
จึงได้จัดท าโครงการ STEM Education เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ตามแนวทาง    การจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีคุณภาพต่อไป 
 
 
 
 



 

2. วัตถุประสงค ์ 
2.1 เพื่อใหผู้้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพื้นฐาน  
2.2 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงกันระหว่างกลุ่มสาระวิชาและจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนว 

STEM ศึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.3 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ STEM ศึกษาในโรงเรียน 
2.4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้างนวัตกรรมท่ีใช้สะเต็มเป็น
พื้นฐานในระดับ 3 ขึ้นไป 

3.2 ผู้เรียนและครูผู้สอนของโรงเรียน มีส่วนรว่มในจัดการเรียนรู้ตาม แนว STEM ศึกษาอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป    
3.3 โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนว STEM ศึกษาท่ีได้มาตรฐานและ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 
3.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
3.4 นักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

 
 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน เม.ย. 63 นายอิสรพงษ์  ใจคนอง 
2.  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ เม.ย. 63 นายอิสรพงษ์  ใจคนอง 
3.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน เม.ย. 63 คณะท างาน STEM 

Education 
4.  ครูด าเนินงานดังนี้                                                                       
    4.1  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม STEM Education 
    4.2  จัดกิจกรรม STEM Education  ในแต่ละระดับช้ันเรียน 
    4.3  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการจัดกิจกรรม STEM 
Education  ในแต่ละกิจกรรม                          

เม.ย. 63 – 30 
มี.ค. 64 

คณะท างาน STEM 
Education 

5.  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
เม.ย. 63 – 30 

มี.ค. 64 
คณะท างาน STEM 

Education 

6.  ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
มี.ค. 64 คณะท างาน STEM 

Education 

7.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ มี.ค. 64 
คณะท างาน STEM 

Education 
 
 
 



 

5. งบประมาณ  
       งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  15,000 บาท แยกเป็นระดับช้ัน ดังนี้ 

  -  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   จ านวน   5,000   บาท  
  -  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   จ านวน   5,000   บาท 
  -  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   จ านวน   5,000   บาท 
 

6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
6.1 จ านวนครู 

จ านวน 9 คน  
      6.2 จ านวนนักเรียน     

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  368 คน       
 
7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
- ร้อยละของนักเรียนเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริงและสร้างนวัตกรรมท่ีใช้สะเต็ม
เป็นพื้นฐาน 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
-  ทดสอบ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบบันทึกการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบ 

- ร้อยละของผู้เรียนและครูผู้สอน มีส่วน
ร่วมในจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM 
ศึกษา     

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
-  ทดสอบ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบบันทึกการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบ 

-ร้อยละของโรงเรียนมกีระบวนการจัด 
การเรียนรู้ ตามแนว STEM ศึกษาท่ีได้
มาตรฐานและ มีประสิทธิภาพ 
 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสัมภาษณ์ 

 
 

-ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

-  ทดสอบ 
 

- แบบบันทึกการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบ 

 -   ปพ.5 
ร้อยละของนักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
-  ประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
-     แบบประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
 
 
 
 



 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้างนวัตกรรมท่ีใช้สะเต็มเป็นพื้นฐาน ครู
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาอย่างมั่นใจ และโรงเรียนมีกระบวนการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการในการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
           ผู้เสนอโครงการ………………………………………………………………………….. 
                                                      ( นายอิสรพงษ์   ใจคนอง ) 
                    ต าแหน่ง     ครู 
 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ................................................................................................ 
 

( นายใจ  ยอดด าเนิน ) 
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการ STEM Education 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ทักษะการคิด
วิเคราะห์  คิด
สร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
และสร้างนวัตกรรม
ที่ใช้สะเต็มเป็น
พ้ืนฐานของนักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 
90-100 มีทักษะ           
การคิดวิเคราะห์          
คิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
และสร้างนวัตกรรมที่
ใช้สะเต็มเป็นพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
80-89 มีทักษะ       
การคิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
และสร้างนวัตกรรม
ที่ใช้สะเต็มเป็น
พ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
70-79 มีทักษะ       
การคิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
และสร้างนวัตกรรม
ที่ใช้สะเต็มเป็น
พ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
60-69 มีทักษะ       
การคิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
และสร้างนวัตกรรม
ที่ใช้สะเต็มเป็น
พ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 60 
มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์                   
คิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาในชีวิตจริง
และสร้างนวัตกรรม
ที่ใช้สะเต็มเป็น
พ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 

ครูผูส้อน มีส่วนร่วม
ในจัดการเรียนรู้ตาม
แนว STEM ศึกษา     

ผู้เรียนและครูผู้สอน 
ร้อยละ 90-100 
 มีส่วนร่วมในจัด         
การเรียนรู้ตามแนว 
STEM ศึกษา     

ผู้เรียนและครูผู้สอน 
ร้อยละ 80-89 
 มีส่วนร่วมในจัด         
การเรียนรู้ตามแนว 
STEM ศึกษา     

ผู้เรียนและครูผู้สอน 
ร้อยละ 70-79 
 มีส่วนร่วมในจัด         
การเรียนรู้ตามแนว 
STEM ศึกษา     

ผู้เรียนและครูผู้สอน 
ร้อยละ 60-69 
 มีส่วนร่วมในจัด         
การเรียนรู้ตามแนว 
STEM ศึกษา     

ผู้เรียนและครูผู้สอน 
ร้อยละ 60               
มีส่วนร่วมในจัด         
การเรียนรู้ตามแนว 
STEM ศึกษา     

กระบวนการจัด    
การเรียนรู้ตามแนว 
STEM ศึกษาท่ีได้
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพของ
โรงเรียน 

โรงเรียนร้อยละ 
90 - 100 
มีกระบวนการจัด      
การเรียนรู้ ตามแนว 
STEM ศึกษาท่ีได้
มาตรฐานและ มี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนร้อยละ 
80 - 89 
มีกระบวนการจัด      
การเรียนรู้ ตามแนว 
STEM ศึกษาท่ีได้
มาตรฐานและ มี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนร้อยละ 
70 - 79 
มีกระบวนการจัด      
การเรียนรู้ ตามแนว 
STEM ศึกษาท่ีได้
มาตรฐานและ มี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนร้อยละ 
60 - 69 
มีกระบวนการจัด      
การเรียนรู้ ตามแนว 
STEM ศึกษาท่ีได้
มาตรฐานและ มี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนร้อยละ 
60 มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ตาม
แนว STEM ศึกษาท่ี
ได้มาตรฐานและ มี
ประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100  
มีผลสัมฤทธ์ิทาง         
การเรียนเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
 80 – 89  
มีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79  
มีผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
 60 - 69  
มีผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60  
มีผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนเพ่ิมข้ึน 

คะแนนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100  
มคีะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
80 – 89 
 มคีะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79  
มีคะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
60 - 69  
มีคะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60 มี
คะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
เพ่ิมข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

โครงการ         ยกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
   กลุ่มบริหาร      วิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ ผู้เรียน ข้อ 1,2,3,4,5,6 

           1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียน ข้อ 1,2,3,4 
                                          มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.    ข้อท่ี  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

 ข้อท่ี 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานวิชาชีพครู 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน 2563 –   31 มีนาคม 2564 

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

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา และ
ความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน  และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  วิชาชีพ  และ
มีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้
ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ใช้ความรู้  ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  โดยส่งผู้เรียนเข้าประกวดในโครงการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระดับประเทศ  และส่งนักเรียนเข้าประกวด
ในงานมหกรรมทางวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์   

1) เพื่อส่งนักเรียนท่ีมีทักษะทางวิชาการเข้าประกวดในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อื่น(รวมการสอบ O-NET) 

2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน 
3) เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 

 
 
 



 

3.   เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1) ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเกง่ในโรงเรยีนท้องถิ่น ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
2) ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในงานมหกรรมทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและ

ระดับประเทศ 
3) ส่งนักเรียนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) 

 
3.2 เชิงคุณภาพ 

1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการด ารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแข่งขัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

2) นักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET)สูงขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีการการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
2. จัดท าและเสนอขออนุมัติโครงการ 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
4. ด าเนินงาน 
    - ส่งนักเรียนแข่งขันในงานมหกรรมทาง
วิชาการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือระดับประเทศ 
    - ส่งนักเรียนแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - ส่งนักเรียนแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่นระดับประเทศ(รวมการสอบ O-NET) 
    - ส่งนักเรียนแข่งขันในสังกัดอื่นๆ 
5. ประเมินผล/สรุปรายงานผล 

เม.ย 63 
เม.ย. 63 
พ.ค. 63 
 
มิ.ย. 63 – มี.ค. 64 
 
 
มิ.ย. 63 – ก.พ. 64 
 
มิ.ย. 63 – ก.พ. 64 
 
พ.ค. 63 – ก.พ. 64 
มี.ค. 64 

กลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้า
กลุ่มสาระ 
คณะท างานฯ/ครูกลุ่มสาระ 
 
 
คณะท างานฯ/ครูกลุ่มสาระ 
 
คณะท างานฯ/ครูกลุ่มสาระ 
 
คณะท างานฯ/ครูกลุ่มสาระ 
 
คณะท างานฯ/ครูกลุ่มสาระ 
นางสาวจริญา  บุญมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.  งบประมาณ 
ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา  ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา2563 

ปรากฏในแผนงานวิชาการ โดยต้ังจ่ายจากงานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ จ านวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

กิจกรรมการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบด าเนินการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันมหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน  
    - ค่าพาหนะในการน านักเรียนไปแข่งขัน 
    - ค่าอาหารครูผู้ควบคุมและนักเรียน 
    - ค่าห้องพัก 
2. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันมหกรรมวิชาการ
ระดับประเทศ(รวมการสอบ O-NET) 
    - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน  
    - ค่าพาหนะในการน านักเรียนไปแข่งขัน 
    - ค่าอาหารครูผู้ควบคุมและนักเรียน 
    - ค่าห้องพัก 
3. การทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
    ขั้นพื้นฐาน(ONET) 

25,000 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
-     
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 หมายเหตุ    ทุกกิจกรรมสามารถถัวจ่ายได้ 
 
6. การประเมินผล / เคร่ืองมือ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
- ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้าน
วิชาการ 
- นักเรียนได้เข้าประกวดในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและระดับประเทศ 
- เหรียญรางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ 
- ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET)สูงขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 

สังเกต 
สอบถาม 
แบบตอบรับ 
 
สอบถาม 
ผลการทดสอบ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน 
ภาพถ่าย 
เกียรติบัตร 
ผลการทดสอบ 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนท่ีมีทักษะทางวิชาการได้เข้าประกวดในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น 
2) นักเรียนท่ีมีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน 
3) ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 
4) นักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET)สูงขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 



 

 
ลงช่ือ…………………....……..………….ผู้เสนอโครงการ 

           ( นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล ) 
           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 
 

ลงช่ือ……………………………...……...ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายพิทยา  รอดสุนทรา) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 
 

ลงช่ือ…………………………....……….ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                          (นายใจ  ยอดด าเนิน) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
งาน   วิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ ผู้เรียน ข้อ 1,2,4,5.6 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนข้อ 1,2,3.4 

                                         มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ข้อ 1,2,3,4,5 
กลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิชาการ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการนางอุทัยวรรณ  ภู่คง 
ระยะเวลาด าเนินการ1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563 

************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
             การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตราท่ี 22 ได้เน้นความส าคัญ
ของผู้เรียน  ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอย่างเต็มความสามารถและศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้
เล็งเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพในด้านการใช้ทักษะทางภาษา การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การส่ือสาร การเช่ือมโยงความรู้  ซึ่ง
ความสามารถในด้านดังกล่าวมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ 
บุคคลในสังคมท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติท่ีมีการใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน และควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพ และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและเกิดเจต
คติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
3. เป้าหมาย 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการเขียนอย่างสร้างสรรค์ 
3.  นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการฟัง การดู อย่างไตร่ตรองและมีวิจารณญาณ 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการพูดอย่างสร้างสรรค์ 
5. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมิวิจารณญาณ คิดอย่าง 
สร้างสรรค์และสรุปความคิดอย่างมีระบบ 
6. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 

 

 
 
 
 



 

4. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน ต.ค.62 นางอุทัยวรรณ ภู่คง 
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ ต.ค.62 นางอุทัยวรรณ ภู่คง 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน พ.ย.62 นางอุทัยวรรณ ภู่คง 
4. ด าเนินการตามโครงการ พ.ย.62-ก.ย.63 คณะครูกลุ่มสาระฯ 
5.ครูจัดท าเกณฑ์การประเมินตามโครงการ ก.ย.63 คณะครูกลุ่มสาระฯ 
6. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก.ย.63 คณะครูกลุ่มสาระฯ 
7.สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก.ย.63 คณะครูกลุ่มสาระฯ 
8. สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผู้บริหาร ก.ย.63 คณะครูกลุ่มสาระฯ 

 

5. งบประมาณ 
1. เงินอุดหนุน จ านวน 7,000บาท 

 
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้

 - ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาไทย  เป็นเงิน  4,000 บาท 
 - ค่าด าเนินการผลิตส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  
  จัดท าแผนการและจัดการเรียนการสอนและวิจัยในช้ันเรียน     เป็นเงิน 3,000บาท 
 

6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
 6.1 จ านวนครู  36 คน 
 6.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 368 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 171 คน             
รวม 539 คน 

7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

1.ร้อยละ 80 มีทักษะในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ 

ตรวจผลงานนักเรียนท าแบบฝึก
ทักษะในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 

แบบตรวจผลงานทักษะในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ 

2.ร้อยละ 80 มีทักษะในการเขียน
อย่างสร้างสรรค์ 

ตรวจผลงานนักเรียนท าแบบฝึก
ทักษะในการเขียนอย่างสร้างสรรค์ 

แบบตรวจผลงานทักษะในการ
เขียนอย่างสร้างสรรค์ 

3.ร้อยละ 80 มีทักษะในการฟัง ดู
อย่างไตร่ตรองและมีวิจารณญาณ 

ตรวจผลงานนักเรียนท าแบบฝึก
ทักษะในการฟัง ดูอย่างไตร่ตรอง
และมีวิจารณญาณ 

แบบตรวจผลงานทักษะในการฟัง 
ดูอย่างไตร่ตรองและมีวิจารณญาณ 

4.ร้อยละ 80 มีทักษะในการพูด
อย่างสร้างสรรค์ 

ตรวจผลงานนักเรียนท าแบบฝึก
ทักษะในการพูดอย่างสร้างสรรค์ 

แบบตรวจผลงานทักษะในการพูด
อย่างสร้างสรรค์ 
 
 



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
5.ร้อยละ 80 มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมิ
วิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์
และสรุปความคิดอย่างมีระบบ 

ตรวจผลงานนักเรียนท าแบบฝึก
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมิวิจารณญาณ 
คิดอย่างสร้างสรรค์และสรุป
ความคิดอย่างมีระบบ 

แบบตรวจผลงานทักษะในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมิ
วิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์
และสรุปความคิดอย่างมีระบบ 

6.ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจ 

ประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินการของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

แบบประเมินความพึงพอใจในการ
ด าเนินการของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
   ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
           ( นางอุทัยวรรณ   ภู่คง)  

         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ................................................................................................ 
(นายใจ  ยอดด าเนิน) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช(้๒) ปรับปรุง (๑) 

การอ่าน ๑. อ่านและหา
ประสบการณ์จาก
ส่ือท่ีหลากหลาย
โดยอ่านได้ 
คล่องแคล่วและ
ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
๒. จับประเด็น
ส าคัญ ข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็น 
เรื่องท่ีอ่านไดตรง
ตามวัตถุประสงค์
และครอบคลุม
เนื้อหา 

๑. อ่านและหา
ประสบการณ์จาก
ส่ือท่ีหลากหลาย
โดยอ่านได้
ค่อนขา้ง
คล่องแคล่วและ
ถูกต้องตาม
หลักการอ่านเป็น
ส่วนใหญ่ 
๒. จับประเด็น
ส าคัญ ข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็นเรื่อง 
ท่ีอ่านไดตรงตาม
วัตถุประสงค์
ค่อนขา้ง
ครอบคลุมเนื้อหา 

๑. อ่านและหา
ประสบการณ์จาก
ส่ือท่ีหลากหลาย
โดยอ่านได้แต่ไม่
คล่องแคล่วและไม่
ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
๒. จับประเด็น
ส าคัญ ข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็นเรื่อง
ท่ีอ่านได้ตรงตาม 
วัตถุประสงค์ 
แต่ไม่ครอบ คลุม
เนื้อหา 

๑. ไม่สามารถอ่านและหา 
ประสบการณ์จากส่ือท่ี
หลากหลาย 
๒. ไม่ตอบหรือพยายามจับ
ประเด็นส าคัญ ข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็นเรื่อง 
ท่ีอ่านแต่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ 

การเขียน เขียนสรุปอภิปราย 
พร้อมท้ังขยาย
ความแสดงความ
คิดเห็น ในการ
โต้แย้งสนับสนุน 
หรือโน้มน้าวได้
ถูกต้องชัดเจน 

เขียนสรุปอภิปราย 
พร้อมท้ังขยาย
ความแสดงความ
คิดเห็น ในการ
โต้แย้งสนับสนุน 
หรือโน้มน้าวได้
ถูกต้องชัดเจนส่วน
ใหญ่ 

เขียนสรุปอภิปราย 
พร้อมท้ังขยาย
ความแสดงความ
คิดเห็น ในการ
โต้แย้งสนับสนุน 
หรือโน้มน้าวได้
ถูกต้องชัดเจน
บางส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่สามารถเขียนสรุป 
อภิปราย ขยายความแสดง
ความคิดเห็น โต้แย้ง
สนับสนุน โน้มน้าว โดยการ
เขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง 
ๆได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช(้๒) ปรับปรุง (๑) 

การฟัง การดู สามารถตอบ
ค าถามหลังจากท่ี
ฟัง ดูได้ท้ังหมด 

สามารถตอบ
ค าถามหลังจาก 
ท่ีฟัง ดูได้เป็นส่วน
ใหญ่ 

สามารถตอบ
ค าถามหลังจาก 
ท่ีฟัง ดูได้เล็กน้อย 

ตอบค าถามหลังจากท่ีฟัง ดู
ได้ 
น้อยมาก 

การพูด พูดได้คล่องแคล่ว
พูดเป็นธรรมชาติ
ประสานสายตา
กับผู้ฟังมีการ
แสดงออกทาง 
สีหน้าและท่าทาง
อย่างเหมาะสม 

พูดได้คล่องแคล่ว 
พูดเป็นธรรมชาติ
ประสานสายตา
กับผู้ฟังมีการ
แสดงออก 
ทางสีหน้าและ
ท่าทางบ้างเล็ก 
น้อย 

พูดได้คล่องแคล่ว
แต่ไม่เป็น 
ธรรมชาติประสาน
สายตากับผู้ฟัง
น้อย 

พูดเหมือนท่องจ ามีการ
ประสาน 
สายตากับผู้ฟังบ้างเป็นระยะ 

การวิเคราะห์ วิเคราะห์ วิจารณ์ 
ความสมเหตุ 
สมผลความ
น่าเช่ือถือล าดับ
ความและความ
เป็นไปได้ของ 
เรื่องท่ีอ่านได้
ถูกตอ้งท้ังหมด 

วิเคราะห์ วิจารณ์ 
ความสมเหตุ 
สมผลความ
น่าเช่ือถือล าดับ 
ความและความ
เป็นไปได้ของ 
เรื่องท่ีอ่านได
ถูกตอ้งส่วนใหญ่ 

วิเคราะห์ วิจารณ์ 
ความสมเหตุ 
สมผลความ
น่าเช่ือถือล าดับ 
ความและความ
เป็นไปได้ของ 
เรื่องท่ีอ่านได้
ถูกต้องบางส่วน 

ไม่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ความสมเหตุสมผล ความ 
น่าเช่ือถือล าดับความและ
ความ 
เป็นไปไดข้องเรื่องท่ีอ่านได้ 
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการวัสดุ 

 

    

 
 

 

  ล าดับ 
รายการ 

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ทั้งสิ้น 

1 คลิปหูยาวNo 109 2 กล่อง 60 120 

2 คลิปหูยาว No 110 2 กล่อง 65 130 

3 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ 2ขวด 75 150 

4 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 1 แพ็ค 200 200 

5 กรรไกร 8 นิ้ว 2 อัน 69 138 

6 ลวดเสียบกระดาษ 2 แพ็ค 110 220 

7 กระดาษท าหน้าปกสีขาว 1 ห่อ 240 240 

8 สันรูดพลาสติก ขนาด 5 มม. 1 แพ็ค 35 35 

9 แฟ้มห่วงตราช้าง ขนาด A4 6อัน 150 900 

10 ไส้แฟ้ม 6แพ็ค 25 150 

11 เทปกาวสองหน้าแบบหนาม้วนใหญ่ 2 อัน 135 270 

12 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 5อัน 50 250 

13 แผ่นใสท าปก 2ห่อ 250 500 

14 ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ าเงิน 2 กล่อง 240 480 

15 ไส้แม็กT30MB 3 กล่อง 75 225 

รวม 4,008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาไทย 
 



 

- ค่าด าเนินการผลิตสื่อ  นวัตกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

ล าดับ 
รายการ 

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ทั้งสิ้น 

1 กระดาษ A4 6 รีม 105 630 

2 
หมึกเติมเครื่องปริ้นCannonG2010 
( สีด า สีฟ้า สีเหลือง สีชมพู ) 

4 หลอด 150 600 

3 กระดาษการ์ดขาว 2รีม 250 500 

4 สต๊ิกเกอร์ขาวด้านA4 2 แพ็ค 150 300 

5 สต๊ิกเกอร์ใส A4 2 แพ็ค 200 400 

6 กระดาษบรูฟ 100 5 500 

7 กระดาษเทาขาว 12 แผ่น 15 180 

8 แฟ้มโชว์เอกสาร A4 เติมใส้ได้ 10อัน 35 350 

9 ปากกาเคมี 2 หัว คละสี 3 โหล 200 600 

  รวมทั้งสิ้น 4,060 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   โครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนา  
                                  ศักยภาพภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มบริหาร                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
                                ข้อ 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
                                 ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
                                         ข้อ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.   ข้อท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาลักษณะ 
โครงการ   ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางทัศนีย์ สุธัมโม และคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 เมษายน 2563 –  31 มีนาคม 2564 
*********************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตราท่ี 22  
กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ต้ังแต่ปี 2550-2551 และให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย จึงก าหนดให้มีการทดสอบประเมินผลระดับชาติ (O –Net) จากท่ีผ่านมาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคมต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ สอดคล้องกับการวัดผลประเมินผล
ภายใน ก็ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเห็นความจ าเป็นในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนต้ังไว้ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเห็น
ความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเป็นอย่างยิ่ง ให้นักเรียนมีความพร้อมส าหรับการเข้าสู่สมาชิก
ประชาคมอาเซียน  ดังนั้นการส่งเสริมให้ ผู้เรียน มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะและศักยภาพ  ในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดี  จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะและประยุกต์ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในโรงเรียน และชุมชน  และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียนและ
การส่ือสารภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ันและเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน และให้ได้มาตรฐาน
ของการประเมินระดับชาติ มีสมรรถนะทางด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนช้ัน ม.1 - ม.6 จ านวน 539 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. คณะครู 36 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2. นักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชาภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับ 4 ข้ึนไป 



 

3. นักเรียนมีคะแนน อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชาภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
4. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

 5. นักเรียนมีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ 5 ขึ้นไป 

 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน เม.ย. 63 
หัวหน้ากลุ่มสาระ      

การเรียนรู้ ฯ 
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

เม.ย. 63 
หัวหน้ากลุ่มสาระ      

การเรียนรู้ ฯ 

3  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน เม.ย. 63 
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

4. ครูด าเนินงานดังนี้                                                                       
    4.1  จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                      
(งบอุดหนุน จ านวน 2,000 บาท) 
    4.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ                      
(งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 10,000 บาท) 
      4.2.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จ านวน 5,000 บาท) 
      4.2.2  พัฒนาทักษะและศักยภาพภาษาต่างประเทศ
ในกิจกรรมวันคริสต์มาส (จ านวน 5,000 บาท) 

เม.ย. 63 – มี.ค. 64 
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

5. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 

เม.ย. 63 – มี.ค. 64 
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

มี.ค. 64 
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

5. งบประมาณ จ านวน  7,000  บาท แบ่งเป็น 
          5.1 งบอุดหนุน   จ านวน     7,000   บาท 
 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
     6.1 จ านวนครู.................5...............  คน    จ านวนลูกจ้าง  ..........1......... คน    จ านวนนักการ.....2...... คน 
     6.2 จ านวนนักเรียน   539 คน 

 

 



 

7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. 
เพิ่มขึ้น 

การทดสอบ -แบบทดสอบ 
-แบบบันทึกผลการเรียนรู้ 
-ปพ.5 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายวิชาภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น 

-การทดสอบ 
-การประเมิน 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ร้อยละของนักเรียนมีคะแนน การอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน รายวิชาภาษาต่างประเทศ 
เพิ่มขึ้น 

-การทดสอบ  
-การประเมิน 

-แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียน 

ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

-การสังเกต 
-การทดสอบ 

-แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

ร้อยละของนักเรียนมีความพงึพอใจกับการ
จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึน 

-การประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ของโรงเรียน มีผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น 
ตลอดจนมีทักษะส่ือสารสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ เป็นภาษาต่างประเทศ มีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูอ้ย่างยั่งยืน และมีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมสอนเสริมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 

   ลงช่ือ                                                ผู้เสนอโครงการ 
     ( นางทัศนีย์  สุธัมโม ) 
                                 ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
        ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ................................................................................................ 

 
 

 ( นายใจ  ยอดด าเนิน ) 
          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 



 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาต่างประเทศ  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดบั 2 ระดับ 1 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
 80 – 89  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
 60 - 69  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

คะแนนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100  
มีคะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคร์ายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
80 – 89 
 มคีะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79  
มีคะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์
รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
60 - 69  
มีคะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60 มี
คะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

คะแนนการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และ เขียน 
รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100  
มีคะแนนการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียน 
รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
80 - 89  
มคีะแนนการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และ
เขียน รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 – 79 
มีคะแนนการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และ
เขียน รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
60 – 69 
 มีคะแนนการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และ
เขียน รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60  
มีคะแนนการอ่าน 
คิด วิเคราะห์และ 
เขียน รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

นักเรียนร้อยละ 
90 – 100 สามารถ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

นักเรียนร้อยละ 
80 – 89 สามารถ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

นักเรียนร้อยละ 
70 – 79 สามารถ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

นักเรียนร้อยละ 
60 – 69 สามารถ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60 
สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

นักเรียนมีความ
พึงพอใจกับการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนร้อยละ 
90 – 100 มีความ 
พึงพอใจกับการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิชาภาษาต่างประเทศ 
 

นักเรียนร้อยละ 
80 – 89 มีความ
พึงพอใจกับการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนร้อยละ 
70 – 79 มีความ
พึงพอใจกับการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนร้อยละ 
60 – 69 มีความ
พึงพอใจกับการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60 มีความ
พึงพอใจกับการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาต่างประเทศ 

 
 

 



 

รายการประมาณการพัสดุโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กิจกรรม   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
             ( งบอุดหนุน จ านวน 2,000 บาท ) 
           
ท่ี รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 6 รีม 120 720 
2 ปากกาไวท์บอร์ด 2 กล่อง 240 480 
3 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 5 ขวด 60 300 
4 ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10 1 กล่องใหญ่ 240 240 
5 กาวลาเท็กซ์แบบหลอดบีบ 5 ขวด 32 160 
6 กระดาษกาวสองหน้าบาง (3/4 นิ้ว ) 5 ม้วน 20 100 
 รวมท้ังส้ิน 2,000 

 

 
กิจกรรม   ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ 
 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จ านวน 5,000 บาท) 

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
1 ตลับหมึกเติมปริ้นเตอร์ รุ่น XEROX PHASER 

3124 
1 ตลับ 1,800  1,800 

2 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 6 รีม 120 720 
3 ปากกาไวท์บอร์ด 2 กล่อง 240 480 
4 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 6 ขวด 60 360 
5 ลวดยิงกระดาษ MAX  TG-A 4 กล่อง 50 200 
6 ลวดเสียบ 5 กระปุก 50 250 
7 แฟ้มเอกสาร 24 แฟ้ม 35 840 
8 กระดาษเทาขาว 10 แผ่น 15 150 
9 กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้าบาง คละสี 20 แผ่น 10 200 
 รวมท้ังส้ิน 5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ            พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มบริหารวิชาการ        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                   
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  มาตรฐานท่ี   1 คุณภาพผู้เรียน  
 ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                               มาตรฐานท่ี   3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อท่ี 3.1 จัดการเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
 ข้อท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ข้อท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ข้อท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ข้อท่ี 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                   
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                   
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน 2563 – 30 มีนาคม 2564 

*********************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า
การประเมินมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนอยู่ในระดับ พอใช้ และจากการวิเคราะห์สาเหตุ  
พบว่านักเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และขาดทักษะการคิดค านวณ จึงเป็นผลท าให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์จึงต้องพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย ตลอดจนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น เพื่อให้ผลการพัฒนาของผู้เรียนได้มีคุณภาพสอดคล้องตาม
มาตรฐานท่ี 1 ของ สมศ.  
 
วัตถุประสงค์ 

a. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
b. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ใหเ้พิ่มสูงขึ้น 

 
3.  เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 368 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 171 คน  
          รวม 539 คน 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2. นักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวชิาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 



 

3. นักเรียนมีคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
4. ครูสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และมีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมอยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 
5. ครูสามารถท าการวิจัยในช้ันเ 
6. รียนและสร้างส่ือนวัตกรรมอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับ 5 

 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน เม.ย. 63 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ 
2  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

เม.ย. 63 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ 

3  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
เม.ย. 63 ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
4  ครูด าเนินงานดังนี้                                                                    

4.1  จัดหาวัสดุอุปกรณ์  และสารเคมี 4,0000 บาท  
    4.2  จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  4,000 บาท                           

4.3  จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้าน    
วิทยาศาสตร์ 2,000 บาท 

          4.4  ด าเนินการผลิตส่ือ  นวัตกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ จัดท าแผนการและจัดการเรียนการสอน
และวิจัยในช้ันเรียน    2,000 บาท 

เม.ย. 63 – 
30 มี.ค. 64 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

5  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
เม.ย. 63 – 
30 มี.ค. 64 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

6  ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
มี.ค. 64 ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

7  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มี.ค. 64 ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
5. งบประมาณ จ านวน   20,000 บาท แบ่งเป็น 
 5.1 งบอุดหนุน  จ านวน 20,000  บาท 
 
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี       เป็นเงิน  15,000 บาท 

 - ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  เป็นเงิน   3,000  บาท 
  ค่าด าเนินการผลิตส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์   
            จัดท าแผนการและจัดการเรียนการสอนและวิจัยในช้ันเรียน       เป็นเงิน   2,000    บาท 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
     6.1 จ านวนครู     36   คน    
 



 

     6.2 จ านวนนักเรียน     
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 368 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 171 คน  
           รวม 539 คน 
 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
- ทดสอบ 

 
- แบบบันทึกการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบ 
- ปพ.5 

2.   ร้อยละของนักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 
- ประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 
3. ร้อยละของนักเรียนมีคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์ 

เขียน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
-  สังเกต 
- ทดสอบ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบประเมินการอ่าน คิด 

วิเคราะห์ 
-  แบบบันทึกการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบ 

4. ร้อยละของครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
และมีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 

-  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

-  บันทึกหลังการสอน 

5. ร้อยละของครูมีการท าการวิจัยในช้ันเรียนและ
สร้างส่ือนวัตกรรมอย่างเหมาะสม 

- วิจัยในช้ันเรียน 
- ส่ือนวัตกรรม 

-รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
-รายงานการใช้ส่ือนวัตกรรม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         นักเรียนมีความรู้ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติ ทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาความรู้  
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น  ตลอดจนน าส่ิงท่ีเรียนรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกท้ังครูวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   
วิจัยในช้ันเรียนและสารมารถสร้างส่ือนวัตกรรมได้ 
 

  ลงช่ือ.............................................................. ผู้เสนอโครงการ 
     (นางกัลยา ธีระเชีย) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ................................................................................................ 
 

 ( นายใจ  ยอดด าเนิน ) 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 



 

 
เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
 80 – 89  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
 60 - 69  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

คะแนนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100  
มคีะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคร์ายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
80 – 89 
 มคีะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79  
มีคะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
60 - 69  
มีคะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60  
มีคะแนน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

คะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100  
มคีะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
80 - 89  
มคีะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 – 79 
มีคะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
60 – 69 
 มีคะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60  
มีคะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

ครสูามารถจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้และมีการ
บันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
อย่างครบถ้วน 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ทุกคน  
มกีารจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาท่ีสอนและมี
การบันทึกผลท้าย
กิจกรรม ทุกรายวิชา
อย่างครบถ้วน 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ทุกคน  
มกีารจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบ
ทุกรายวิชาท่ีสอนแต่
ไม่มีการบันทึกผล
ท้ายกิจกรรม ทุก
รายวิชาอย่าง
ครบถ้วน 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ทุกคน  
มีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไม่ครบ
ทุกรายวิชาท่ีสอน
และมีการบันทึกผล
ท้ายกิจกรรมอย่าง
ครบถ้วน 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ทุกคน  
มีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไม่ครบ
ทุกรายวิชาท่ีสอน
และไม่มีการบันทึก
ผลท้ายกิจกรรม
อย่างครบถ้วน 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ทุกคน  
ไม่มกีารจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาท่ี
สอนและไม่มีการ
บันทึกผลท้าย
กิจกรรมอย่าง
ครบถ้วน 

ครูสามารถท าการ
วิจัยในชั้นเรียนและ
สร้างสื่อนวัตกรรม
อย่างเหมาะสม 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 
100 มีการท าการวิจัย
ในชั้นเรียนและสร้าง
สื่อนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ร้อยละ  
95 – 99 มีการท า
การวิจัยในชั้นเรียน
และสร้างสื่อ
นวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ร้อยละ  
90 – 94 มีการท า
การวิจัยในชั้นเรียน
และสร้างสื่อ
นวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ร้อยละ  
85 - 89 มีการท า
การวิจัยในชั้นเรียน
และสร้างสื่อ
นวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์น้อย
กว่าร้อยละ 85  
มีการท าการวิจัยใน
ชั้นเรียนและสร้าง
สื่อนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
 



 

รายการวัสดุ 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี       

ล าดับ 
รายการ  

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ทั้งสิ้น 

1 เทอร์มอมิเตอร์ปรอท 110 C 3 อัน 150 450 

2 บีกเกอร์ ขนาด 100 ml ( แบบทนไฟ ) 5 ใบ 80 400 

3 บีกเกอร์ ขนาด 250 ml ( แบบทนไฟ ) 5 ใบ 160 800 

4 หลอดหยดพร้อมจุก ขนาด 10 cm. 5ใบ 120 600 

5 กระดาษกรอง Whatman No.39 1 กล่อง 255 255 

6 เอทิลแอลกอฮอล์ 95 % 1 ขวด 92 92 

7 เมทิลแอลกอฮอล์ 75 % 1 ขวด 70 70 

8 สารละลายไอโอดีน 1 ขวด 110 110 

9 สารละลายเบเนดิกต์ 1 ขวด 90 90 

10 กระดาษลิตมัส สีแดง 6 กล่อง 90 540 

11 กระดาษลิตมัส สีน้ าเงิน 6 กล่อง 90 540 

12 เจนเซียลไวโอเลต 1 ขวด 45 45 

13 อุปกรณ์และสารเคมีอื่น ๆ 1 ชุด 3,000 3,000 

    รวมทั้งสิ้น 6,992 

     

     

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

  
ล าดับ 

รายการ  
จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ทั้งสิ้น 

1 กระดาษเกียรติบัตร 1 แพ็ค 295 295 

2 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 1 อัน 195 195 

3 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ 1 ขวด 75 75 

4 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 1 แพ็ค 200 200 

5 กรรไกร 8 นิ้ว 2 อัน 69 138 

6 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 2 อัน 80 160 

7 ลวดเสียบกระดาษ 1  แพ็ค 110 110 

8 กระดาษท าหน้าปกสีขาว 1 ห่อ 240 240 

9 สันรูดพลาสติก ขนาด 5 มม. 1 แพ็ค 35 35 

10 แฟ้มห่วงตราช้าง ขนาด A4 1 อัน 150 150 

11 ใส้แฟ้ม 2 แพ็ค 25 50 

12 เทปกาวสองหน้าแบบหนา 2 อัน 35 70 

13 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 2 อัน 50 100 

14 แผ่นใสท าปก 1 ห่อ 250 250 

    รวมทั้งสิ้น 2,068 
 

- ค่าด าเนินการผลิตสื่อ  นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน 
 

ล าดับ 
รายการ  

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ทั้งสิ้น 

1 กระดาษ A4 10 รีม 105 1050 

2 
หมึกเติมเครื่องปริ้น EPSON L3110 
( สีด า สีฟ้า สีเหลือง สีชมพู ) 

8 หลอด 250 2000 

  รวมทั้งสิ้น 3,068 
 
 

 

- ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์   
 



 

โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  มาตรฐานท่ี1คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี3กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อท่ี 3.1 จัดการเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
 ข้อท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ข้อท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ข้อท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ข้อท่ี 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้เสนอโครงการ นางคนิตษา  ขาวสะอาด 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน2563–30 มีนาคม2564 
******************************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 

คณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาความคิดของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดอย่างมีระบบระเบียบ 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบท าให้สามารถ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
ซึ่งคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถและผลงานทางความคิดอย่างเต็มท่ี 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยได้มุ่งเน้นให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  เป็นคนดีและคนเก่ง รู้จักวิธีการหาความรู้ด้วยตนเอง กล้า
แสดงออก  รู้จักคิดหาเหตุผลอย่างเป็นระบบ  มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่
ในระดับดี  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  ตระหนักใน
คุณค่าของคณิตศาสตร์  และสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆและเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ท่ี 
2.2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้เพิ่มสูงขึ้น 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 368 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 171 คน  
          รวม 539 คน 



 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
2.  นักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
3.  นักเรียนมีคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน รายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 
 4.  ครูสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และมีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมอยู่ 

             ในระดับ 3 ขึ้นไป 
         5. ครูสามารถท าการวิจัยในช้ันเรียนและสร้างส่ือนวัตกรรมอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 

 
4.วิธดี าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
      - น าเสนอกิจกรรม 
     -  ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรม 

เมษายน2563 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์และ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ เมษายน2563 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

3.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ กันยายน  2563 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- จัดซื้อและจัดหาวัสดุท่ีจ าเป็นในการ

จัดการเรียนการสอน 
- การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
- ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

ทางคณิตศาสตร์กับโรงเรียน/
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ 

 

เมษายน2563 
-  

มีนาคม2564 
 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

3.ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมและประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

มีนาคม2564 
 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

4. สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงาน
ผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด 

มีนาคม2564 
 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 
 
5.งบประมาณ  
5.1 งบอุดหนุน 8,600 บาท 

- จัดซื้อและจัดหาวัสดุท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน   1,000 บาท 
- การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์      7,000   บาท 
- ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์กับโรงเรียน/ 

สถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ      600   บาท 
รวมทั้งสิ้น             8,600 บาท 



 

6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
6.1 จ านวนครู 36 คน 
     6.2 จ านวนนักเรียน     
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 368 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 171 คน  
           รวม 539 คน 
 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
- ทดสอบ 

 
- แบบบันทึกการเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบ 
- ปพ.5 

2. ร้อยละของนักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- ประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 
3. ร้อยละของนักเรียนมีคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห ์

เขียน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
- สังเกต 
- ทดสอบ 

-  แบบสังเกต 
-  แบบประเมินการอ่าน คิด 

วิเคราะห์ 
-  แบบบันทึกการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบ 

4. ร้อยละของครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และ
มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

- บันทึกหลังการสอน 

5. ร้อยละของครูมีการท าการวิจัยในช้ันเรียนและสร้าง
ส่ือนวัตกรรมอย่างเหมาะสม 

- วิจัยในช้ันเรียน 
- ส่ือนวัตกรรม 

-รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
-รายงานการใช้ส่ือนวัตกรรม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีความรู้ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติ ด้านวิชาคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาความรู้ 

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น  ตลอดจนน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกท้ังครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ วิจัยในช้ันเรียนและสามารถสร้างส่ือนวัตกรรมได้ 
 

ลงช่ือ ………………………………………… ผู้รับผิดชอบ/ผู้เสนอโครงการ  
                    (นางคนิตษา ขาวสะอาด) 
          ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ลงช่ือ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายใจ      ยอดด าเนิน) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 



 

 
เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร ์

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
80 – 89  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
60 - 69 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

คะแนนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
รายวิชาคณิตศาสตร ์

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100 
มคีะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคร์ายวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
80 – 89 
มคีะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
รายวิชาคณิตศาสตร ์
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79 
มีคะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์
รายวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
60 - 69 
มีคะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
รายวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60 
มีคะแนน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
รายวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

คะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาคณิตศาสตร ์

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100 
มคีะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
80 - 89 
มคีะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 – 79 
มีคะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
60 – 69 
 มีคะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60 
มีคะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

ครสูามารถจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้และมีการ
บันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
อย่างครบถ้วน 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ทุกคน  
มกีารจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาท่ีสอนและมี
การบันทึกผลท้าย
กิจกรรม ทุกรายวิชา
อย่างครบถ้วน 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ทุกคน  
มกีารจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบ
ทุกรายวิชาท่ีสอนแต่
ไม่มีการบันทึกผล
ท้ายกิจกรรม ทุก
รายวิชาอย่าง
ครบถ้วน 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ทุกคน  
มีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไม่ครบ
ทุกรายวิชาท่ีสอน
และมีการบันทึกผล
ท้ายกิจกรรมอย่าง
ครบถ้วน 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ทุกคน  
มีการจดัท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไม่ครบ
ทุกรายวิชาท่ีสอน
และไม่มีการบันทึก
ผลท้ายกิจกรรม
อย่างครบถ้วน 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ทุกคน  
ไม่มกีารจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาท่ี
สอนและไม่มีการ
บันทึกผลท้าย
กิจกรรมอย่าง
ครบถ้วน 

ครูสามารถท าการ
วิจัยในชั้นเรียนและ
สร้างสื่อนวัตกรรม
อย่างเหมาะสม 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ร้อยละ 
100มีการท าการวิจัย
ในชั้นเรียนและสร้าง
สื่อนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ร้อยละ  
95 – 99 มีการท า
การวิจัยในชั้นเรียน
และสร้างสื่อ
นวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ร้อยละ  
90 – 94 มีการท า
การวิจัยในชั้นเรียน
และสร้างสื่อ
นวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ร้อยละ  
85 - 89 มีการท า
การวิจัยในชั้นเรียน
และสร้างสื่อ
นวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์น้อย
กว่าร้อยละ 85  
มีการท าการวิจัยใน
ชั้นเรียนและสร้าง
สื่อนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
 



 

บัญชีรายการพัสดุหรือรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
กิจกรรม จัดซ้ือและจัดหาวัสดุที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน 

 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคา/
หน่วย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

1 ปากกาไวท์บอร์ด 4 กล่อง 250 1,000  

รวมเป็นเงินพัสดุทั้งสิ้น 2,000   
 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคา/
หน่วย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

1 ชุดกิจกรรม A-math(กระดานพลาสติก) 6ชุด 200 1,200  

2 ชุดกิจกรรม Connect 4 6 ชุด 150 900  

3 ชุดกิจกรรม บิงโก 6 ชุด 150 900  

4 ชุดกิจกรรม suduku 6 ชุด 200 1,200  

5 รูบิค 3x3x3 10อัน 150 1,500  

6 กระดาษท าเกียรติบัตร 1 รีม 125 125  

7 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2รีม 120 240  

9 กระดาษการ์ดสีท าปก 1รีม 105 105  

10 เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 3ม้วน 20 60  

12 กระดาษชาร์ทสี 5แผ่น 12 60  

13 ปากกาน้ าเงิน 1 โหล 80 80  

14 แฟ้มใส่เอกสาร 12 อัน 20 240  
15 ปากกาเคมี 2 หัว 6 ด้าม 15 90  
16 กระดาษบรู๊ฟ 12 แผ่น 5 60  
17 เทปโฟมกาวสองหน้า 3M 1 ม้วน 240 240  

รวมเป็นเงินพัสดุทั้งสิ้น 7,000   
 

 
 
 
 
 



 

โครงการ  ส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ 
กลุ่มบริหารท่ัวไป          กลุ่มสาระศิลปะ 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพ   

          มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อท่ี 1  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 ข้อท่ี 5 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 –   30 มีนาคม 2564 
 
1.หลักการและเหตุผล 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการ 
ทางศิลปะชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนา
ผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน การน าไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางด้านศิลปะให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน และพัฒนานกัเรียนใหม้ีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบัติสร้างงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรักษาระดับมาตรฐานของผลงาน เตรียมความพร้อมใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชนรวมถึงเตรียมความพร้อมในการ เข้าร่วม การประกวดในระดับต่างๆ 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการท างานร่วมกนัเพื่อเป้าหมายเดียวกัน 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
   1. นักเรียนช้ัน ม.ต้น จ านวน 368 คน นักเรียนช้ัน ม.ปลาย จ านวน 171 คน 
   2. ครู จ านวน 36 คน 
      

3.2 คุณภาพ 
    1. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
    2. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  
    3. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล  
   4.นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ท่ีมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนท่ีมีความเป็น
เลิศทางด้านทางด้านศิลปะ 
   5.นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 
 
 



 

4.ระยะเวลา ด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ พ.ค. 63 ครูกลุ่มสาระศิลปะ 
2.ส ารวจความต้องการเกี่ยวกับการอ่านของนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง มิ.ย. 63 ครูกลุ่มสาระศิลปะ 
3.เสนอพิจารณาและอนุมัติโครงการ ก.ค. 63 ครูกลุ่มสาระศิลปะ 
4. ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว ้ ก.ค. 63 – พ.ย. 63 ครูกลุ่มสาระศิลปะ 
5. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ธ.ค. 63 – ม.ค. 64 ครูกลุ่มสาระศิลปะ 
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ก.พ. 64 ครูกลุ่มสาระศิลปะ 
6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค. 64 ครูกลุ่มสาระศิลปะ 
 
5. งบประมาณ จ านวน  20,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรี       จ านวนเงิน          10,000   บาท 
 2. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านนาฏศิลป์ จ านวนเงิน         5,000   บาท 
 3. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านทัศนศิลป์ จ านวนเงิน         5,000 บาท 
 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
      6.1 จ านวนครู 3 คน         จ านวนลูกจ้าง 1 คน           จ านวนนักการ 2 คน 
       6.2 จ านวนนักเรียน            ม. ต้น 368 คน                 ม. ปลาย   171 คน 
 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1.ร้อยละของจ านวนนักเรียนและเกี่ยวข้อง 
มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น 

-การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีกลุ่มสาระ
ศิลปะจัดขึ้น  
 

-ตรวจสอบรายช่ือ
นักเรียน 
 

-บัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
-สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
- บันทึกการประชุม 

3. ร้อยละของจ านวนนักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ท่ีกล้าแสดงออกทางด้าน
ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์ 
 

-ประเมินพฤติกรรมการ
ร่วมกิจกรรม 
-ตรวจสอบสรุปและ
รายงาน 

-แบบประเมินพฤติกรรมการร่วม 
กิจกรรม 
-แบบประเมินโครงการ 
-สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

4. ร้อยละของจ านวนนักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาศิลปะเพิ่มขึ้น 
 
 
 

-การทดสอบ -แบบทดสอบ 
 



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
5. ร้อยละของจ านวนนักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ท่ีมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านทางด้านศิลปะ 

-สอบถามความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และน าความรู้ท่ีได้รับจากการพัฒนานี้
น าไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีครูและบุคลากรสนับสนุนอย่างพอเพียง 

 
ผู้เสนอโครงการ ...................................................................... 

                (   นางสาววารี   หาวัน  ) 
                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ................................................................................................................. 
        ( นายใจ    ยอดด าเนิน  ) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  โครงการ                              พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มบริหารวิชาการ                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

                               ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ข้อท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                                 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อท่ี 3.1 จัดการเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

                         ข้อท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้  
  ข้อท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 ข้อท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ข้อท่ี 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์ ร.ร.        ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563 – 30 มีนาคม 2564 
 

*********************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 
                  จากการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
พบว่าการประเมินมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนอยู่ในระดับ พอใช้ และจากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า
นักเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และขาดทักษะการคิดค านวณ จึงเป็นผลท าให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงต้องพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ตลอดจนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น เพื่อให้ผลการพัฒนาของผู้เรียนได้มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานท่ี 1 
ของ สมศ.  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ครู นักเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือพื้นฐานในงานสาขาต่างๆท่ีเรียน 
 3. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกทักษะอย่างเพียงพอแต่ละสาขางานต่างๆ 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 368 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 171 คน  
                                                                 รวม 539 คน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. มีวัสดุฝึก และอุปกรณ์การฝึกทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างพอเพียง 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 



 

 3. นักเรียนร้อยละ 75 มีความเป็นเลิศทางด้านทักษะการอาชีพ 
 4. ครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคมได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 5. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะทางด้านการประกอบอาชีพ 
 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน 

เม.ย.63 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
2  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 

เม.ย.63 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
3.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 

เม.ย.63 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
4.  ครูด าเนินงานดังนี้                                                                     
 

 
 

 4.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์..... 28,395...............  บาท  
 4.2 จัดกิจกรรม..........-........... บาท                           
 4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพ ....-...... 
 4.4  ด าเนินการผลิตส่ือ  นวัตกรรมการเรียนการสอนการงานอาชีพ
จัดท าแผนการและจัดการเรียนการสอนและวิจัยในช้ันเรียน2,000 
บาท 

30 มี.ค. 64 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

5.ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
30 มี.ค.64 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

6.ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
มี.ค 64 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

7.สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มี.ค 64 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

5. งบประมาณ จ านวน 12,000 บาท เป็นค่าในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 5.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนงานช่าง  
 5.2 กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์                           
 5.3  กิจกรรมจัดหาพัสดุการสอนวิชาคหกรรมและธุรกิจ 
 5.4 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี             
           5.5   กิจกรรมจัดหาวัสดุการสอนคอมพิวเตอร์                           
           5.6  จัดท าแผนการและจัดการเรียนการสอนและวิจัยในช้ันเรียน     
                                                                            
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
     6.1 จ านวนครู 36 คน    จ านวนลูกจ้าง   1 คน         จ านวนนักการโรง   3 คน 
     6.2 จ านวนนักเรียน    ม. ต้น 368 คน      ม. ปลาย   171   คน  
                                                                    รวม    539  คน  



 

7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

1.ร้อยละของจ านวนนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
มีทักษะในการท างาน และมีทัศนคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

การสอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบบันทึกการสังเกต 

2.ร้อยละของนักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายวิชาการงานอาชีพเพิ่มขึ้น 
 

การสังเกต 
การส ารวจความคิดเห็น 
การสอบถาม 
การประเมินผลงาน 
การทดสอบ 

แบบบันทึกการสังเกต 
แบบส ารวจความคิดเห็น 
แบบสอบถาม 
แบบประเมินผลงาน 
แบบทดสอบ 

3.ร้อยละของนักเรียนมีคะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
 

การประเมิน 
การสอบถาม 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

4.ร้อยละของครูมีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้และมีการบันทึกผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

บันทึกหลังการสอน 

5.ร้อยละของครูมีการท าการวิจัยในช้ันเรียน
และสร้างส่ือนวัตกรรมอย่างเหมาะสม 

- วิจัยในช้ันเรียน 
- ส่ือนวัตกรรม 

-รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
-รายงานการใช้ส่ือนวัตกรรม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   นักเรียนมีความรู้ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติ ทางด้านการงานอาชีพท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาความรู้  
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ผลการทดสอบวัดความรู้การงานอาชีพเพิ่มขึ้น  ตลอดจนน าส่ิงท่ีเรียนรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกท้ังครูการงานอาชีพมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  วิจัย
ในช้ันเรียนและสารมารถสร้างส่ือนวัตกรรมได้ 
 
 

................................................ 
(นายไพฑูรย์        จันทร์ศิลานุรักษ์) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง  ครู คศ. 3 

ผู้เสนอโครงการ 
 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ................................................................................................ 
 

(  นาย ใจ  ยอดด าเนิน  ) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 
 



 

 
เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

นักเรียนร้อยละ 
 80 – 89  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

นักเรียนร้อยละ 
 60 - 69  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

คะแนนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
รายวิชาการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100  
มคีะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคร์ายวิชา
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
80 – 89 
 มคีะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79  
มีคะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์
รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
60 - 69  
มีคะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60  
มีคะแนน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
รายวิชาการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

คะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100  
มคีะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
80 - 89  
มคีะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 – 79 
มีคะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
60 – 69 
 มีคะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60  
มีคะแนนอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
รายวิชาการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

ครูสามารถจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้
และมีการบันทึกผล
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างครบถ้วน 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยีทุกคน  
มีการจัดท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาที่สอนและมีการ
บันทึกผลท้ายกิจกรรม 
ทุกรายวิชาอย่าง
ครบถ้วน 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีทุกคน  
มีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาที่สอนแต่ไม่มี
การบันทึกผลท้าย
กิจกรรม ทุกรายวิชา
อย่างครบถ้วน 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีทุกคน  
มกีารจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไม่ครบ
ทุกรายวิชาที่สอนและ
มีการบันทึกผลท้าย
กิจกรรมอย่าง
ครบถ้วน 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีทุกคน  
มกีารจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไม่ครบ
ทุกรายวิชาที่สอนและ
ไม่มีการบันทึกผลท้าย
กิจกรรมอย่าง
ครบถ้วน 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีทุกคน  
ไม่มีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชาที่สอนและ
ไม่มีการบันทึกผลท้าย
กิจกรรมอย่าง
ครบถ้วน 

ครูสามารถท าการวจิัย
ในชั้นเรียนและสร้าง
สื่อนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยีร้อยละ 100 
มีการท าการวิจัยในชั้น
เรียนและสร้างสื่อ
นวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีร้อยละ  
95 – 99 มีการท าการ
วิจัยในชั้นเรียนและ
สร้างสื่อนวัตกรรม
อย่างเหมาะสม อย่าง
น้อย ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีร้อยละ  
90 – 94 มีการท าการ
วิจัยในชั้นเรียนและ
สร้างสื่อนวัตกรรม
อย่างเหมาะสม อย่าง
น้อย ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีร้อยละ  
85 - 89 มีการท าการ
วิจัยในชั้นเรียนและ
สร้างสื่อนวัตกรรม
อย่างเหมาะสม อย่าง
น้อย ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีน้อยกว่า
ร้อยละ 85  
มีการท าการวิจัยใน
ชั้นเรียนและสร้างสื่อ
นวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 



 

โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มงาน            กลุ่มงาน/กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ.  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.  ข้อท่ี 1 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

ข้อท่ี 5 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  เมษายน  2563 – 30 มีนาคม 2564 

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

1.หลักการและเหตุผล 
              เป้าหมายส าคัญประการหนึ่งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษา คือ พัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนตามแนวคิดของปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยครอบคลุมใน
เรื่องสุขภาพซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียนแต่ละคน ในการเรียนรู้สุขศึกษา ผู้เรียนจ าเป็น ต้องได้รับ
การกระตุ้นและจูงใจให้ก าหนดเป้าหมายท่ีเป็นจริงและมีคุณค่าในการพัฒนารูปแบบของวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี พัฒนาทักษะ
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม รู้จักการสร้างความรับผิดชอบและสัมพันธภาพท่ีดีกับคนอื่นท้ังท่ีสถานศึกษา บ้านและ
ชุมชน 

 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาในโรงเรียนและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานอกโรงเรียนในระดับ
ต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนในโรงเรียนได้แสดงความสามารถในด้านกีฬาและพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศ โดย
เลือกเล่นกีฬาตามความถนัด ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง จนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุก
ระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
               นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 
ท้ังยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์กีฬาไทยหรือกีฬาพื้นบ้านโดยเยาวชนมีส่วนร่วมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ได้น า
ความรู้และทักษะจากการเรียนรู้มาบูรณาการเช่ือมโยงในชีวิตจริง ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การจัดการ การแก้ปัญหา 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลัก  
ปรัชญาของ “ เศรษฐกิจพอเพียง”  
2. วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และผลสัมฤทธ์ตามหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าความรู้และทักษะจากการเรียนรู้มาบูรณาการเช่ือมโยงในชีวิตจริง 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางกีฬาสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเอง 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันที่แท้จริง 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้ใช้กีฬาและการแข่งขันเพื่อพัฒนาร่างกาย 

     อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา  
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยกีฬาไทยหรือกีฬาพื้นบ้าน 
7. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 



 

3. เป้าหมาย 
1. นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการรวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมในการ 

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการมีวิถีชีวิตท่ีมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 
2. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของ 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 
3.  นักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 
4.  นักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป  
5.  นักเรียน ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง     

ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 
6.  นักเรียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 
7.  นักเรียน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นอยู่ในระดับ 5 ขึ้นไป 
8.  นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 
9.  นักเรียน สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 

 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1  แต่งต้ังคณะท างาน เม.ย. 63 
หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
4.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ เม.ย. 63 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
4.3  ด าเนินงานตามโครงการ  เม.ย. 63 - 30 มี.ค. 64 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
4.4  สรุปวิเคราะห์โครงการ  มี.ค. 64 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
4.5  สรุปประเมินผลโครงการ มี.ค. 64 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
5. งบประมาณ จ านวน  20, 000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 1. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม จ านวนเงิน  20,000 บาท 

 

6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
      6.1 จ านวนครู.......3.....  คน  จ านวนลูกจ้าง  .........1....... คน     จ านวนนักการ ....2....คน 
      6.2 จ านวนนักเรียน    539       คน 

 

 

 

 

 

 



 

7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1.ร้อยละของนักเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการรวมทั้ง
คุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการมีวิถีชีวิตท่ีมี
ความสุขตาม หลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ตรวจรายงานผลการ
สืบค้น 
2. การน าเสนอผลงานของ 
ผู้เรียน 
3. ตรวจแบบทดสอบ  

1. แบบประเมินรายงานผลการ 
สืบค้น 
2. แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 
3. แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องม ี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

สอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

3. ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

ตรวจสอบรายช่ือนักเรียน - ทะเบียนรายช่ือนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
- สรุปผลการแข่งขัน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและกีฬา 

- สอบถาม 
- สังเกต 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 

5. ร้อยละของจ านวนนักเรียนในกิจกรรม
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬา
ของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน อ าเภอ 
จังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 
 

-การปฏิบัติทักษะทางด้าน
กีฬา 
-การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

-แบบทดสอบ 
-ผลงานนักเรียน 
-การตอบรับของชุมชน 
- ค าส่ังจังหวัดตาก 
- ค าส่ังโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการรวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนา 
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการมีวิถีชีวิตท่ีมีความสุขตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  นักเรียนทุกคน  มีลักษณะนิสัยและเจตคติท่ีดีต่อด้านกีฬา 
-  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาอย่างน้อยปีละ  30  คน 
-  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับ กีฬา สูงขึ้น 

 
 
 
 



 

                               
 
 
 

              ลงช่ือ................................................................ผู้เสนอโครงการ      
        (ว่าท่ี ร.ต.สินธพ  พีรวรพัฒน์) 

                                    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ.................................................................................................................... 
 
 

     ( นายใจ  ยอดด าเนิน ) 
   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายการพัสดุโครงการ 
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
ท่ี รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 

1 อุปกรณ์กีฬา   10,000  
2 วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน   10,000  

รวม ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) 20,000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ตาม
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
โครงการพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพพลานามัย 
ที่สมบูรณ ์

-  นักเรียนทุกคน  ข้ึน
ไปมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและมีน้ าหนัก
ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 
-  นักเรียนทุกคน  
ป้องกันให้ตนเอง
ปลอดจากสารเสพติด 

-  นักเรียนร้อยละ  
95  ข้ึนไปมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
มีน้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 
-  นักเรียนทุกคน  
ป้องกันให้ตนเอง
ปลอดจากสารเสพ
ติด 

-  นักเรียนร้อยละ  
90  ข้ึนไปมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
มีน้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 
-  นักเรียนร้อยละ  
90  ป้องกันให้
ตนเองปลอดจาก
สารเสพติด 

-  นักเรียนร้อยละ  
85  ข้ึนไปมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
มีน้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 
-  นักเรียนร้อยละ  
85  ป้องกันให้
ตนเองปลอดจาก
สารเสพติด 

-  นักเรียนร้อยละ  
80  ข้ึนไปมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
มีน้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 
-  นักเรียนร้อยละ  
80  ป้องกันให้
ตนเองปลอดจาก
สารเสพติด 

  โครงการสง่เสริม
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  กีฬา 

-  นักเรียนทุกคน  มี
ลักษณะนิสัยและเจต
คติที่ดีต่อด้านกีฬา 
-  นักเรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านกีฬาอย่าง
น้อยปีละ  20  คน 
-  นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชา
เก่ียวกับ กีฬา สูงข้ึน 

-  นักเรียนร้อยละ  
95  มีลักษณะนิสัย
และเจตคติที่ดีต่อด้าน
กีฬา 
-  นักเรียนมีความเป็น
เลิศทางด้านกีฬาอย่าง
น้อยปีละ  15  คน 
-  นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชา
เก่ียวกับ กีฬา สูงข้ึน 
 

-  นักเรียนร้อยละ  
90  มีลักษณะนิสัย
และเจตคติที่ดีต่อ
ด้านกีฬา 
-  นักเรียนมีความ
เป็นเลิศทางด้าน
กีฬาอย่างน้อยปีละ  
10  คน 
-  นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชา
เก่ียวกับ กีฬา สูงข้ึน 

-  นักเรียนร้อยละ  
85  มีลักษณะนิสัย
และเจตคติที่ดีต่อ
ด้านกีฬา 
-  นักเรียนมีความ
เป็นเลิศทางด้าน
กีฬาอย่างน้อยปีละ  
5  คน 
-  นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชา
เก่ียวกับ กีฬา สูงข้ึน 

-  นักเรียนร้อยละ  
80  มีลักษณะนิสัย
และเจตคติที่ดีต่อ
ด้านกีฬา 
-  นักเรียนมีความ
เป็นเลิศทางด้าน
กีฬาอย่างน้อยปีละ  
5  คน 
-  นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชา
เก่ียวกับ กีฬา สูงข้ึน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ การพัฒนางานแนะแนว 
กลุ่มบริหาร      วิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
         ข้อท่ี 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่       
                                        ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
          ข้อท่ี 1.2.3  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อท่ี 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

คุณลักษณะสุจริตค่านิยม 12 ประการ ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และมีสมรรถนะตาม
หลักสูตร 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานแนะแนว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิภาวรรณ  ค ามงคล 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  เมษายน  2563 – 30  มีนาคม  2564 
 
1.หลักการและเหตุผล 
       งานแนะแนว เป็นงานหนึง่ท่ีมีบทบาทส าคัญในกระบวนการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  เป็นงานท่ีให้บริการ  
5 งานหลัก ซึ่งมีความส าคัญท่ีจะต้องบริการ ให้ค าแนะน า ด้านการเรียน การพัฒนาการ ด้านความประพฤติ ให้กับ
นักเรียน ให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย พร้อมท้ังติดตามประเมินผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
สมบูรณ์ พร้อมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง  ดังนั้น งานแนะแนวจึงต้องพัฒนางานให้มปีระสิทธิภาพ  เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน   
พร้อมสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้การพัฒนางานแนะแนวมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยถูกต้อง  และสมบูรณ์              
2.2 เพื่อให้บุคลกรและผู้รับบริการ มีความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นงานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ งาน

แนะแนวการศึกษาต่อท่ีจัดให้แก่นักเรียน  
   2.3 เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานแนะแนวให้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการค้นคว้าและน าไปใช้ 
       
3. เป้าหมาย 

3.1 งานแนะแนวมีเครื่องมือและอุปกรณ์ สะดวก รวดเร็ว ในการท างานและให้บริการ อยู่ในระดับ 5 
3.2 งานกิจกรรมและบุคลกร มีความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นงานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ งานแนะ
แนวการศึกษาต่อท่ีจัดให้แก่นักเรียน อยู่ในระดับ 5 
3.3 งานแนะแนวมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ 5 

 
 
 
 
 



 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ เม.ย. 63 งานแนะแนว 
2. ส ารวจข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์ และความต้องการผู้เกี่ยวข้อง เม.ย. 63 งานแนะแนว 
3. เสนอพิจารณาและอนุมัติโครงการ เม.ย. 63 งานแนะแนว 
4. ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว ้ พ.ค. 63 – มี.ค. 64 งานแนะแนว 
5. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค. 64 งานแนะแนว 
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค. 64 งานแนะแนว 
7. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค. 64 งานแนะแนว 
 
5. งบประมาณ จ านวน 10,000 บาท  
 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
     6.1 จ านวนครู 35 คน    จ านวนลูกจ้าง 1 คน         จ านวนนักการ 3 คน 
     6.2 จ านวนนักเรียน    ม. ต้น 368 คน              ม. ปลาย 171 คน      รวม 539 คน 
 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
 1. งานแนะแนวมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการด าเนินการและให้บริการ 

 - สมุดลงทะเบียน - สมุดลงทะเบียน 
 

 2.  นักเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
ข่าวสารข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับ
ความสะดวกในการใช้บริการงานแนะแนว 

- แบบประเมินผล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินผล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

3.งานแนะแนวมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วต่อการ
ค้นคว้าและน าไปใช้ 

 - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

- สมุดลงทะเบียน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวและไดรับการบริการแล้ว  มีความสะดวก สบายใจในการ
ใช้บริการ และสามารถน าเอาความรู้จากกิจกรรมแนะแนวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างดี  

 
   ผู้เสนอโครงการ.............................................  
            (นางสาววิภาวรรณ  ค ามงคล) 
                หัวหน้างานแนะแนว 

 
     ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ .................................... 

                                            (นายใจ  ยอดด าเนิน) 
              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 



 

 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนางานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

เป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
งานแนะแนวมี
เครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
ด าเนินการและ
ให้บริการ 

ร้อยละ 90-100
งานแนะแนวมี
เครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
ด าเนินการและ
ให้บริการ 

ร้อยละ 80-89
งานแนะแนวมี
เครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
ด าเนินการและ
ให้บริการ 

ร้อยละ 70-79
งานแนะแนวมี
เครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
ด าเนินการและ
ให้บริการ 

ร้อยละ 60-69
งานแนะแนวมี 
เครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
ด าเนินการและ
ให้บริการ 

ร้อยละ 50-59
งานแนะแนวมี
เครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
ด าเนินการและ
ให้บริการ 

นักเรียนและ
บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องได้รับ
ข่าวสารข้อมูล 
ถูกต้อง รวดเร็ว 
และได้รับความ
สะดวกในการใช้
บริการงานแนะ
แนว 

นักเรียนและ
บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
90-100ได้รับ
ข่าวสารข้อมูล 
ถูกต้อง รวดเร็ว 
และได้รับความ
สะดวกในการใช้
บริการงานแนะ
แนว 

นักเรียนและ
บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
80-89 ได้รับ
ข่าวสารข้อมูล 
ถูกต้อง รวดเร็ว 
และได้รับความ
สะดวกในการใช้
บริการงานแนะ
แนว 

นักเรียนและ
บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องร้อยละ 
70-79ได้รับ
ข่าวสารข้อมูล 
ถูกต้อง รวดเร็ว 
และได้รับความ
สะดวกในการใช้
บริการงานแนะ
แนว 

นักเรียนและ
บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
60-69 ได้รับ
ข่าวสารข้อมูล 
ถูกต้อง รวดเร็ว 
และได้รับความ
สะดวกในการใช้
บริการงานแนะ
แนว 

นักเรียนและ
บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
50-59 ได้รับ
ข่าวสารข้อมูล 
ถูกต้อง รวดเร็ว 
และได้รับความ
สะดวกในการใช้
บริการงานแนะ
แนว 

งานแนะแนวมี
การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 
สะดวก รวดเร็ว
ต่อการค้นคว้า
และน าไปใช้ 

งานแนะแนวมี
การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 
สะดวก รวดเร็ว
ต่อการค้นคว้า
และน าไปใช้ 
ร้อยละ 90-100 

งานแนะแนวมี
การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 
สะดวก รวดเร็ว
ต่อการค้นคว้า
และน าไปใช้ 
ร้อยละ 80-89 

งานแนะแนวมี
การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 
สะดวก รวดเร็ว
ต่อการค้นคว้า
และน าไปใช้ 
ร้อยละ 70-79 

งานแนะแนวมี
การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 
สะดวก รวดเร็ว
ต่อการค้นคว้า
และน าไปใช้ 
ร้อยละ 60-69 

งานแนะแนวมี
การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 
สะดวก รวดเร็ว
ต่อการค้นคว้า
และน าไปใช้ 
ร้อยละ 50-59 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการวัสดุ 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ท่ี รายการ จ านวนหน่วย งบประมาณ/หน่วย งบประมาณท้ังส้ิน 
1 ตัวยิงบอร์ด 1 1,500 1,500 
2  บอร์ด PVC ขนาดใหญ่ 1 500 500 
3 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 1 195 195 
4 กรรไกร 8 นิ้ว 1 69 69 
5 เทปกาวสองหน้าแบบบาง 1 50 50 
6 กระดาษสีบางคละสี 10 10 100 
7 กระดาษ A4 1 105 105 
8 กระดาษกาว 1 นิ้ว 2 35 70 
 รวมทั้งส้ิน 2,589 
 
 
 
ค่าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 

ท่ี รายการ จ านวนหน่วย งบประมาณ/หน่วย งบประมาณท้ังส้ิน 
1 ค่าเหมาจ่ายท าซุ้ม 5 500 2,500 
2  กรอบรูปใส่เกียรติ์บัตร 20 100 2,000 
8 จัดท าโล่ดีเด่น 1 1,500 1,500 
 รวมทั้งส้ิน 6,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ   พัฒนาสุขภาพนักเรียน 
กลุ่มบริหาร                       ท่ัวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                                            1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                                               1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.  ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานอนามัยโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางทัศนีย์  สุธัมโม และ นางสาวสุคนธ์ทิพย์  จันทร์ทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2563  –  31 มีนาคม 2564 

************************************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 
          งานบริการอนามัยโรงเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ทุกคนให้สมบูรณ์พร้อมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  และสังคม   การมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  สมบูรณ์ท้ัง
ร่างกายและจิตใจเป็นส่ิงส าคัญส าหรับทุกคน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการด ารงชีวิต การเรียน การท างาน  ดังนั้นทุกคนจึงควร
ได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จักดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการดูแลเบ้ืองต้นเมื่อเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียน ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตสมบูรณ์แข็งแรงสัมพันธ์กับส่วนสูงและน้ าหนัก 
          2.2 เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนกัเรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
          2.3 เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนทุกคน 
          2.4 เพื่อให้มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.6 จ านวน  486  คน เข้าร่วมกิจกรรม 
  2. คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  34  คน  เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์อยู่ในระดับ 4 ข้ึนไป 
2. นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการพัฒนา

สุขภาพนักเรียนอยู่ในระดับ 4 ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 



 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ เม.ย. 63 งานอนามัยโรงเรียน 
2. ส ารวจนักเรียนท่ีมีปัญหาทางสุขภาพและส่งเสริมนักเรียนท่ีมีสุขกายดี   พ.ค. 63 งานอนามัยโรงเรียน 
3. เสนอพิจารณาและอนุมัติโครงการ พ.ค. 63 งานอนามัยโรงเรียน 
4. ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว ้ พ.ค. 63 – มี.ค. 64 งานอนามัยโรงเรียน 
5. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ พ.ค. 63 – มี.ค. 64 งานอนามัยโรงเรียน 
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค. 64 งานอนามัยโรงเรียน 
7. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค. 64 งานอนามัยโรงเรียน 

5. งบประมาณ จ านวน  6,000  บาท  
 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
     6.1 จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษา 36 คน    
     6.2 จ านวนนักเรียน 539 คน 
 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีส่วนสูง 
น้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

-วัดส่วนสูง น้ าหนักให้แก่
นักเรียน 
 

-แบบบันทึกส่วนสูง น้ าหนักและ
กราฟแปรผล 

2. ร้อยละของจ านวนครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาสุขภาพ
นักเรียนเพิ่มขึ้น 

-สอบถามความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวการดูแลสุขภาพท่ีถูกสุขอนามัยและน าความรู้
ท่ีได้รับจากการพัฒนานี้ไปใช้เพื่อการดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเอง  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย
และจิตสมบูรณ์แข็งแรงสัมพันธ์กับส่วนสูงและน้ าหนัก และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
  
    ลงช่ือ                                        ผู้เสนอโครงการ 
                           ( นางทัศนีย์  สุธัมโม ) 

            หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ ................................................................................................ 
     ( นายใจ ยอดด าเนิน ) 

    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 



 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาสุขภาพนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดบั 1 

1. นักเรียนมีส่วนสูง 
น้ าหนักตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100  
มีส่วนสูง น้ าหนักตาม
เกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
 80 – 89  
มีส่วนสูง น้ าหนัก
ตามเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79  
มีส่วนสูง น้ าหนัก
ตามเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
 60 - 69  
มีส่วนสูง น้ าหนัก
ตามเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60  
มีส่วนสูง น้ าหนัก
ตามเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

2. ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินงาน  
กิจกรรม/โครงการ
พัฒนาสุขภาพ
นักเรียน 

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ร้อยละ 90 - 100  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงาน  
กิจกรรม/โครงการ
พัฒนาสุขภาพนักเรียน 

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ร้อยละ 80 – 89  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงาน  
กิจกรรม/โครงการ
พัฒนาสุขภาพ
นักเรียน 

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ร้อยละ 70 - 79  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงาน  
กิจกรรม/โครงการ
พัฒนาสุขภาพ
นักเรียน 

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ร้อยละ 60 - 69  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงาน  
กิจกรรม/โครงการ
พัฒนาสุขภาพ
นักเรียน 

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
น้อยกว่าร้อยละ 60  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงาน  
กิจกรรม/โครงการ
พัฒนาสุขภาพ
นักเรียน 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายการประมาณการพัสดุโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 

 
กิจกรรมที่ 1. ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลป้องกันรักษาโรค  

     

ท่ี รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 

1 ยาพาราเซตามอล (ขนาดบรรจุ 500 เม็ด) 3 90 270 

2 ยาธาตุน้ าแดงตรากิเลน 450 มล. 4 45 180 

3 ยาแก้แพ้ (ขนาดบรรจุ 100 เม็ด) 4 25 100 

4 ยาธาตุน้ าขาว (ขนาด 200 มล.) 12 50 600 

5 แอมโมเนีย (ขนาด 450 มล.) 1 100 100 

6 ยาหม่องตราถ้วยทอง (ขนาด 12 กรัม) 4 25 100 

7 ยาใส่แผลโพวิโดน-ไอโอดีน (ขนาด 15 มล.) 6 35 210 

8 ลีโอโพวีโดนไอโอดีน (ขนาด 450 มล.) 1 120 120 

9 แอลกอฮอล์ (ขนาด 450 มล.) 4 100 400 

10 ส าลีก้าน 100 ก้าน (แพ็ค 2 ห่อ) รถพยาบาล 4 แพ็ค 20 80 

11 ผ้าก๊อต (ขนาด 2x2 นิ้ว) บรรจุกล่อง 3 50 150 

12 เทปปิดแผล 3 100 300 

13 นีโอพลาสท์-เอส (บรรจุ 100 แผ่น) 2 45 90 

14 ยานวด counterpain (ขนาด 120 กรัม) 2 135 270 

15 
ยาทาแก้ผดผ่ืนคาลาไมน์ วี โลช่ัน  
(ขนาด 120 มล.) 

6 45 270 

16 ผงเกลือแร่ 2 175 350 

17 ขี้ผ้ึงแซมบัค (ขนาด 18 กรัม) 5 35 175 

18 ส าลีพันไม้ 5 20 100 
19 ยาแก้ปวดประจ าเดือน 10 40 400 

20 
น้ าเกลือล้างแผล KLEAN&KARE-Normal 
Saline 1000 ML. 

1 85 85 

รวมทั้งสิ้น                                4,350 
 
 
 



 

กิจกรรมที่ 2. การป้องกันโรคระบาดและงานประชาสัมพันธ์  
 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 1 120 120 

2 กระดาษสีสะท้อนแสง (คละสี) 2 15 30 

3 กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า (คละสี) 5 10 50 

4 กระดาษชาร์ทสี ขนาด 31x43 นิ้ว 4 10 40 

5 กระดาษกาวสองหน้าบาง (3/4 นิ้ว ) 2 25 50 

6 กระดาษกาวสองหน้าหนา 3M (ขนาด 3 ม.) 1 185 185 

7 กระดาษสา อย่างหนา 4 25 100 

8 กาวลาเท็กซ์  TOA 32 ออนซ ์ 1 70 70 

9 เครื่องเจาะกระดาษ ตราม้า H-555 1 75 75 

รวมทั้งส้ิน         720    
 
 
กิจกรรมที่ 3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องพยาบาลและพัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาล  
 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 

1 น้ ายาเช็ดกระจก 1 70 70 

2 หมอนหนุน 1 160 160 

3 ชุดผ้าปูท่ีนอน พร้อมปลอกหมอน ขนาด  2 300 600 

4 ผ้ายางพลาสติกปูโต๊ะ 1.20 x 2 เมตร 1 100 100 

รวมทั้งส้ิน 930 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ   TO BE NUMBER ONE  
กลุ่มบริหาร   กิจการนักเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ข้อท่ี 1.2คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ 
    กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีชองสังคม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อท่ี 1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานป้องกันแกไ้ขยาเสพติด โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายผดุงเกียรติ  ปานแดง 
ระยะเวลาด าเนินการ  วันท่ี 1 เมษายน2563 – 31มีนาคม 2564 
 

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

ด้วยโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดให้มี
โครงการ TO BE NUMBER ONE  ขึ้นเพื่อสนับสนุนความสามารถของเยาวชน ให้เป็นเยาวชนคนเก่งและคนดี (โดยไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด) ซึ่งโครงการ  TO BE NUMBER ONE  เห็นว่าปัจจุบันการใช้สารเสพติดในประเทศไทยได้
แพร่กระจายไปยังสถานศึกษาต่างๆ ยาเสพติดได้ก่อให้เกิดผลกระทบท้ังด้านสภาพร่างกายและความผิดปกติด้านจิตใจ 
ความคิด ความจ า ส่งผลท าลายประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเยาวชน 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความยั่งยืนในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนสาม
เงาวิทยาคม จึงจัดต้ังโครงการTO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดอันจะช่วยป้องกันตัวนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 
 2.1  เพื่อใหน้ักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ทุกคนเข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE 
 2.2เพื่อใหน้ักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมทุกคน และชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ และจัดกิจกรรมต่างๆ 
 2.3  นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมทุกคน และชุมชน มีความพึงต่อใจในการ
ด าเนินโครงการ และจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
                3.1.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษของสารเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 
                3.1.2  นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรม 

2.1.3 นักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เป็นเยาวชนเป็นคนเก่งและดี โดยไม่เกี่ยวของกับยาเสพติด 
 
 



 

3.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
3.2.1  นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ทุกคนเข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE 
3.2.1  นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมทุกคน และชุมชน มีส่วนร่วมในการ

ด าเนินโครงการ และจัดกิจกรรมต่างๆ 
3.2.1  นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมทุกคน และชุมชน มีความพึงต่อใจใน

การด าเนินโครงการ และจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ 
    - ประชุมวางแผน 
    - วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ความต้องการจ าเป็น 
    - หาแนวทางแก้ไข 

เม.ย.-ก.ค. 2563 ครู และนักเรียนแกนน า 
TO BE NUMBER ONE 

 

2. ข้ันด าเนินการ 
    2.1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    2.2  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
    2.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการงาน 
 

เม.ย.2563 
- 

มี.ค. 2564 
 

ครู และนักเรียนแกนน า 
TO BE NUMBER ONE 

 

3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
    3.1 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
          (TO BE NUMBER ONE FRIEND CONER) 
    3.2 กิจกรรมประกวด/แสดงความสามารถทางด้าน 
         วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ 
    3.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
3.4 กิจกรรม รวมพล TO BE NUMBER ONE 
 

เม.ย.2563 
- 

มี.ค. 2564 
 

ครู และนักเรียนแกนน า 
TO BE NUMBER ONE 

4. ขั้นประเมินผล 
   - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
   - รายงานผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
   - รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

ประเมินผลตาม
โครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ครู และนักเรียนแกนน า 
TO BE NUMBER ONE 

 
5. งบประมาณ  
 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จ านวน 5,000บาท     (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 
 
 



 

6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง  
  
 6.1 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   รวม  36 คน   
 6.2 จ านวนนักเรียน     รวม   539    คน 
 

 
7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครู และ 
บุคลากรเข้าร่วมและมีส่วนร่วมใน 
โครงการ TO BE NUMBER ONE  
 

1. ใบสมัครเข้าชมรม  
TO BE NUMBER ONE 
2. จากแบบสรุปรายงานผล 
    การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

1.  แฟ้มทะเบียนรายช่ือสมาชิกชมรม  
TO BE NUMBER ONE 
2.  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

2. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ครู  
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสาม 
เงาวิทยาคมทุกคน และชุมชน มีส่วน 
ร่วมในการด าเนินโครงการและจัด 
กิจกรรมต่างๆ 

จากแบบสรุปรายงานผล 
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

รายรายงานผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

3. ร้อยละของจ านวนนักเรียนพึงพอใจ 
ในกิจกรรมโครงการ 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ทุกคนเข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE 
 8.2นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมทุกคน และชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการ และจัดกิจกรรมต่างๆ    โครงการ TO BE NUMBER ONE  
 8.3นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมทุกคน และชุมชน มีความพึงต่อใจในการด าเนิน
โครงการ และจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ลงช่ือ ………………………………………… ผู้รับผิดชอบ/ผู้เสนอโครงการ  
    (นายผดุงเกียรติ ปานแดง) 
    ......../................../............ 

 
 

 ลงช่ือ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายใจ    ยอดด าเนิน) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
                ......../................../............ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  โครงการ           โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 8 
กลุ่มบริหาร  บริหารท่ัวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ร.ร. ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทยา  รอดสุนทรา  และคณะกรรมการโครงการโรงเรียนสุจริต 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2563-มีนาคม 2564 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” แก่โรงเรียนแกนน าท่ัวประเทศ  จ านวน 225 โรงเรียน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การปลูกฝังค่านิยมความสุจริตและการสร้างเครือข่ายร่วมกับ
ชุมชนในการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนสามเงาวิทยาคมได้รับการคัดเลือก    เข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือกเป็น
โรงเรียนผู้ร่วมวิจัยโครงการนี้จากจ านวน 24 โรงเรียนท่ัวประเทศ 
 ปัญหาการทุจริตนับเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติท่ีทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือในการปลูกฝังค่านิยมความสุจริต
และการป้องกันการต่อต้านการทุจริตในสังคมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคน          โรงเรียนสามเงาวิทยาคมเป็น
โรงเรียนท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมุ่งจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีสุขภาพกายใจท่ี       แข็งแรงสมบูรณ์ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อน าไปสู่
คุณลักษณะความสุจริต 5 ประการได้แก่ ความคิดดี    มีความซื่อสัตย์ มีวินัยและความรับผิดชอบ ความพอเพียงและมีจิต
สาธารณะ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัยโครงการ โดยได้จัดท าชุดกิจกรรมคุณลักษณะ
ความสุจริต“บานบุรีช่อสีขาว”ควบคู่กับการด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 

จากผลการด าเนินงานในปี 2562 พบว่าโครงการโรงเรียนสุจริต สามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติคุณลักษณะสุจริต 5 ประการอย่างแท้จริง เห็นสมควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับ
โครงการโรงเรียนสุจริต ของ สพฐ.ท่ีมีจุดเน้นการน าระบบการประเมิน ITA มาเป็นแนวทางการประเมินการน า
คุณลักษณะสุจริต 5 ประการเข้ามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2.2 เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
 2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 85 เป็นผู้มีความคิดดี แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 3.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 85 เป็นผู้มีระเบียบวินัย 

3.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 90 เป็นผู้มีซื่อสัตย์ 
3.4 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 85 เป็นผู้มีความพอเพียง 
3.5 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 90 เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
3.6 โรงเรียนมีผลการประเมินผ่านการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต 



 

 3.7 ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 
 
4. วิธีด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ เม.ย.63 คณะกรรมการโครงการ

โรงเรียนสุจริต 
2 รวบรวมข้อมูลต่างๆและขออนุมัติโครงการ เม.ย.63 คณะกรรมการโครงการ 
3 ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ เม.ย.63 คณะกรรมการโครงการ 
4 ด าเนินการกิจกรรม/โครงการ  คณะกรรมการโครงการ 
 4.1 กิจกรรมบูรณาการบานบุรีช่อสีขาว ปีท่ี 8 เม.ย. 2563-มี.ค.2564 คณะกรรมการโครงการ 

 4.2 ด าเนินการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต ก.ค.2563-ก.ย.2563 คณะกรรมการโครงการ 

 4.3 ประเมินคุณลักษณะสุจริตนักเรียนและคณะครู มี.ค.2564 คณะกรรมการโครงการ 
 4.4 ประเมินความพึงพอใจ มี.ค.2564 คณะกรรมการโครงการ 
5 ประเมินผล  สรุปและรายงาน มี.ค.2564 คณะกรรมการโครงการ 
 
5. งบประมาณ จ านวน  1,650 บาท 
 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 

5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน    40 คน 
 5.2 นักเรียน                    จ านวน  531 คน 
 5.3 ผู้ปกครอง    จ านวน  531 คน 
 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 
1. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครอง ท่ีเป็นผู้มีความคิดดี แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครองท่ีเป็นผู้มีระเบียบวินัย 
 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครองท่ีเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

4. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครองท่ีเป็นผู้มีความพอเพียง 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

5. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครองท่ีเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
 
 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 
4. ผลการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต - ตรวจเอกสาร แบบประเมิน ITA 
5. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีความพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินงานโครงการ 

- สอบถามความพึงพอใจ - แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามคุณลักษณะความสุจริตเกิดผลดี 
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
     

 
 

                                 ผู้เสนอโครงการ 
     (นายพิทยา รอดสุนทรา) 
                 ประธานโครงการโรงเรียนสุจริต 
 
 
   ผู้ออนุมัติโครงการ 
                                                                  
          (นายใจ ยอดด าเนิน) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การประเมินผลโครงการ 
ระดับยอดเยี่ยม   หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 90 -100 
ระดับดีเลิศ   หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 80-89 
ระดับดี    หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 70-79 
ระดับพอใช้    หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 60-69 
ระดับก าลังพัฒนา  หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ไม่เกินร้อยละ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการประมาณการพัสดุโครงการประจ าปีการศึกษา 2563 
โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 8 

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
1 กระดาษ A4 10 รีม 120 1,200 
2 กระดาษปก A4 3 รีม 150 450 
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม 1,650 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  โครงการ     โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  กลุ่มบริหาร  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานท่ี  1คุณภาพของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววารี   มหาวัน,นายศักรินทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นบทบาทและหน้าท่ีของโรงเรียนโดยตรงในการให้ความรู้ 
ความเข้าใจและระบุในหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ หน้าท่ีพลเมือง 
สามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถน าทักษะและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้และปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นนักประชาธิปไตย ในการด ารงตน
ตามสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมสืบต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้น าและการใช้ทักษะชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 368 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 171 คน 
รวม 539 คน 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้ทักษะชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนและฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มคีวามพึงพอใจผลการด าเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 



 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน ต.ค.62 หัวหน้างานส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2. แต่งต้ังคณะท างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน ต.ค.62 ครูงานส่งเสริมประ 
ชาธิปไตยในโรงเรียน 

3. ประชุมคณะกรรมการและมอบหมายภาระหน้าท่ี ต.ค.62 ครูงานส่งเสริมประ 
ชาธิปไตยในโรงเรียน 

4. ด าเนินงานตามแผนงาน 
4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นการเลือกตั้งหัวหน้า
ห้องเรียน การบริหารรูปแบบคณะสี และเวรประจ าวันฯลฯ 
4.2 จัดกิจกรรมชุมนุมผู้น านักเรียน 
4.3 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

ต.ค.62 -ก.ย.63 
 

ครูงานส่งเสริมประ 
ชาธิปไตยในโรงเรียน 

5.ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลการด านินโครงการ 
ส.ค. 2563 

ครูงานส่งเสริมประ 
ชาธิปไตยในโรงเรียน 

6. ประเมินความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง 
ต.ค.2563 

ครูงานส่งเสริมประ 
ชาธิปไตยในโรงเรียน 

7. สรุปประเมินผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
ก.ย.2563 

ครูงานส่งเสริมประ 
ชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
5. งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 1,000 บาท  
 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 
6.1 จ านวนครู 2 คน   จ านวนลูกจ้าง 1 คน    จ านวนนกัการ 3 คน 
6.2 จ านวนนักเรียน 539 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
 

1.ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

-ตรวจสอบทะเบียน 1. ทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 
 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้ทักษะชีวิต
ตามวิถีประชาธิปไตย 

-สังเกตพฤติกรรม 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
และฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีคณะกรรมการนักเรียน 
 

- ตรวจสอบเอกสารรายงาน 1. ทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 
2. รายงานการจัดอบรม 

4. ร้อยละของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง  
มีความพึงพอใจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

-ส ารวจความพึงพอใจ 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับการพฒันาศักยภาพด้านการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้น ามีการปกครองตนเองมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวมสามารถใช้ทักษะชีวิตได้ตามวิถีประชาธิปไตยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 

ผู้เสนอโครงการ…………………………………………………………………….. 
(นางสาววารี   มหาวัน) 

 
 

 ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ………………………………………………………………………….. 
 
 

 ( นายใจ   ยอดด าเนิน) 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

ครทูี่ปรึกษากิจกรรม
สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้
ข้ันตอนและมีการ
บันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเลือกต้ัง
สภานักเรียนใน
โรงเรียนได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

ครทูี่ปรึกษากิจกรรม
สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้
ข้ันตอนและมีการ
บันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเลือกต้ัง
สภานักเรียนใน
โรงเรียนได้ครบถ้วน 

ครทูี่ปรึกษากิจกรรม
สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้
แต่มีการบันทึกผล
การจัดกิจกรรมการ
เลือกต้ังสภานักเรียน
ในโรงเรียนได้แต่ไม่
ครบถ้วน 
 

ครทูี่ปรึกษากิจกรรม
มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้
แต่ไม่ครบและไมม่ี
การบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเลือกต้ัง
สภานักเรียน 

ครทูี่ปรึกษากิจกรรม
มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้
แต่ไม่ครบแต่ไม่มี
การบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเลือกต้ัง
สภานักเรียน 

ครทูี่ปรึกษากิจกรรม
ไม่มีการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
และมีการบันทึกผล
การจัดกิจกรรมการ
เลือกต้ังสภานักเรียน
ในโรงเรียน 

นักเรียนทุกระดับชั้น
สามารถเรียนรู้
ข้ันตอนในการ
เลือกต้ังและสามารถ
ปฏิบัติการเลือกต้ัง
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามหน้าท่ี
ของตนเองอย่างไม่
บกพร่อง 

นักเรียนทุกระดับชั้น
สามารถเรียนรู้ข้ันตอน
ในการเลือกต้ังและ
สามารถปฏิบัติการ
เลือกต้ังได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตาม
หน้าท่ีของตนเองอย่าง
ไม่บกพร่อง 

นักเรียนทุกระดับชั้น
สามารถเรียนรู้
ข้ันตอนในการ
เลือกต้ังสามารถ
ปฏิบัติการเลือกต้ัง
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามหน้าท่ี
ของตนเอง 

นักเรียนบางส่วน
สามารถเรียนรู้
ข้ันตอนในการ
เลือกต้ังสามารถ
ปฏิบัติการเลือกต้ัง
ได้อย่างถูกต้องบ้าง
ไม่ถูกต้องบ้าง 

นักเรียนบางส่วน
สามารถเรียนรู้
ข้ันตอนในการเลือก
ต้ังแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติการเลือกต้ัง
ได้อย่างถูกต้อง 

นักเรียนส่วนน้อย
สามารถเรียนรู้
ข้ันตอนในการเลือก
ต้ังแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติการเลือกต้ัง
ได้อย่างถูกต้อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ   โรงเรียนคุณธรรม 
กลุ่มบริหาร           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายช่วงศิลป์  บัวสอน 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 มีนาคม 2564 

 
1.หลักการและเหตุผล 
         โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นการด าเนินงานเพือ่สืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบ้ืองพระยคุล
บาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบาย
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพอีกท้ังรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า
“โครงการโรงเรียนคุณธรรม” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 
และสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีรวมท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน 
และองค์กรท่ีท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องท่ีไม่ซับซ้อนและ
ท าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ าแต่ได้ก าไรมาก และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของ
โรงเรียนคุณธรรมสามารถน าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปรียบ 
เสมือนเป็นคุณธรรมสากล ท่ีจะช่วยให้พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน "ลดลง" และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ "เพิ่มขึน้" ซึ่งนับเป็นการพฒันาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อให้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น 
         ธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีและภูมิใจในการท าความดี 
    2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและ
องค์กรท่ีท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          ผู้บริหาร 1 คน  ครู 37 คน และนักเรียน 465 คน ได้เข้าร่วมโครงการ  ในปีการศึกษา 2563 
 
 
 



 

    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู ้เข้าใจและคิดอย่าง มีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี และร่วมกันสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรท่ีท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดแผนพัฒนาโรงเรียน เม.ย.63 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานระดับโรงเรียน เม.ย.63  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
3. เสนอพิจารณาและอนุมัติโครงการ เม.ย.63   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ พ.ค. 63 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
5. อบรมขยายผลหรือศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม พ.ค. 63- มิ.ย. 63 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
6. ส ารวจข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์ และความต้องการผู้เกี่ยวข้อง มิ.ย. 63 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
7. ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว ้ มิ.ย.63 - มี.ค.64 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
8. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค. 64 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
9. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค. 64 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
5. งบประมาณ จ านวน  15,000   บาท  
 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
      6.1 จ านวน ผู้บริหาร 1 คน ครู 37 คน                
      6.2 จ านวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน 539 คน 
 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชีว้ัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1.  จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาให้มี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

- การสังเกต  
- แบบประเมินผล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต  
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 2.  จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

- การสังเกต  
- แบบประเมินผล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

- แบบสังเกต  
- แบบประเมินผล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

3. จ านวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ท่ีได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ 
ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม 
 

- การสังเกต  
- แบบประเมินผล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

- แบบสังเกต  
- แบบประเมินผล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 



 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้บริหาร ครู มีนวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของครูสู่คุณธรรม ครูมีการคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  
ครูทุกคนเป็นแบบอย่างท่ีดีทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรท่ีท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน 
           นักเรียนมีภาวะผู้น าด้านคุณธรรม ได้เรียนรู้โครงงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ได้เรียนรู้และเข้าใจ การผลิต
นวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี และได้สร้างเครือข่ายผู้น าเยาวชนทางด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีต่อไป 
  
                                                
                                                          ผู้เสนอโครงการ …………………………….………. 
                       (นายช่วงศิลป์  บัวสอน) 
                    หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

  
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ …………………………………… 
 

                                                              (นายใจ  ยอดด าเนิน) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการวัสดุ 

ล าดับที่ 
รายการ จ านวนหน่วย งบประมาณ

ต่อหน่วย 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
1 ค่าอาหารครูและนักเรียนจ านวน.........คน ต่อ........มื้อ ๆ 

ละ   .........บาท 
 36,000 .- 36,000 .- 

2 ค่าอาหารว่าง (.........คน x 25 บาท ........ มื้อ   5,000.- 5,000.- 
3 ค่าพระวิทยากร  5,000.- 5,000.- 
4 ค่าบ ารุงสถานท่ี+ค่าน้ า+ค่าไฟ  3,500.- 3,500.- 
5 ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร 1 1,500.- 1,500.- 
6 กระดาษเกียรติบัตร A4 กรอบทอง  5 รีม 210.- 1,050.- 
7 กระดาษ A4 70 แกรม    5 รีม 120.- 600.- 
8 แฟ้มโชว์เอกสาร  A4 ปกแข็ง   3 แฟ้ม 120.- 360.- 
9 กระดาษเทาขาว  10  15.- 150.- 
10 ปากกาเคมี 2 หัว  2 กล่อง 250.- 500.- 
11 เชือกขาว 4 ม้วน 50.- 200.- 
12 ใส้แฟ้ม 4 แพ็ค 25.- 100.- 
13 เทียน 1 กล่อง 200.- 200.- 
14 ธูป 1 กล่อง 100.- 100.- 
15 กรอบเกียรติบัตร 7 อัน 100.- 700.- 
16 กาวลาเท็กซ์ 1 ขวด 40.- 40.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

ชื่อโครงการ               โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน าสู่การท า 
                                 โครงงานคุณธรรม 
กลุ่มบริหาร   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ 

ผู้เรียน             
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน      ข้อท่ี1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา          
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายช่วงศิลป์  บัวสอน และคณะ 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ           งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 เมษายน 2563 – 30 มีนาคม  2564 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
               การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้อย่างรู้เท่า
ทันการเปล่ียนแปลงต่างๆ และมีคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและบริบทสังคมไทยดัง
ปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความส าคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนท่ีสมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน าสู่การท าโครงงานคุณธรรมเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม ท่ีมีคุณธรรมหรือความดีงามเป็นพื้นฐานหรือแก่นหลัก(Moral 
based) โดยเด็กเป็นผู้คิด ผู้ท า และผู้น าเสนอการเรียนรู้ผ่านโครงงานจึงเกิดขึ้นมาจากความสนใจ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง และเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยความพากเพียรอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาท่ียาวนาน
ตามสมควร จึงเป็นการส่งเสริมการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ รวมทั้งการขยายความดี
ไปสู่บุคคลต่างๆ สร้างเครือข่ายในสถานศึกษาและชุมชนของตนเอง หรือชุมชนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาด้านความเส่ือมถอยด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

ดังนั้นโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแกนน าสู่การท า
โครงการคุณธรรม อันเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยกันปลูกฝังการสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองในทุกๆ ด้านตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยจัดท าโครงงานคุณธรรมได้อย่างน้อย ห้องเรยีนละ 1 
โครงงาน 

2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกของนักเรียนให้มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยการเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรม สู่
การเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการด ารงชีวิต 

3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการท าความดี 
 
 
 



 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     

นักเรียนแกนน าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 45 คน นักเรียนแกนน าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 
35 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
3.2.1 นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยจัดท าโครงงานคุณธรรมได้อย่างน้อย  

1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
3.2.2 ปลูกฝังจิตส านึกของนักเรียนให้มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ สุจริต จิตอาสา  
        กิริยานอบน้อม โดยการเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรมสู่การเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
        ในการด ารงชีวิต 

4.  การด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมช้ีแจง วางแผนเพื่อด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
5.  ตรวจสอบและติดตามผล 
6.  ประเมินความพึงพอใจ 
7.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติ      
                                                                                                                                                                    

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
งาน/โครงการ ปีงบประมาณ  2560  

ผู้รับผิดชอบ 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. เสนอโครงการเพื่อ 
    อนุมัติ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 
3.แต่งต้ังคณะท างาน 
4.ด าเนินงานตาม 
   โครงการ 
5.ประเมินผลงาน 
6.ติดตามประเมินผล 
7.สรุปรายงาน 

            นายช่วงศิลป์  
 
นายช่วงศิลป์  
 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คณะครู 
 
คณะครู 
นายช่วงศิลป์ ละคณะ 
นายช่วงศิลป์ ละคณะ 
 

 
6.  งบประมาณ  จ านวน 10,000 บาท 
      1.  จากโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 



 

   รายละเอียดตามตามตารางด้านล่าง ดังนี้ 
ท่ี รายการ จ าแนกตามรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

ค่าอาหารว่าง (80 คน × 25 บาท 1 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน 80 คน 2 ม้ือ ๆ ละ 25 บาท 
กระดาษปรู๊ฟ 30 แผ่น  4 บาท 
กระดาษ A4  70 แกรม 2 รีม 
ปากกาเคมี 2 หัว 2 โหล   
กระดาษ 100 ปอนด์ แผ่นใหญ่ 20 แผ่น 
กระดาษเกียรติบัตร A4 กรอบทอง 2 รีม 
แฟ้มโชว์เอกสาร A4 จ านวน 16 แฟ้ม ปกอ่อน 
ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเล็ก 48 แผ่น คละสี  
สติกเกอร์ใสแผ่นใหญ่  48 แผ่น  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 2,000.- 
4,000.-  

 
 
 

 
 

120.- 
200.- 
480.- 
600.- 
500.-  
400.- 
500.- 

1,200.- 

 รวม  -  6,000.- 4,000.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าพนัเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) 10,000.- 
 
7.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

1.  ร้อยละนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
โดยจัดท าโครงงานคุณธรรมได้อย่างน้อย 1 ห้องเรียน 1 
โครงงาน 

-   การส ารวจ 1.  แบบประเมิน 

2.  ร้อยละของครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษาปลูกฝัง
จิตส านึกของนักเรียนให้มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 
ของโรงเรียนโดยการเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรม  
สู่การเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการด ารงชีวิต 

-  การส ารวจ -  แบบประเมิน  
-  แบบสังเกต 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยจัดท าโครงงานคุณธรรมได้อย่างน้อย 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
2. นักเรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยการเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรม สู่การเป็นคนดี คนเก่ง และมี

ความสุขในการด ารงชีวิต 
 
 
 



 

        
                                                                 (ลงช่ือ)                              ผู้เสนอโครงการ 

                                                                   (นายช่วงศิลป์  บัวสอน) 
                                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
           
                                                                  (ลงช่ือ)                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                          ( นายใจ  ยอดด าเนิน ) 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน าสู่การท าโครงงานคุณธรรม 

วันท่ี……....เดือน.........................พ.ศ. 25....... 
เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิทยากรรับผิดชอบ 

07.30 – 08.00 น. นักเรียนแกนน าลงทะเบียน / รับเอกสาร ครูแกนน า 
08.00 – 08.30 น. กิจกรรมสร้างความตระหนักในความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ์
ครูแกนน า 

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประธานในพิธ/ีผู้แทน 
09.00 – 10.00 น. กิจกรรมระดมความคิด “ปัญหาท่ีอยากแก้ ความดีท่ี

อยากท า” (ประเด็นปัญหา / วัตถุประสงค์/
เป้าหมายของโครงงาน) 

ครูแกนน า 

10.00 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง ฝ่ายอาหารว่าง 
10.20 – 12.00 น. การออกแบบโครงงานคุณธรรม (วางแผน /ออกแบบ 

วิธีการ ข้ันตอน ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน ) 
ครูแกนน า 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.50 น. กิจกรรมการเขียนโครงร่าง การเสนอร่างโครงงาน

คุณธรรม พร้อมน าเสนอ 
ครูแกนน า 

14.50 – 15.00น. พักรับประทานอาหารว่าง ฝ่ายอาหารว่าง 
15.00 – 16.00น. กิจกรรมการเขียนโครงร่าง การเสนอร่างโครงงาน

คุณธรรม พร้อมน าเสนอ (ต่อ) 
ครูแกนน า 

15.50 – 16.00 น. พิธีมอบวุฒิบัตร / พิธีปิด ประธานในพิธ/ีผู้แทน 
   
วันท่ี……....เดือน.........................พ.ศ. 25....... 

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม วิทยากรรับผิดชอบ 
07.30 – 08.00 น. นักเรียนแกนน าลงทะเบียน   ครูแกนน า 
08.00 – 08.30 น. กิจกรรมสร้างความตระหนักในความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ์
 ครูช่วงศิลป์ 

08.30 – 10.00 น.  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลโครงงานคุณธรรม  ครูพิทยา 
10.00 – 12.00 น.  ฝึกเขียนร่างโครงงานและการเขียนรายงานผล ครูแกนน า 
12.10 น. เสร็จการอบรม พักรับประทานอาหาร  
หมายเหตุ  
           – ก าหนดการนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
นักเรียนแกนน าสู่การท าโครงงานคุณธรรม 

เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

นักเรียนได้จัดท าโครงงาน
คุณธรรม  1 ห้องเรียน 1 
โครงงาน 

 

นักเรียนใน
ห้องเรียนน้อย
กว่าร้อยละ 60 
ให้ความร่วมมือ
ในการจัดท า
โครงงานของ

ห้องเรียน 

นักเรียนใน
ห้องเรียน 

ร้อยละ 60-69 
ให้ความร่วมมือ
ในการจัดท า
โครงงานของ

ห้องเรียน 

นักเรียนใน
ห้องเรียน 

ร้อยละ 70-79 
ให้ความร่วมมือ
ในการจัดท า
โครงงานของ

ห้องเรียน 

นักเรียนใน
ห้องเรียน 

ร้อยละ 80-89 
ให้ความ

ร่วมมือในการ
จัดท า

โครงงานของ
ห้องเรียน 

นักเรียนใน
ห้องเรียน 

ร้อยละ 90-
100 ให้ความ
ร่วมมือในการ

จัดท า
โครงงานของ

ห้องเรียน 
ปลูกฝังจิตส านึกของ
นักเรียนให้มีคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์ของ

โรงเรียน 

นักเรียนร้อย 
ร้อยละ 

60-69 สามารถ
ประพฤติตาม

คุณธรรมตามอัต
ลักษณ์ของ
โรงเรียนได้ 

นักเรียนร้อย 
ร้อยละ 

70 79 สามารถ
ประพฤติตาม

คุณธรรม
ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียนได้ 

นักเรียนร้อย 
ร้อยละ 

80-89 สามารถ
ประพฤติตาม

คุณธรรม
ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียนได้ 

นักเรียนร้อย 
ร้อยละ 
90-99 

สามารถ
ประพฤติตาม

คุณธรรม
ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน

ได้ 

นักเรียนร้อย 
ร้อยละ 

100 สามารถ
ประพฤติตาม

คุณธรรม
ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน

ได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มบริหาร  งานวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อท่ี 4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  ข้อท่ี 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 2  ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายผดุงเกียรติ  ปานแดง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันท่ี 1 เมษายน 2563 – 31มีนาคม 2564 
 

**************************************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) ได้ให้ความส าคัญกับการวิจัย 
โดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความรอบรู้และใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ดังนัน้ ครูในยุคปัจจุบัน จึงต้องปรับเปล่ียนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และสามารถท าวิจัย
ได้ 
 การวิจัยในช้ันเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง น ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรียน ประโยชน์ในการท าวิจัยไม่
เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ท้ังนี้การ
พัฒนาการเรียนการสอน ถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน ท่ีจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้การ
พัฒนาการเรียนการสอนมีคุณภาพ คือ ครูผู้สอนจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการ
เรียนการสอน โรงเรียนสามเงาวิทยาคมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดท าวิจัยใน
ช้ันเรียน พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา แก้ปัญหา การเรียนและส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 
 2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 2.2เพื่อให้ครูผู้สอนมีเจตคติท่ีดีต่อการท าวิจัยในช้ันเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  

     3.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

3.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
3.2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติต่อการท าวิจัยในช้ันเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 



 

4. วิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน เมษายน 2563 งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ 
2. วางแผนด าเนินการ พฤษภาคม 2563 งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ 
3. ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการวิจัยและ 
พัฒนาการศึกษา 

พ.ค. 2563 – มี.ค.2564 งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ 

4. ประเมินความพึงพอใจในโครงการ มีนาคม 2564 งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ 
5.ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม 2564 งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ 

 
5. งบประมาณ 
 จ านวน  3,000  บาท 
 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง  
 6.1 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   รวม 36 คน 
 6.2 จ านวนนักเรียน     รวม   539    คน 
  
7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 90มีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ี
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง  
(ปีการศึกษาละ 2เรื่อง) 

ตรวจสอบจาก 
ภาคเรียนท่ี 1 
Best Practice  หรือรายงาน
งานวิจัยในช้ันเรียน(5 บท) 
ภาคเรียนท่ี 2 
รายงานงานวิจัยในช้ันเรียน(5บท) 

1. แบบรายงานBest Practice  
หรือรายงานงานวิจัยในช้ันเรียน 
 
2. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 
 
 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
เจตคติท่ีดีต่อการท าวิจัยในช้ันเรียน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

แบบสอบถามวัดเจตคติ 
 

แบบสอบถามวัดเจตคติการท า
วิจัยในช้ันเรียน 
 

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูผู้สอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 8.2ครูผู้สอนมีเจตคติท่ีดีและมีความพึงพอใจต่อการท าวิจัยในช้ันเรียน 
 

 
 



 

 

ลงช่ือ ………………………………………… ผู้รับผิดชอบ/ผู้เสนอโครงการ  
    (นายผดุงเกียรติ ปานแดง) 
    ......../................../............ 

 
 
 

 ลงช่ือ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายใจ  ยอดด าเนิน) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
                           ......../................../............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
 

ท่ี กิจกรรม รายการวัสดุ 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี  2 

จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 
จ านวน

เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อ

หน่วย 

รวม 
จ านวน

เงิน 
1 การท าวิจัยใน

ช้ันเรียน 
กระดาษถ่ายเอกสาร  80 
แกรม  A4   

3 105 315 7 105 735 

  กระดาษปก สีขาว 1 100 100 2 100 200 
  หมึกปริ้นเตอร์EPSON  

L360 
- - - 1 1,030 1,030 

  ลวดเสียบกระดาษ  No 1  
สามเหล่ียม 

6 6 36 6 6 36 

  แฟ้มโชว์เอกสารแบบเติมไส้ 
ปกแข็ง พร้อมไส้แฟ้ม 

1 75 75 2 75 150 

  กล่องใส่เอกสารแบบ 3 
ช่อง 

2 150 300 - - - 

         
 รวม (2,977 บาท)       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

   โครงการ  เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มบริหาร  งานบุคคล 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี 2  
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อท่ี 2  ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาบุคลากร  
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน 2563 – 30 มีนาคม 2564 
 

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

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
น าไปสู่การปรับเปล่ียนแนวคิด ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปฏริูปการศึกษา 
การท่ีบุคลากรได้มีโอกาสไปอบรม ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาของหน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่นๆ ท่ีสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพท้ังระบบนั้น ท้ังทางด้านเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีสามารถ
ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมีแนวทาง รูปแบบ หรือวิธีการใหม่ๆมาปรับหรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พฒันา
สถานศึกษา และท่ีส าคัญพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพการพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ มีระเบียบแบบแผนทางราชการจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนางาน โดยการจัดหาวัสดุในกลุ่มงาน
บริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดความพร้อมในการด าเนินงานและมีบุคลากรเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 

 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2 .เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้               
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
2.เพื่อจัดหาครูอัตราจ้างในสาขาท่ีขาดแคลนให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เพื่อจัดหาลูกจ้างช่ัวคราวให้เพียงพอต่อภารกิจของโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดจ้างครูอัตราจ้าง จ านวน 1 คน  
3. จัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 4 คน 
4.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 95  
มีความพึงพอใจต่อโครงการ 
 
 
 
 
 
 



 

4. วิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ส ารวจปัญหาการพัฒนาบุคลากร เม.ย. 2563 กลุ่มบริหารบุคคล 

 
2.ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล เม.ย.2563-มี.ค. 2564 กลุ่มบริหารบุคคล 

 
3.วางแผนจัดท ากิจกรรม/โครงการเสนอฝ่ายบริหาร พ.ค.2563 กลุ่มบริหารบุคคล 

 
4.ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว ้
   4.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน                        
(งบประมาณ 63,000 บาท) 
   4.2 กิจกรรมจัดหาครูอัตราจ้างในสาขาท่ีขาดแคลน 
 จัดหาลูกจ้างช่ัวคราวที่ขาดแคลน พนักงานท าความสะอาด
ห้องน้ า และค่าประกันสังคม (งบประมาณ 279,900 บาท) 

พ.ค.2563-มี.ค.2564 กลุ่มบริหารบุคคล 
 

5. ประเมินความพึงพอใจในโครงการ มี.ค.2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

6.ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
5. งบประมาณ จ านวน 342,900 บาท  
 
 
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
  - กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน   เป็นเงิน  63,000  บาท 
  - กิจกรรมจัดหาลูกจ้างช่ัวคราวท่ีขาดแคลน     เป็นเงิน   279,900  บาท 

1) ค่าจ้างนักการภารโรง จ านวน 2 คน คนละ7,500 บาท  
จ านวน 12 เดือน      รวม 180,000 บาท 

   2) ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาดห้องน้ า จ านวน  1 คน 
   จ านวน 6,500 บาท/เดือน 12 เดือน    รวม 78,000 บาท 
   3) ค่าประกันสังคม เดือนละ 1,825 บาท จ านวน 12 เดือน  รวม 21,900 บาท 
 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
     6.1 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  34 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 15 คน                     
จ านวนครูอัตราจ้าง 1 คน  จ านวนลูกจ้างช่ัวคราว  4  คน    
     6.2  จ านวนนักเรียน    รวม     คน 
 
 



 

7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
และมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ตรวจสอบรายช่ือครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้า
ร่วมประชุม 

แบบรายงานการไปราชการ,         
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

มีครูอัตราจ้างสอนนักเรียนในสาขาท่ี             
ขาดแคลน จ านวน 1 คน 

ตรวจสอบรายช่ือครูอัตราจ้าง 
 

แบบประเมิน,สรุปผลการด าเนินการ 
สัญญาจ้าง 

มีลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 4 คน  ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานตาม
ภารกิจอย่างเหมาะสม 

แบบประเมิน,สรุปผลการด าเนินการ 
 

ร้อยละของครูและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 95      
มีความพึงพอใจต่อโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2 .ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
3 มีครูอัตราจ้างในสาขาท่ีขาดแคลนให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.มีลูกจ้างช่ัวคราวให้เพียงพอต่อภารกิจของโรงเรยีน 
 
 

ลงช่ือ ………………………………………… ผู้รับผิดชอบ/ผู้เสนอโครงการ  
                                           ( นางธนิตตา รอดสุนทรา ) 

        ......../......../......... 
 

 

 ลงช่ือ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นาย่ใจ    ยอดด าเนิน) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
                                                     ......../......../......... 
 

 
 
 
 

 



 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา    
ร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องและ
มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา       
ร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่องและ        
มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา    
ร้อยละ 90-99 
ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องและ
มีความ        
เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา    
ร้อยละ 80-89 
ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องและ
มีความ        
เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา    
ร้อยละ 70-79 
ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องและ
มีความ        
เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา       
ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องและ
มีความ        
เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

มีครูอัตราจ้าง
สอนนักเรียนใน
สาขาท่ี             
ขาดแคลน 
จ านวน  
1 คน 

มีครูอัตราจ้างสอน
นักเรียนในสาขาท่ี             
ขาดแคลน จ านวน      
1 คน และมีผลการ
ประเมินการจัดการ
เรียนการสอนใน
ระดับดีเย่ียม 

มีครูอัตราจ้าง
สอนนักเรียนใน
สาขาท่ี             
ขาดแคลน 
จ านวน  
1 คน และมีผล
การประเมินการ
จัดการเรียนการ
สอนในระดับดี
มาก 

มีครูอัตราจ้าง
สอนนักเรียนใน
สาขาท่ี             
ขาดแคลน 
จ านวน 
 1 คน และมีผล
การประเมินการ
จัดการเรียนการ
สอนในระดับดี 

มีครูอัตราจ้าง
สอนนักเรียนใน
สาขาท่ี             
ขาดแคลน 
จ านวน 
 1 คน และมีผล
การประเมินการ
จัดการเรียนการ
สอนในระดับ
พอใช้ 

มีครูอัตราจ้าง
สอนนักเรียนใน
สาขาท่ี             
ขาดแคลน 
จ านวน  
1 คน และมีผล
การประเมินการ
จัดการเรียนการ
สอนในระดับ
ปรับปรุง 

มีลูกจ้างช่ัวคราว 
จ านวน 4 คน 
เพียงพอกับ
ภารกิจงาน
โรงเรียน 

มีมีลูกจ้างช่ัวคราว 
จ านวน 4 คน 
เพียงพอกับภารกิจ
งานโรงเรียน  และ    
มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานใน
ระดับ    ดีเย่ียม 

มีลูกจ้างช่ัวคราว 
จ านวน 4 คน 
เพียงพอกับ
ภารกิจงาน
โรงเรียน  และมี
ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานใน
ระดับดีมาก 

มีลูกจ้างช่ัวคราว 
จ านวน 4 คน 
เพียงพอกับ
ภารกิจงาน
โรงเรียน  และมี
ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานใน  
ระดับดี 

มีลูกจ้างช่ัวคราว 
จ านวน 4 คน 
เพียงพอกับ
ภารกิจงาน
โรงเรียน  และมี
ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานใน  
ระดับพอใช้ 

มีลูกจ้างช่ัวคราว 
จ านวน 4 คน 
เพียงพอกับ
ภารกิจงาน
โรงเรียน  และมี
ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานใน  
ระดับปรับปรุง 

ร้อยละของครู
และผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 95  มี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

ร้อยละของครูและ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 
95 ขึ้นไปมีความ          
พึงพอใจต่อ
โครงการ 

ร้อยละของครู
และผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 90-94  มี
ความ     พึง
พอใจต่อโครงการ 

รอ้ยละของครู
และผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 85-89    
มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 

ร้อยละของครู
และผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 80-84  มี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

ร้อยละของครู
และผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ ต่ ากว่า
ร้อยละ 80    มี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 



 

โครงการ           ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
   กลุ่มบริหาร                กลุ่มบริหารท่ัวไป 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                               3.2 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อท่ี 2 ปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตอาสา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ห้องสมุด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวรตินันทน์  แสนค าหล้า 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  เมษายน  2563 – 30 มีนาคม 2564 
*********************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมี 
ความส าคัญสูงสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพนั้น ปัจจัยหนึ่งท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการ พัฒนาได้
เพิ่มมากขึ้น คือ “การอ่าน” การอ่าน คือ ทักษะหนึ่งท่ีมีความส าคัญมากเพราะการอ่านท าให้เกิดปัญญา ความคิดท่ีท าให้
เกิด ความคิดสร้างสรรค์ ให้พัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนเชียงแสน วิทยาคมจึง
ตระหนักถึงความส าคัญการอ่าน จึงได้จัดโครงการ “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” โดยมุ่งเน้นสนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน ตระหนักถึงความส าคัญของ การอ่าน และสามารถน า
ความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปใช้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1.เพื่อจัดปลูกฝังนิสัยรักการอ่านบูรณาการร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านกระบวนการเรียน การสอน 
         และห้องสมุด  
    2.2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการเขียนและ รักการค้นคว้า     
    2.3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการอ่าน สร้างองค์ความรู้และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา 
          และสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต  

2.4. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง 
 

3. เป้าหมาย 
    เชิงคุณภาพ 
         1. นักเรียนมีทักษะการอ่าน มีความริเริ่มมีจินตนาการ  
         2. นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้ จากแหล่งต่าง ๆ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
         3. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
   เชิงปริมาณ 
        นักเรียน โรงเรียนสามเงาวิทยาคมร้อยละ 80 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในการบันทึกรักการอ่าน ท่ีบูรณาการผ่าน
รายวิชาภาษาไทย ได้รับเกียรติบัตร 
 

 
 
 



 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมหรือวางแผน(Plan)  
1.1 เขียนโครงการพัฒนางานนโยบาย และแผน ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติ โครงการ และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ  
1.2. แต่งต้ังคณะกรรมการ /ประชุม คณะกรรมการ เพื่อวางแผนการ
ด าเนิน กิจกรรม  
1.3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
1.4. ด าเนินตามกิจกรรมต่าง ๆ ตาม ปฏิทิน 

เม.ย. 63 คณะกรรมการห้องสมุด 

ขัน้ปฏิบัติตามแผน(Do) บูรณาการ  
-กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน โดยผ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและ ห้องสมุด 

พ.ค. 63 คณะกรรมการห้องสมุด 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมบันทึกรักการ อ่านบูรณาการร่วมกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ภาษาไทย 

พ.ค.-ต.ค 63 ห้องสมุด-ภาษาไทย 

กิจกรรมส่งเสริม ความสามารถด้านวิชาการ (แข่งทักษะ วิชาการ/
หนังสือเล่มเล็ก 

 
ม.ิย.63-ก.ค.63 

 
คณะกรรมการห้องสมุด 

น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา (Action)  
-น าปัญหาและข้อเสนอแนะมา วิเคราะห์และหาแนวทางและวิธีการ 
ปรับปรุงแก้ไข  
- ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการ ด าเนินโครงการในปีการศึกษาถัดไป 
-ประเมินผลและรายงานผลการ ด าเนินงาน 

มี.ค.64 

บรรณารักษ์และชุมนุม 

 
5. งบประมาณ จ านวน  …………5,000……….  บาท  
 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
     6.1 จ านวนครู...........36............  คน    จ านวนลูกจ้าง  ..........1.......... คน        จ านวนนักการ.....3....... คน 
     6.2 จ านวนนักเรียน    ......539........... คน 
       
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมบันทึกรักการ อ่าน 
บูรณาการร่วมกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย   
-ความสามารถในการอ่าน การ เขียน การส่ือสาร
และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์แต่ละระดับช้ัน  
-การสร้างกระบวนการเรียน การสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคน มีส่วนร่วม 
 
 

-เกณฑ์การวัดและ ประเมินผล
ตาม เกณฑ์การเรียนใน วิชา
ภาษาไทยตาม ระดับช้ันท่ี
ครูผู้สอน วิชาภาษาไทยได้ต้ัง 
เกณฑ์และประเมินไว ้ผ่านร้อย
ละ80 

- ผลงาน/ช้ินงาน / รูปเล่มท่ี
นักเรียนได้ จัดท าขึ้นในการ 
บันทึกการอ่าน 



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
กิจกรรมท่ี2 กิจกรรมนักอ่านยอดเยี่ยม  
-ความสามารถในการอ่าน การ เขียน การส่ือสาร
และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์แต่ละระดับช้ัน  
- การสร้างกระบวนการเรียน การสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคน มีส่วนร่วม  

ยอดสถิตินักเรียนท่ีใช้ บริการ
การยืม – คืน หนังสือห้องสมุด
มาก ท่ีสุดในตลอดปี การศึกษา 
20 อันดับ แรก 

สถิติการยืม คืน หนังสือปี
การศึกษา 2563 ตลอดปี 
การศึกษา 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      1.ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านบูรณาการร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผ่าน กระบวนการเรียน 
         การสอนและห้องสมุด 

    2. นักเรียน ครู ได้รับการส่งเสริมด้านพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการ เขียนและรัก 
         การค้นคว้า  
      3. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีกระบวนการอ่าน สร้างองค์ความรู้และความคิดไปใช้ในการ ตัดสินใจ  
         แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต  
      4. ได้ใช้กิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านท่ีหลากหลายกระตุ้นให้นักเรียน มีทักษะในการแสวงหา ความรู้ 
         ด้วยตนเองและเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง 

 
 
 
 

( นางสาวรตินันทน์  แสนค าหล้า ) 
หัวหน้างานห้องสมุด 

 ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ................................................................................................ 
 

     (    นายใจ ยอดด าเนิน    ) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ   ส่งเสริมพัฒนาศูนย์ICTและระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้
กลุ่มบริหาร  วิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ.มาตรฐานท่ี1คุณภาพผู้เรียน 

                               ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานท่ี3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
 
สนองกลยุทธ ์ร.ร. ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 ข้อท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์  

          มาตรฐานวิชาชีพครู 
ข้อท่ี 3 พัฒนาส่ือเทคโนโลยี ภาษา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของ  
            โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ียั่งยืน 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งาน ICT 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจ าเนียร  เนียมจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน 2563 – 30 มีนาคม 2564 

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

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้ติดต้ังระบบICT เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาระบบไอซีที 

 โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลาและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ 
ในการเผยแพร่และค้นหาข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และให้มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการด าเนินการเรียนการสอนและการขยายงานในอนาคตได้ 

จะเห็นได้ว่าส่ือเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญจ าเป็นท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ส่ือการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ส่ือท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความเพียงพอ มีความทันสมัย และอยู่ใน
สภาพท่ีสามารถน าไปใช้งานได้ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ในปัจจุบันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมยังขาดส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่ือเทคโนโลยีท่ี
ใช้อยู่มีไม่เพียงพอและมีการเส่ือมสภาพตามกาลเวลาท่ีใช้งาน ช ารุดล้าสมัยตามอายุการใช้งานท่ียาวนาน และไม่เพียงพอ
กับจ านวนนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงท าให้การจัดการเรียนรู้ท่ีต้องอาศัยส่ือเทคโนโลยีขาดความสะดวก คล่องตัว 
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใช้เวลาเกิน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพฒันาส่ือเทคโนโลยีเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ท้ังแก่โรงเรียนและมุ่งเนน้ให้บริการการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. เพื่อให้ครูและบุคลกรทางการศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 



 

3. เพื่อให้ครูและบุคลกรทางการศึกษาใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้พร้อมใช้งาน 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 38 คนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 363 คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 168 คนรวม 531คน 
 

3.3 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

     2. ครูมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 
     3. ครูมีส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับ 4ขึ้นไป 
     4. โรงเรียนมีการปรับปรงุซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้พร้อมใช้บริการอยู่ในระดับ 
4 ขึ้นไป 

 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน เม.ย.63 หัวหน้างานICT 
2  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ เม.ย.63 หัวหน้างานICT 
3  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน เม.ย.63 กลุ่มงาน ICT 
4. ด าเนินงานตามโครงการ เม.ย.63 – 30 มี.ค. 

64 
กลุ่มงาน ICT 

5. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ ม.ีค. 64 กลุ่มงาน ICT 
6.สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ ม.ีค. 64 กลุ่มงาน ICT 
 
5. งบประมาณ จ านวน  ……691,370.…….บาท  
  5.1 งบอุดหนุน จ านวน 351,370 บาท 
  5.2 งบกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 340, 000บาท 
 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
 6.1 จ านวนครู..........35.............  คนจ านวนลูกจ้าง  .........3.......... คน          
 6.2 จ านวนนักเรียน    ม. ต้น 363 คน      ม. ปลาย 168 คน 
 
 
 
 
 
 



 

7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

1.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพิ่มขึ้น 

- การทดสอบ 
 

-แบบทดสอบ 

2.ร้อยละของครูมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
 
 

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
-ประเมิน 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมิน 
 

3.ร้อยละของครูมีส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
-ประเมิน 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมิน 
 

4.ร้อยละของโรงเรียนมีการปรับปรุง
ซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาให้พร้อมใช้งาน 

-บันทึกการซ่อมอุปกรณ ์ -แบบบันทึก 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและได้รับความรู้จากส่ือเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย และครูมีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่ือเทคโนโลยีได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

 
            ลงช่ือ                                                                          ผู้เสนอโครงการ 

(นายจ าเนียร   เนียมจันทร์) 
หัวหน้างาน ICT 

 
 

 
 
 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ................................................................................................ 
 
 

(นายใจ  ยอดด าเนิน) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 



 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในส่งเสริมพัฒนาศูนยI์CTและระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

นักเรียน
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100 
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
80 – 89  
มคีวามสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79 
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 
60 - 69 
มคีวามสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60 
มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารเพ่ิมข้ึน 

ครูมีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู ้

ครูทุกคนมีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
ครบทุกรายวิชาท่ี
สอนและ 
มีการบันทึกผลการ
ใช้งานทุกรายวิชา
อย่างครบถ้วน 
 

ครูทุกคนมรีะบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้ครบทุก
รายวิชาแต่ไม่มี 
มีการบันทึกผล
การใช้งาน 
ทุกรายวิชาอย่าง
ครบถ้วน 

ครูทุกคนมีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้ไม่ครบทุก
รายวิชาแต่มี 
มีการบันทึกผล
การใช้งาน 
ทุกรายวิชาอย่าง
ครบถ้วน 

ครูทุกคนมีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้ไม่ครบทุก
รายวิชาและไม่มี 
มีการบันทึกผล
การใช้งาน 
ทุกรายวิชาอย่าง
ครบถ้วน 

ครูทุกคนไม่มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้ไม่ครบทุก
รายวิชาและไม่มี 
มีการบันทึกผล
การใช้งาน 
ทุกรายวิชาอย่าง
ครบถ้วน 

ครูมีส่ือ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูทุกคนมีส่ือ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ครบ
ทุกรายวิชาท่ีสอน
และมีการบันทึกผล
การใช้งานทุก
รายวิชาอย่าง
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูทุกคนมส่ืีอ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ครบ
ทุกรายวิชาท่ีสอน
แต่ไม่มีการบันทึก
ผลการใช้งานทุก
รายวิชาอย่าง
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูทุกคนมีส่ือ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ไม่
ครบทุกรายวิชาท่ี
สอนแต่มีการ
บันทึกผลการใช้
งานทุกรายวิชา
อย่างครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูทุกคนมีส่ือ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ไม่
ครบทุกรายวิชาท่ี
สอนและไม่มีการ
บันทึกผลการใช้
งานทุกรายวิชา
อย่างครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูทุกคนไม่มีส่ือ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
ไม่ครบทุก
รายวิชาและไม่มี 
มีการบันทึกผล
การใช้งาน 
ทุกรายวิชาอย่าง
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้
พร้อมใช้งาน 

โรงเรียนมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาใหพ้ร้อม
ใช้งาน 
ทุกห้องเรียนและมี
การบันทึกการใช้
ส่ืออุปกรณ์ทุกครั้ง 
 
 

โรงเรียนมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้
พร้อมใช้งาน 
ทุกห้องเรียนแต่
ไม่มีการบันทึก
การใช้ส่ืออุปกรณ์
ทุกครั้ง 

โรงเรียนมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้
พร้อมใช้งาน 
ไม่ครบ 
ทุกห้องเรียนแต่มี
การบันทึกการใช้
ส่ืออุปกรณ์ 
ทุกครั้ง 

โรงเรียนมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้
พร้อมใช้งาน 
ไม่ครบ 
ทุกห้องเรียนและ
ไม่มีการบันทึก
การใช้ส่ืออุปกรณ์
ทุกครั้ง 

โรงเรียนไม่มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้
พร้อมใช้งาน 
ไม่ครบ 
ทุกห้องเรียนและ
ไม่มีการบันทึก
การใช้ส่ืออุปกรณ์
ทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  โครงการ       การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียว 
กลุ่มบริหารวิชาการ         ห้องเรียนสีเขียว 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.     ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาพแวดล้อมทางการศึกษา 
   ของโรงเรียน ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ียั่งยืน 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ห้องเรียนสีเขียว   โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     คณะกรรมการห้องเรียนสีเขียว 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 เมษายน 2563 – 30 มีนาคม 2564 
************************************************************************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล 
                โรงเรียนสามเงาวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว    ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ในการด าเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวมาโดยตลอด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการใช้
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  รู้คุณค่าและรักษาส่ิงแวดล้อมให้แก่นักเรียนในโรงเรียน โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียว  การใช้อุปกรณ์ในห้องเรียนสีเขียวเป็นส่ือการสอนเพื่อให้ได้
ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนสีเขียวด้วย 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
2. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและปลูกฝังพฤติกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมปีระสิทธิภาพ  
โดยครูและนักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมการใช้ไฟฟ้าสู่ครอบครัว  ชุมชน  ได้
อย่างถูกต้อง 

 
3. เป้าหมาย 
          1. นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียวอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 
          2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียวอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 
         3. โรงเรียนมกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียวเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
เม.ย. 63 

คณะกรรมการห้องเรียน
สีเขียว 

2.  ส ารวจความต้องการเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
    ในโรงเรียน 

เม.ย. 63 คณะกรรมการห้องเรียน 
สีเขียว 

3.  เสนอพิจารณาและอนุมัติโครงการ เม.ย. 63 คณะกรรมการห้องเรียน 
สีเขียว 

4. ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว ้
    4.1   จัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
            -  วาดภาพประหยัดพลังงาน 
            -  ประกวดใบเสร็จค่าไฟฟ้า 
            -  ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 
                เหลือใช้ 
    4.2    จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน 
            -  ป้ายประชาสัมพันธ์ / แผ่นพับ / เสียงตามสาย  
               ฯลฯ 

เม.ย. 63 –  
30 ม.ีค. 64 

คณะกรรมการห้องเรียน
สีเขียว 

5. ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ เม.ย. 63 –  
30 ม.ีค. 64 

คณะกรรมการห้องเรียน
สีเขียว 

6. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค. 64 คณะกรรมการห้องเรียน
สีเขียว 

7. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค. 64 คณะกรรมการห้องเรียน
สีเขียว 

 
5. งบประมาณ    จ านวน   3,000 บาท  
 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
     6.1    จ านวนครู 36   คน       จ านวนลูกจ้าง     1     คน         จ านวนนักการ 3 คน 
     6.2    จ านวนนักเรียน ม. ต้น 368   คน      ม. ปลาย 171 คน   รวม 539 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. ร้อยละของนักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้
ในห้องเรียนสีเขียว 

ตรวจจากสถิติการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียว / 
บันทึกหลังสอน 

แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนใน  
ห้องเรียนสีเขียว / บันทึกหลังสอน 

2. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
       ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียว 

 

ตรวจจากบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม  / บันทึกหลังสอน 

แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสีเขียว / บันทึกหลังสอน 

3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ  
    ต่อแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียว 

สอบถามความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน 

แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง / แบบประเมินกิจกรรม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียวเพิ่มขึ้น 

2.  นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียนสีเขียว 
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียว 
 
 
                                
    ลงช่ือ  ……………………………………..…………………ผู้เสนอโครงการ 
                                             ( นางกัลยา   ธีระเชีย) 

ต าแหน่ง หัวหน้างานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียว 
 

 
 

       ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ................................................................................................................ 
 
 

   (นายใจ  ยอดด าเนิน ) 
          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการห้องเรียนสีเขียว 
 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
นักเรียนร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 
สีเขียว 

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100  
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ในห้องเรียน
สีเขียวที่จัดข้ึนใน
โรงเรียน 

นักเรียนร้อยละ 
 80 – 89  
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสีเขียวที่จัด
ข้ึนในโรงเรียน 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79  
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสีเขียวที่จัด
ข้ึนในโรงเรียน 

นักเรียนร้อยละ 
 60 - 69  
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสีเขียวที่จัด
ข้ึนในโรงเรียน 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60  
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสีเขียวที่จัด
ข้ึนในโรงเรียน 

นักเรียนมีความ 
พึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมส่งเสริม 
การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสีเขียว 

นักเรียนร้อยละ  
90 - 100  
มีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสีเขียว 

นักเรียนร้อยละ  
80 – 89 
มีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสีเขียว 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79  
มีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสีเขียว 

นักเรียนร้อยละ  
60 - 69  
มีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนสีเขียว 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 60  
มีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
ในห้องเรียนสีเขียว 

โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 
สีเขียวเพ่ิมข้ึน 

โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 
สีเขียวเพ่ิมข้ึนกว่าปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
ร้อยละ 25 

โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 
สีเขียวเพ่ิมข้ึนกว่าปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
ร้อยละ 20 

โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 
สีเขียวเพ่ิมข้ึนกว่าปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
ร้อยละ 15 

โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 
สีเขียวเพ่ิมข้ึนกว่าปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
ร้อยละ 10 

โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 
สีเขียวเพ่ิมข้ึนกว่าปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
ร้อยละ 5 



 

รายการวัสดุ 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี       

ล าดับ 
รายการ  

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ทั้งสิ้น 

1 กระดาษเกียรติบัตร 1 แพ็ค 295 295 

2 
หมึกเติมเครื่องปริ้น EPSON L3110 
( สีด า สีฟ้า สีเหลือง สีชมพู ) 

4 หลอด 250 1,000 

3 กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ 1 ขวด 75 75 

1 กระดาษโปสเตอร์สีคละสี 100 แผ่น 10 1,000 

2 กระดาษ  A4 double A 5 รีม 120 600 

  รวมทั้งสิ้น ( สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ) 2,970 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหาร งานทั่วไป   กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม .สพฐ.มาตรฐานที่  1คุณภาพผู้เรียน 
                              ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                               มาตรฐานท่ี   3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อท่ี 3.1 จัดการเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
                       ข้อท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
  ข้อท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ข้อท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                       ข้อท่ี 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
                                           การจัดการเรียนรู ้
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายพิทยา รอดสุนทรา นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์  

                   นายพิทักษ์ ค าแปง   นายพิทักษ์ ปัญเงิน  นายสมชาย พุดเสียง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562– 30  กันยายน  2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 อาคารเรียนท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน  มีอายุการใช้งานยาวนานเกิดช ารุด  ทรุดโทรมหลายแห่ง  เช่น ผนัง

อาคารแตกร้าว  พื้นผุกร่อนเนื่องจากปลวก   เพดานแตกร้าว  ระบบไฟฟ้าตามอาคารเรียนมีการช ารุด เกรงว่าจะ  
เป็นอันตรายต่อนักเรียน   ครู  และผู้ใช้บริการท่ัวไป  เห็นสมควรปรับซ่อมบ ารุงอย่างเร่งด่วน  เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย  และอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน   ครู  และผู้ใช้บริการท่ัวไป 

 สภาพห้องเรียนบางห้องมีสภาพเก่า   คับแคบ  ไม่เพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แก่นักเรียนซึง่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูอีกด้วย  จ าเป็นต้องขยายปรับปรุง ให้มีความสะดวก สภาพพร้อมใช้บริการและปรับปรุงระบบน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพท่ีดีและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและครูของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม    

 
2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องและอาคารเรียนให้พร้อมใช้บริการอยู่เสมอ 
2. ส่งเสริมการบ ารุง  รักษา สภาพอาคารให้คงทนถาวร  มีอายุการใช้งานมากขึ้น 
3. ส่งเสริมการใช้ห้องเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. เพื่อให้มีน้ าท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอกับนกัเรียนและครู 

 
 
 
 



 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 368 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 171 คน  
          รวม 539 คน 

 
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องบ ารุงซ่อมแซมในปีงบประมาณ 2563 

1. เล่ือยตัดแต่งต้นไม้รอบอาคารเรียน                                                 5,000 บาท 
2. ปูพื้นบนบ่อเลียงปลา ลานพิกุล                                                    20,000 บาท 
3. ก่ออิฐอิฐข้างอาคารแนะแนวด้านท่ีปูหินคลุก                                    20,000 บาท 
                                                                                   รวม.  45,000  บาท 
งานอื่นๆ 
1. งานดูดส่ิงปฏิกูล                        5,000  บาท 
2. เปล่ียนน้ ายาดับเพลิง                                                          6,500  บาท 
                                                                                       รวม     11,500 บาท  
งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
1.รถตัดหญ้าแบบเดินตาม จ านวน 1 คัน                                                25,000  บาท 
2. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง จ านวน 1 เครื่อง                                   10,000  บาท 
3. ค่าปรับปรุงระบบประปา         214,500 บาท 
4. ค่าเครื่องปรับอากาศ             35,000 บาท 
                                                                               รวม = 284,500 บาท 
 
                                รวมทุกรายการ   = 341,000 บาท 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ห้องเรียน  อาคารเรียน  มีความพร้อมในการให้บริการ  มีความปลอดภัยแก่นักเรียน   ครู  
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ใช้บริการท่ัวไป  สามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           1.  นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80   มีระบบน้ าประปาท่ีใช้ในการอุปโภคอย่างเพียงพอ  
 2.   ร้อยละ 80 สภาพของ อาคารสถานท่ีและ ส่ิงแวดล้อมพร้อมใช้งาน 
 3.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้ใช้ งานห้องเรียน และแหล่ง เรียนรู้ต่างๆได้อย่างเต็มท่ี 
 4.  ร้อยละ 100 สามารถจัด ปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ี เอื้อต่อการเรียนการ     
                สอนได้ อย่างสมบูรณ์ 
 5. พื้นท่ีร้อยละ 80  มีแสงสว่างจากไฟฟ้าส่องคลุมพื้นท่ีในยามค่ าคืน 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน 
เม.ย.63 

กลุ่มงานสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

2  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 

เม.ย.63 
กลุ่มงานสถานท่ีและ

ส่ิงแวดล้อม 
3.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 เม.ย.63 

กลุ่มงานสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

4.  ครูด าเนินงานดังนี้                                                                     
 

เม.ย.63- 
กลุ่มงานสถานท่ีและ

ส่ิงแวดล้อม 
4.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

 4.2  จัดกิจกรรม  
 

30 มี.ค. 64 

กลุ่มงานสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

5.ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
30 มี.ค.64 

กลุ่มงานสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

6.ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
มี.ค 64 

กลุ่มงานสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

7.สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มี.ค 64 

กลุ่มงานสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

 
5.  สถานที่ด าเนินการ  อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสามเงาวิทยาคม  อ าเภอสามเงา  จังหวัดตาก 
6. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563    ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณ 
 - เงินผ้าป่าและ งบอุดหนนุรายหัว 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ       
               คณะกรรมการงานอาคารเรียน  กลุ่มงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้ใช้บริการท่ัวไปได้รับความสะดวก ปลอดภัย 
 2. ครูและนักเรียน ใช้บริการอาคารเรียน ห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  อาคารเรียน  ห้องเรียน มีความพร้อมใช้บริการ สะดวก ปลอดภัยตลอดเวลา 
10. การประเมินผล 

1. ตรวจสอบ และประเมินตามสภาพจริง 
2. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
 

                
 



 

 
 

           ลงช่ือ                                         ผู้เสนอโครงการ       
                                    (นายไพฑูรย์  จันทร์ศิลานุรักษ์ ) 
                ครูช านาญการพิเศษ  ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
       ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ……………………………………………………………….. 
                                  ลงช่ือ                                         ผู้เห็นชอบ         
                                                ( นายใจ  ยอดด าเนิน  ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและภูมิทัศน์ปีงบประมาณ 2563 
 

การประเมินผลการดาเนินงานตามแบบสมดุลขององค์กร (Balance Scorecard) 
ประเด็นการประเมิน ร้อยละและ 

     ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
วิธีการ เครื่องมือ 

ด้านนักเรียนและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ร้อยละ 80 สภาพของ 
อาคารสถานท่ีและ 

ส่ิงแวดล้อมพร้อมใช้งาน 

มีเอกสารครบถ้วนตาม 
ระบบการจัดการอาคาร 
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 

-เอกสาร/รายงาน 

   ด้านกระบวนการ     
      ด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 ของการ 
ด าเนินงานตามแผน 

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
งาน ท่ีก าหนดไว้ 

-แผนปฏิบัติงาน 

ด้านการเรียนรู้และ  
การพัฒนา 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้
ใช้ งานห้องเรียน และ
แหล่ง เรียนรู้ต่างๆได้

อย่างเต็มท่ี 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 
มีความพึงพอใจต่อการ 
จัดการระบบอาคาร 

สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 

-แบบสอบถาม 

ด้านการเงิน ร้อยละ 100 สามารถจัด 
ปรับปรุงพัฒนาอาคาร 

สถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ี 
เอื้อต่อการเรียนการสอน

ได้ อย่างสมบูรณ์ 

ปฏิบัติตามแผนการ 
ด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้

-แผนปฏิบัติการ -แบบ
บันทึกการขอ อนุมัติการ

ใช้เงินของ โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการ     ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการให้บริการงานโสตทัศนศึกษา 
กลุ่มบริหาร     ท่ัวไป           
สนองมาตรฐานการศึกษา   สพฐ.มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   ข้อ 3.2 พัฒนาส่ือเทคโนโลยี ภาษา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียน   
                                   ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ียั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.   ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา     
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายจ าเนียร  เนียมจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 เมษายน 2563 – 30 มีนาคม 2564 
************************************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้ส่ือเทคโนโลยีอันหลากหลาย ท่ีจะน ามาพัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้เกิดการรับรู้ได้หลายทาง โดยเฉพาะทางโสตประสาทและจักษุประสาท นั้นนับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง   การ
ส่งเสริมและพัฒนาการรับรู้ดังกล่าวจึงต้องกระท าพร้อมกันทุกด้าน ขณะเดียวกัน                     ส่ือโสตทัศนูปกรณ์
ท้ังหลายต้องมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพตลอดจนมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการจึงจะส่งผลให้ให้
นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้นได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อใช้บริการนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
2)  เพื่อใช้งานบริการหน่วยงานภายนอก 
 

3. เป้าหมาย 
 1. มีโสตทัศนูปกรณ์ร้อยละ ๙๐ ท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการให้บริการ 

           2. นักเรียนและร้อยละ ๙๕ พึงพอใจต่อการด าเนินงานพัฒนาและสนับสนุนการให้บริการงานโสตทัศนศึกษา 
 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน เม.ย. 63 นายจ าเนียร เนียมจันทร์ 
2  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

เม.ย. 63 นายจ าเนียร เนียมจันทร์ 

3. ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน                                                              

เม.ย. 63 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 

4. ส ารวจความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ท่ีให้บริการ   เม.ย. 63 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 
5. ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว้           เม.ย. 63 – 30 มี.ค. 64 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 
6. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค. 64 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 
7.สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ มี.ค. 64 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ 
5. งบประมาณ จ านวน    59,750   บาท  



 

6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
6.1 จ านวนครู........36.........  คนจ านวนลูกจ้าง  .........1......... คน   จ านวนนักการ ....3.... คน 

      6.2 จ านวนนักเรียน    ม. ต้น ......368........ คน      ม. ปลาย ........ 171................  คน 
 
7. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
ร้อยละของโสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีเพียงพอ
ต่อการให้บริการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนและครูได้รับการบริการส่ือโสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับความต้องการ 
 
 
 
                    ผู้เสนอโครงการ………………………………………………………………………….. 
                                                   ( นายจ าเนียร  เนียมจันทร์ ) 
 
 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ................................................................................................ 
 

  ( นายใจ   ยอดด าเนิน ) 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการให้บริการ                      
งานโสตทัศนศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

 
เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
โสตทัศนูปกรณ์ที่มี
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

โสตทัศนูปกรณ ์
ร้อยละ 90-100              
มีความเพียงพอต่อ  
การให้บริการเพ่ิมข้ึน 

โสตทัศนูปกรณ ์
ร้อยละ 80-89              
มีความเพียงพอต่อ  
การให้บริการเพ่ิมข้ึน 

โสตทัศนูปกรณ ์
ร้อยละ 70-79              
มีความเพียงพอต่อ  
การให้บริการเพ่ิมข้ึน 

โสตทัศนูปกรณ ์
ร้อยละ 60-69              
มีความเพียงพอต่อ  
การให้บริการ
เพ่ิมข้ึน 

โสตทัศนูปกรณ ์
ร้อยละ 60              
มีความเพียงพอ
ต่อการให้บริการ
เพ่ิมข้ึน 

จ านวนนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงาน
โครงการ 

นักเรียนร้อยละ  
90 – 100                           
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงาน
โครงการเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
80 – 89 มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการ
เพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
70 - 79  
มีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงาน
โครงการเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
60 - 69 มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินงาน
โครงการเพ่ิมข้ึน 

นักเรียนร้อยละ  
60 มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินงาน
โครงการเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการค่าวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ 
      

ล าดับ 
รายการ  

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ทั้งสิ้น 

1 
ถ่านอัลคาไลน์ Panasonic Alkaline LR6T AA  
1.5 V  (1 กล่องมี 12 แพ็ค) 5 800 4,000 

2 ถ่านอัลคาไลน์ Panasonic  6LR61T/1B 9V  15 130 1,950 

3 
ชุดไมค์ลอยไร้สาย Sherman รุ่น MIC-331 
Plug 3 5,000 15,000 

4 ชุดไมค์สาย 4 700 2,800 

5 ชุดเครื่องเสียงเคล่ือนท่ี 1 30,000 30,000 

6 ขาต้ังไมค์โครโฟนชุบโครเมี่ยม พร้อมคอจับไมค์ 3 800 2,400 

7 ขาไมค์ต้ังโต๊ะ 4 400 1,600 
8 สายส าหรับต่อจอคอมพิวเตอร์,โน๊ตบุ๊ค,

โปรเจคเตอร์  ความยาวสาย 10 เมตร 
2 600 1,200 

9 สายสัญญาณเสียง 2 เมตร ต่อมิกเซอร์ เข้า
คอมพิวเตอร์ 

2 400 800 

    รวมทั้งสิ้น 59,750 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

โครงการ “ชีววิถีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” 
   กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  มาตรฐานท่ี1คุณภาพผู้เรียน  
 ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี3กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อท่ี 3.1 จัดการเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
 ข้อท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
 ข้อท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ข้อท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ข้อท่ี 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด การ

เรียนรู ้
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน2563 – 30 มีนาคม2564 

 
***************************************************************************************  
1.หลักการและเหตุผล 
ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแนวพระราชด าริท่ีให้คนไทยทุกคน
ตระหนักถึงความพอเพียงและได้น้อมน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน 
คณะกรรมการด าเนินการจึงได้จัดท าโครงการชีววิถีเพื่อชีวิตท่ีพอเพียง ขึ้น เพื่อการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
ได้ฝึกปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  และน ามาซึ่งอาชีพรายได้และการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข  มี
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงปราศจากโรคภัย  มีสุขภาพจิตท่ีดี และมีก าลังใจท่ีจะพัฒนาสังคม  ท้องถิ่นของตนเองสามารถท่ี
จะถา่ยทอดความรู้ท่ีได้เรียนมาแก่บุคคลอื่น  เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมแบบยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
              เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับช้ันต่างๆ 

 
 
 
 
 



 

3. เป้าหมาย 
1. ครูร้อยละ 90  มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ในการ

เรียนการสอน 
2. นักเรียนร้อยละ 100เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับช้ันต่างๆ 
3. นักเรียนร้อยละ 15 เป็นแกนน าการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการ 

 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน เม.ย.63 คณะกรรมการด าเนินการ 
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 

พ.ค.63 คณะกรรมการด าเนินการ 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.63 คณะกรรมการด าเนินการ 
4. จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
   4.1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 ช้ีแจงนโยบายการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
ประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอน 
4.3 อบรมให้ความรู้กับนักเรียนในฐานการเรียนรู้ต่างๆ 
 

พ.ค.63–มี.ค.64 คณะกรรมการด าเนินการ 

5.ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.64 คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.64 คณะกรรมการด าเนินการ 
6. สรุปผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดกิจกรรม/โครงการ
และรายงานผู้บริหารโรงเรียน 

มี.ค.64 คณะกรรมการด าเนินการ 

 
5. งบประมาณ 12,000  บาท   (ฐานการเรียนรู้ละ 2,000 บาท) 
 
6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. ร้อยละของครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตรวจสอบแผนการจัดการ
เรียนรู้ น าหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ ใช้ในการเรียน
การสอน 
ของครู 
 
 

1. แบบตรวจรับแผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.แผนการจัดการเรียนรู้ น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ ใช้ในการเรียน การสอน 

 



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
2. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมี
ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ตรวจสอบผลการเข้าร่วม
กิจกรรมและมีความรู้
ความเข้าใจหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

แบบการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

3. ร้อยละของนักเรียน เป็นแกนน าการจัด
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตรวจสอบผลงานนักเรียน
จาก 
การปฏิบัติจริง 

แบบประเมินผลงานนักเรียน 

4. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานโครงการ 

สอบถามความพึงพอใจใน
การด าเนินงานของ
โครงการ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และน าความรู้ท่ีได้รับจากการพัฒนานี้
น าไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีครูและบุคลากรสนับสนุนอย่างพอเพียง 
 
 

ผู้เสนอโครงการ..................................................................................................... 
                      (นางกาญจนา  เพ็งสิน) 
                      ต าแหน่งหัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
   
  ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ................................................................................... 
                               (นายใจ   ยอดด าเนิน) 
                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการประมาณการพัสดุโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ท่ี รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
1 แล็กซีน ขนาด 1.5 นิ้ว 3 ม้วน 60 180 
2 เครื่องเจาะกระดาษตราช้างDP-700 1 อัน 250 250 
3 เมล็ดพันธุ์ผักและสมุนไพร 20 ซอง 20 400 
4 ตระกร้าใส่เอกสาร 2 อัน 85 170 

        รวม 1,000 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ “ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม” 
โครงการ โครงการการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคม” 
กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  มาตรฐานท่ี1คุณภาพผู้เรียน  
 ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี3กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อท่ี 3.1 จัดการเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
 ข้อท่ี 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ข้อท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ข้อท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ข้อท่ี 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด การ

เรียนรู ้
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน2563 – 30 มีนาคม2564 

********************************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 
 วัฒนธรรมเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตท่ีชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก 
มีความต่ืนตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ท้ังท่ีเป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการ
ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตท่ีดีงาม ท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทาง
วัฒนธรรม ท่ีมีความแตกต่างหลากหลายกันในพื้นท่ี ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถงึการพัฒนาต่อยอดให้เกิด
คุณค่าทางสังคมและจิตใจท าให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตท่ีเกิดขึ้นจาก
การส่ังสมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นท่ีแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นท่ี ในแต่ละพื้นท่ีมีภูมิปัญญา
หลากหลาย ควรท่ีจะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งท่ียั่งยนื ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ด ารงอยู่ในท้องถิ่น 
          การเรียนรู้ภูมิปัญญา ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เยาวชนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนโดยตระหนักถึงความส าคัญของชุมชน มี
ความเข้าใจรากเหง้าความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการศึกษาเรียนรู้วถิีการด ารงชีวิต ชุมชน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีมีมาช้านานบนพื้นฐานของธรรมชาติท่ีเกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน 
 ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนสามเงาวิทยาคม เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก าลังจะสูญหาย จึงจัด
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงอยู ่



 

รักษา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอนัเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้ชุมชนแข็งแรงมีรากแก้ว ไม่ถูกกลืนไปกับกระแส
โลกาภิวัฒน์โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ท่ีจะอนุรักษ์ส่ิงท่ีบรรพบุรุษได้สร้างไว ้ ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จึงจัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ขึ้นให้เด็กเยาวชน รุ่นลูกหลานโดยการ
สืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้แก่เด็กเยาวชนเป็นผู้สืบทอดต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เพื่อปลูกจิตส านึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู 

และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และ
ความเป็นไทย 

3. เพื่อให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
 

3. เป้าหมาย 
 นักเรียน       จ านวน  539  คน 

ครู             จ านวน    36  คน  
 รวมทั้งส้ิน    575 คน   ร่วมกันฟื้นฟู อนรุักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 
 
4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารโรงเรียน เม.ย. 63 คณะกรรมการ

ด าเนินการ 
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตาม 
โครงการ 

พ.ค. 63 คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 63 คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

4. จัดกิจกรรม 
4.1 การปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิน่โรงเรียนสามเงา

วิทยาคม  จ านวน 1 ศูนย์ 
4.2 จัดท ารูปภาพ “ภาพเก่าเล่าเรื่อง” จ านวน 6รูป 
4.3 จัดท ารูปเล่มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแต่ละต าบลในอ าเภอสาม

เงา  จังหวัดตาก 
4.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนสามเงา

วิทยาคม 
 
 
 

พ.ค. 63–
มี.ค. 64 

คุณครูทุกท่าน 



 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5.ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค. 64 คณะกรรมการ

ด าเนินการ 
6. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค. 64 คณะกรรมการ

ด าเนินการ 
6. สรุปผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดกิจกรรม/โครงการและรายงานผู้บริหาร
โรงเรียน 

มี.ค. 64 คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 
5. งบประมาณ 6,000 บาท 
 
6. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1. การปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนสามเงา
วิทยาคม   
 

ตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า
ของการพัฒนาศูนย์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1.แบบตรวจสอบติดตาม
ความก้าวหน้าของการพัฒนาศูนย์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

2. จัดจัดท ารูปภาพ “ภาพเก่าเล่า
เรื่อง”แต่ละต าบล จ านวน 6รูป 

ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แบบตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และน าความรู้ท่ีได้รับจากการพัฒนานี้
น าไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีครูและบุคลากรสนับสนุนอย่างพอเพียง 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ..................................................................................................... 
             (นางกาญจนา  เพ็งสิน) 
                   ต าแหน่งงานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
   
  ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ................................................................................... 
                    (นายใจ  ยอดด าเนิน) 
                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 
 
 



 

โครงการ พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพงานกลุ่มบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 
  กลุ่มบริหาร วิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ ผู้เรียน ข้อ 1, 2, 3,4,5,6 

                           1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียน ข้อ 1,2,3,4 
มาตรฐานท่ี 2กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.ข้อท่ี  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ข้อท่ี .2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน วิชาชีพครู 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน 2563–   31มีนาคม 2564 

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

นโยบายรัฐบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในประเด็นประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
ท่ีระบุให้มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องยกระดับสมรรถนะของส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างและระบบการบริหารงานใหม่ท่ีมีความยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูงและปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากข้ึนท้ังในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรท่ี
ครอบคลุมการให้บริการท่ีหลากหลายข้ึนและการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบมุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นหน่วยงาน
หลักในโรงเรียนท่ีรับผิดชอบการให้บริการด้านวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา โดยให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู 
โดยจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ ระบบงานทะเบียน และระบบงานวัดผลประเมินผลแต่การให้บริการดังกล่าวยังไม่
สามารถสร้างความสะดวกและความพึงพอใจแก่นักรเยน ครู และผู้มาติดต่อราชการกลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดท า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ โดยท าโครงการพัฒนากลุ่มบริการงานาวิชาการSmart Office 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาส านักงานกลุ่มบริการวิชาการในการท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านวิชาการ 
 

3. เป้าหมาย 
   3.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการให้บริการแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2 ผลผลิต (Output) 
ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการมีระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 



 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
1.2 วางแผนการด าเนินงานประชุม 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
1.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

เมย. 2563 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและคณะ 
ได้แก่ 1. งานส านักงาน 
2.งานทะเบียน 
3. งานวัดและประเมินผล 
4. งานหลักสูตรและงาน 
การจัดการเรียนการสอน 
5. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
 6. งานพัฒนาส่ือและนวัตกรรม 
 7. งานนิเทศการศึกษา 
8. หัวหน้ากลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่ม 

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
2.1 เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 
2.2 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีได้รับอนุมัติ 

ตลอดปี
การศึกษา2563 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และคณะ 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2 วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

เมย. 2563 – 
มีค. 2564 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และคณะ 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A) 
4.1หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

มีค. 2564 หัวหน้างานในกลุ่มบริหารวิชาการ และ
คณะ 

5 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร มีค. 2564 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

5. งบประมาณจากเงินอุดหนุน จ านวน 30,000บาท  
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมายความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ ก าหนดเวลาประเมิน 
 

ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการด้านวิชาการ 

ร้อยละ 90 แบบประเมิน ตลอดปีการศึกษา 
2563 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 มีระบบสารสนเทศท่ีถูกต้อง และทันสมัย 
7.2 ให้บริการด้านวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ลงช่ือ…………………....……..………….ผู้เสนอโครงการ 
                                                                    ( นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล ) 
                                                                     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 
 

 ลงช่ือ…………………………....……….ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายใจ   ยอดด าเนิน) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ                    ผลิตส่ือ การส่งเสริมการเรียนการสอน 
   กลุ่มบริหาร                วิชาการ 

สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

 สนองกลยุทธ์ ร.ร.ข้อท่ี 1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศักรินทร์  สืบสอน 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน 2563 – 30 มีนาคม 2564 

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

กระบวนการจัดการเรียนรูน้ับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการเรียน  ผู้สอนต้องใช้เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนหลายๆวิธี  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียน     เอกสารการเรียนการสอนเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเอื้อ  และ
ช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน  บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ตามสาระส าคัญ  ดังนั้น การท าส าเนาข้อมูลให้
ครูผู้สอนน าไปใช้กับผู้เรียนจึงเป็นส่ิงท่ีสนองตามความต้องการด้านเอกสารการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และ
เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งท่ีจ าท าให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะต่างๆ  ท่ีพึงประสงค์ในการลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อจัดการบริหารงานวิชาการ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อจัดหาวัสดุส านักงาน ปรับซ่อมอุปกรณ์การผลิตเอกสาร และให้บริการการผลิตเอกสาร ของหน่วยงาน/งาน/ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระอย่างเพียงพอ  
3. เพื่อให้งานศูนย์วิชาการสามารถให้บริการฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 

3. เป้าหมาย 
      ด้านคุณภาพ (Quality) ( นักเรียน/ครูทุกคน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 100% ) 
          1. มีวัสดุอุปกรณ์และเอกสารเพียงพอต่อการบริหารงาน  
          2. มีส่ือการเรียนการสอนประเภทต่างๆ  
          3. มีการจัดเก็บข้อมูล จัดระบบสารสนเทศและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
          4. การก ากับนิเทศติดตามการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
          5. มีข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อท่ีมีคุณภาพ  
       ด้านปริมาณ (Quantity) ( ครู/นักเรียนทุกคน ได้รับการบริการ 100%)  
          1. มีเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส าเนาพร้อมอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน  
          2. มีกระดาษอัดส าเนา และกระดาษถ่ายเอกสารเพียงพอ  
          3. มีหมึกและกระดาษไขเพื่อใช้ในการผลิตเอกสารการเรียนการสอน  
 
 
 
 



 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการอนุมัติ  
2. ประชุมคณะกรรมการ  
3. ขั้นด าเนินการ (Action)  
3.1 จัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ ส านักงาน 

เม.ย. 63 
 
 
พ.ค. 63 

กลุ่มงานวิชาการ 

4.  ด าเนินการผลิตส่ือการเรียนการสอน พ.ค.63-มี.ค.64 กลุ่มงานวิชาการ 
5.  สรุปประเมินผล มี.ค. 64 กลุ่มงานวิชาการ 
 
5. งบประมาณ จ านวน      200,000                บาท  
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
     6.1 จ านวนครู   34  คน    จ านวนลูกจ้าง  .........-............ คน         จ านวนนักการ .....2....... คน 
     6.2 จ านวนนักเรียน             คน       
 
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1.    ร้อยละของครูมาขอรับบริการการผลิต
ส่ือการเรียนการสอน 

1.ข้อมูลการรับบริการ 1.แบบข้อมูลการรับบริการ 

2.  ร้อยละของครูมีส่ือการเรียนการสอน
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

2. ส ารวจความคิดเห็น 2. แบบส ารวจความคิดเห็น 

3.  ร้อยละของครูมีความพึงพอใจในการผลิต
ส่ือการเรียนการสอน 

3. ประเมินความ 
พึงพอใจ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การบริหารจัดการงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การให้บริการเอกสาร ข่าวสารข้อมูล การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
4. ระบบการอัดส าเนาเอกสารมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

 
 

(นายศักรินทร์  สืบสอน) 
                                                หัวหน้างานผลิตส่ือการเรียนการสอน 
                                                            ผู้เสนอโครงการ 

 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ................................................................................................ 

 
             (   นายใจ  ยอดด าเนิน     ) 

      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 



 

โครงการ  สนับสนุนและพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานส านักงาน  
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. มาตรฐานท่ี2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อท่ี 2พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
 ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางคนิตษา  ขาวสะอาด 
ระยะเวลาด าเนินการ วันท่ี 1 เมษายน2563 – 31 มีนาคม2564 

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

การพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีระเบียบแบบแผนทางราชการ
จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนางาน โดยการจัดหาวัสดุในกลุ่มงานส านักงาน เพื่อให้เกิดความพร้อมในการด าเนินงาน 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้กลุ่มงานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อให้กลุ่มงานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล บริการบุคลากรโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้รวดเร็ว 

3. เป้าหมาย 
1.  กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุส านักงานอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 
2.  ครูและนักเรียน ได้รับการบริการจากกลุ่มงานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ เม.ย.2563 นางคนิตษา  ขาวสะอาด 
2. ส ารวจรายการวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ในส านักงาน 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ วางแผนจัดท ากิจกรรม/โครงการ 
 - กิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 

เม.ย. 2563 นางคนิตษา  ขาวสะอาด 

3. เสนอพิจารณาและอนุมัติโครงการ เม.ย. 2563 นางคนิตษา  ขาวสะอาด 
4. ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว ้ เม.ย.2563-มี.ค.2564 นางคนิตษา  ขาวสะอาด 
5.ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ เม.ย.2563- มี.ค. 2564 นางคนิตษา  ขาวสะอาด 
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค. 2564 นางคนิตษา  ขาวสะอาด 
7. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค. 2564 นางคนิตษา  ขาวสะอาด 
 
5. งบประมาณ งานส านักงาน  จ านวน  83,926 บาท  
  รวมทั้งส้ิน จ านวน   83,926 บาท 
 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
6.1 จ านวนครู 36 คน จ านวนลูกจ้างช่ัวคราว 1 คน จ านวนนักการ 3 คน 
     6.2 จ านวนนักเรียน    รวม 539 คน 



 

7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

1. ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ส านักงานใน
การใช้งาน 

- ส ารวจวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานเพียงพอแก่การใช้
งาน 

- สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
- ทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ 

2. ร้อยละของจ านวนครูและนักเรียนท่ี
ได้รับการบริการจากกลุ่มงานส านักงาน
บริหารงานบุคคลโดยสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

- สอบถามความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  กลุ่มบริหารงานบุคคลมีวัสดุส านักงานอย่างเพียงพอแก่การปฏิบัติงานและให้บริการแก่ครูและนักเรียน
โรงเรียนสามวิทยาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

 
 

ลงช่ือ ………………………………………… ผู้รับผิดชอบ/ผู้เสนอโครงการ  
                                                          (นางคนิตษา  ขาวสะอาด) 
 
 
 

 

ลงช่ือ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายใจ  ยอดด าเนิน) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การให้คะแนนเป้าหมายการจัดกิจกรรมในโครงการสนับสนุนและพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

เป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

การด าเนินการของ
ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
มีความเพียงพอ และ
พร้อมใช้งาน และ
ให้บริการในการอย่าง
ทั่วถึง และรวดเร็ว 

วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานมีความ
เพียงพอ พร้อมใช้
งานและพร้อม
ให้บริการอย่างทั่วถึง 

วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานมีความ
เพียงพอ และพร้อม
ให้บริการ 

วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานไม่
เพียงพอและมีความ
ลา่ช้า ให้บริการ
ล่าช้า 

วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานไม่
เพียงพอและมีความ
ล่าช้า ไม่พร้อม
ให้บริการ 

การให้บริการ
บุคลากรโรงเรียน
สามเงาวิทยาคมของ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ครูและนักเรียน 
ร้อยละ90 - 100 
ได้รับการบริการจาก
กลุ่มงานส านักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โดยสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

ครูและนักเรียน 
ร้อยละ 80-89 
 ได้รับการบริการ
จากกลุ่มงาน
ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
โดยสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 

ครูและนักเรียน 
ร้อยละ70 - 79 
ได้รับการบริการจาก
กลุ่มงานส านักงาน
กลุ่มบริหารงาน
บุคคลโดยสะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ครูและนักเรียน 
ร้อยละ 60 - 69 
ได้รับการบริการจาก
กลุ่มงานส านักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โดยสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

ครูและนักเรียน 
ร้อยละ 60 
ได้รับการบริการจาก
กลุ่มงานส านักงาน
กลุ่มบริหารงาน
บุคคลโดยสะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
 

ท่ี รายการพัสดุ จ านวน หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร  80 แกรม  A4   15 รีม 125 1,875 
2 กระดาษปก สีขาว A4 4 รีม 105 210 
3 กระดาษการ์ดสี A4 4 รีม 105 420 
4 เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10  MAX 2 อัน 65 130 
5 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10  MAX 12 กล่อง 7 84 
6 ลวดเสียบกระดาษตราม้าชนิดกลม 12 กล่อง 7 84 
7 คลิบหนีบด าเบอร์  109  ขนาด  1.5  นิ้ว 6 กล่อง 45 270 
8 คลิบหนีบด าเบอร์  111  ขนาด  1  นิ้ว 6 กล่อง 20 120 
11 แฟ้มห่วงด า   3  นิ้ว 10 แฟ้ม 85 850 
14 กระดาษสีสองหน้า คละสี 12 แผ่น 10 120 
15 กาวลาเท็กซ์  16  ออนซ ์ TOA 4 ขวด 40 160 
17 แลคซีน ขนาด 2 นิ้ว 8 ม้วน 25 200 
18 สันรูดพลาสติก 2 โหล 100 200 
19 เครื่องเจาะกระดาษ 1 ตัว 60 60 
20 กรรไกร 8 นิ้ว 1 อัน 80 80 
21 คัตเตอร์ ขนาดเล็ก 1 อัน 40 40 
22 ตะกร้าใส่เอกสารมีฝาปิด 1 อัน 97 97 
23 บอร์ดบุคลากร สติกเกอร์รีดฟิวเจอบอร์ด  ขนาด50*60 นิ้ว 1 แผ่น 1,500 1,500 

รวม 6,500 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  โครงการ  สาธารณูปโภค 
กลุ่มบริหาร  กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ.มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางขนิษฐา สุวรรณปัญญา   
ระยะเวลาด าเนินการ 1 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1.หลักการและเหตุผล 

การจัดการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนนับได้ว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งท้ังนี้เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการโดยตรง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ใช้บริการอื่นท่ัวไป ท่ี
จะได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงตามความต้องการ รักษาประโยชน์ของทางราชการ ประหยัด คุ้มค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จึงจ าเป็นต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสามเงาวิทยาคมจึง
ก าหนดให้มีการวางแผน การบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคตลอดปีงบประมาณเพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน อันจะส่งผลให้การบริหารภายในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 

1. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคทุกรายการลดลงร้อยละ 10  
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการระดับมากขึ้นไป 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ต.ค.2562 งานสาธารณูปโภค 
2.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ต.ค.2562 งานสาธารณูปโภค 
3.ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว ้ -  
 3.1 ค่าบริการโทรศัพท์ ต.ค.2562-ก.ย.2563 งานสาธารณูปโภค 
 3.2 ค่ากระแสไฟฟ้า ต.ค.2562-ก.ย.2563 งานสาธารณูปโภค 
 3.3 ค่าน้ าประปา ต.ค.2562-ก.ย.2563 งานสาธารณูปโภค 
 3.4 ค่าไปรษณีย์ ต.ค.2562-ก.ย.2563 งานสาธารณูปโภค 
4. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ ต.ค.2562-ก.ย.2563 งานสาธารณูปโภค 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ก.ย.2563 งานสาธารณูปโภค 
6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ก.ย.2563 งานสาธารณูปโภค 
5. งบประมาณ จ านวน 790,053  บาท ดังนี ้
 1. ค่ากระแสไฟฟ้า 657,523  บาท 
 2. ค่าน้ าประปา  121,523 บาท 
 3. ค่าโทรศัพท์     5,974  บาท 
 4. ค่าไปรษณีย์     5,033  บาท 



 

6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 
5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   35 คน 

 5.2 นักเรียน    จ านวน 531 คน 
  
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค -ตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้าน

สาธารณูปโภค 
 

-ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค 
 

2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง ท่ีมีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานโครงการ 

-สอบถามความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคลดลง มีความประหยัด คุ้มค่าและรักษาประโยชน์ของทางราชการ 

2. ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ  
 

ลงช่ือ............................. 
(นางขนิษฐา สุวรรณปัญญา) 

ต าแหน่งครู คศ.3 ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ................................................................................................ 
 

ลงช่ือ............................. 
(นายใจ ยอดด าเนิน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การประเมินผลโครงการ 
ระดับยอดเย่ียม   หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 90 -100 
ระดับดีเลิศ   หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 80-89 
ระดับดี    หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 70-79 
ระดับพอใช้    หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 60-69 
ระดับก าลังพัฒนา  หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ไม่เกินร้อยละ 59 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด/

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

1. ค่าใช้จ่าย
ด้าน
สาธารณูปโภค 

ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคทุก
รายการลดลงร้อย
ละ 10 ข้ึนไป 

ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค3 
รายการลดลงร้อย
ละ 10 ข้ึนไป 

ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค 2 
รายการลดลง
ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค 
1รายการลดลง
ร้อยละ 10 ข้ึน
ไป 

ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค
เท่าเดิมเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา  

2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ยานพาหนะ  
 

 ผู้ใช้บริการ ร้อย
ละ 90-100 มี
ความพึงพอใจ มี
ค่าเฉล่ียระดับมาก
ขึ้นไป 

ผู้ใช้บริการ ร้อย
ละ 80-89 มี
ความพึงพอใจ มี
ค่าเฉล่ียระดับมาก
ขึ้นไป 

ผู้ใช้บริการร้อย
ละ 70-79 มี
ความพึงพอใจ มี
ค่าเฉล่ียระดับ
มากขึ้นไป 

ผู้ใช้บริการร้อย
ละ 60-69 มี
ความพึงพอใจ 
มีค่าเฉล่ียระดับ
มาก ข้ึนไป 

ผู้ใช้บริการน้อย
กว่าร้อยละ 60 
มีความพึงพอใจ 
มีค่าเฉล่ียระดับ
มาก ข้ึนไป 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
กลุ่มบริหาร   กลุ่มบริหารท่ัวไป  
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                              2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป โรงเรียนสามเงาวทิยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทยา  รอดสุนทรา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

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

การพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีระเบียบแบบแผนทางราชการ
จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนางาน โดยการจัดหาวัสดุในกลุ่มงานส านักงาน , กลุ่มงานธุรการ เพื่อให้เกิดความพร้อม
ในการด าเนินงาน ให้บริการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ใช้บริการอื่น 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้กลุ่มงานส านักงานบริหารท่ัวไปมีวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงานและบริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 นักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม และผู้ใช้บริการท่ัวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 

1.  กลุ่มบริหารท่ัวไปมีวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ครบถ้วน เพียงพอ 
2.  ผู้ใช้บริการร้อยละ 95 ได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลาและมีความพึงพอใจต้ังแต่ระดับมากขึ้น
ไป 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ เม.ย.63 นายพิทยา รอดสุนทราและคณะ 

2. ส ารวจรายการวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ในส านักงาน 
กลุ่มบริหารงท่ัวไป วางแผนจัดท ากิจกรรม/โครงการ 
 - กิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 

เม.ย.63 นายพิทยา รอดสุนทราและคณะ 

3. เสนอพิจารณาและอนุมัติโครงการ เม.ย.63 นายพิทยา รอดสุนทราและคณะ 

4. ด าเนินการตามกิจกรรม   

    4.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์งานส านักงาน พ.ค.63 คุณพัทธนันท์ เกตุชม 

    4.2 ให้บริการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
ผู้ใช้บริการอื่น ๆ 

พ.ค.63-มี.ค.64 คุณพัทธนันท์ เกตุชม 

5. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค.64 นายพิทยา รอดสุนทราและคณะ 

6. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.64 นายพิทยา รอดสุนทราและคณะ 

7. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค.64 นายพิทยา รอดสุนทราและคณะ 

 
5. งบประมาณ จัดซื้อวัสดุส านักงานท่ัวไป งานธุรการ  งานสารบรรณ  จ านวน       20,000      บาท  
               รวมทั้งส้ิน  จ านวน       20,000      บ่าท 



 

 

6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง   
     6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  40  คน     
     6.2 นักเรียน                            จ านวน 531 คน 
 

7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

1. จ านวนของวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานกลุ่ม
บริหารท่ัวไป 

- ส ารวจการใช้วัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน 

- สมุดทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์ 
 

2. ร้อยละของผู้ใช้บริการ ท่ีได้รับการบริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลาและมีความพึง
พอใจต้ังแต่ระดับมากขึ้นไป  
 

- ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  กลุ่มบริหารงบประมาณมีวัสดุส านักงานอย่างเพียงพอแก่การปฏิบัติงานและให้บริการแก่ครูและนักเรียน
โรงเรียนสามวิทยาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

 
                        ผู้เสนอโครงการ.......................................................... 
                 ( นายพิทยา  รอดสุนทรา ) 
                            หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป   
   

 
      

                            ผู้ออนุมัติโครงการ 
                                                                  
          (นายใจ ยอดด าเนิน) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เกณฑ์การประเมินผลโครงการ 
ระดับยอดเย่ียม   หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 90 -100 
ระดับดีเลิศ   หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 80-89 
ระดับดี    หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 70-79 
ระดับพอใช้    หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 60-69 
ระดับก าลังพัฒนา  หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ไม่เกินร้อยละ 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายการประมาณการพัสดุโครงการประจ าปีการศึกษา 2563 
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
1 กระดาษ A4 50 รีม 120 6,000 
2 ตลับหมึกเครื่องพิมพ ์ 4 ชุด 1,000 4,000 
3 ซองน้ าตาล 10 โหล 150 300 
4 ซองขาว 20     โหล 180 900 
5 กระดาษเครื่องโทรสาร 5 ม้วน 300 1,500 
6 ค่าส่งไปรษณีย์    2,000 
7 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 3 หลอด 1,500 4,500 
      
      
      

รวม 20,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด/

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

1. จ านวนของ
วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานกลุ่ม
บริหารท่ัวไป 

ส านักงานกลุ่ม
บริหารท่ัวไป มี
จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ 
ส านักงาน 
ท่ีครบถ้วนตาม
รายการ เพียงพอต่อ
การให้บริการตลอด
ปี 
ไม่ต้องจัดซื้อจัดหา
เพิ่มเติมในระหว่างปี 

ส านักงานกลุ่ม
บริหารท่ัวไป มี
จ านวนวัสดุ 
อุปกรณ์ ส านักงาน
ท่ีครบถ้วนตาม
รายการ อาจต้อง
จัดซื้อจัดหา
เพิ่มเติมไม่เกิน 2 
รายการเพื่อให้
เพียงพอต่อการ
ให้บริการตลอดปี 

ส านักงานกลุ่ม
บริหารท่ัวไป มี
จ านวนวัสดุ 
อุปกรณ์ 
ส านักงานท่ี
ครบถ้วนตาม
รายการ อาจต้อง
จัดซื้อจัดหา
เพิ่มเติมไม่เกิน 3 
รายการเพื่อให้
เพียงพอต่อการ
ให้บริการตลอดปี 

ส านักงานกลุ่ม
บริหารท่ัวไป มี
จ านวนวัสดุ 
อุปกรณ์ 
ส านักงานท่ี
ครบถ้วนตาม
รายการ อาจ
ต้องจัดซื้อ
จัดหาเพิ่มเติม
ไม่เกิน 4 
รายการเพื่อให้
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ
ตลอดปี 

ส านักงานกลุ่ม
บริหารท่ัวไป มี
จ านวนวัสดุ 
อุปกรณ์ 
ส านักงานท่ี
ครบถ้วนตาม
รายการ อาจ
ต้องจัดซื้อ
จัดหาเพิ่มเติม 
5 รายการขึ้น
ไปเพื่อให้
เพียงพอต่อการ
ให้บริการตลอด
ปี 

2. ระดับความ
พึงพอใจ 
ของ
ผู้ใช้บริการ  
ท่ีได้รับการ
บริการอย่าง
สะดวก 
รวดเร็ว 
ทันเวลา 

 ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 
90-100 มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการ 
มีค่าเฉล่ียระดับมาก
ขึ้นไป 

ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 
80-89 มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินงาน
โครงการ มี
ค่าเฉล่ียระดับมาก
ขึ้นไป 

ผู้ใช้บริการร้อย
ละ 70-79 มี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงาน
โครงการ มี
ค่าเฉล่ียระดับ
มากขึ้นไป 

ผู้ใช้บริการร้อย
ละ 60-69 มี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ด าเนินงาน
โครงการ มี
ค่าเฉล่ียระดับ
มาก ข้ึนไป 

ผู้ใช้บริการน้อย
กว่าร้อยละ 60 
มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินงาน
โครงการ มี
ค่าเฉล่ียระดับ
มาก ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ระยะ 5 ปี(2559-2563) 
กลุ่มบริหาร/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  กลุ่มงานส านักงานบริหารทั่วไป  , กลุ่มงานสารบรรณ         
แผนงานโรงเรียนข้อที่  4. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่  3 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพัฒนา 

เต็มศักยภาพ 

 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพปี 2560              
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพปี 2561              
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ปี 2562              
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ปี 2563 
1.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนางานส านักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป 

- กลุ่มบริหารงทั่วไปมีวัสดุ
ส านักงานใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 90 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 
95 ได้รับการบริการจาก
กลุ่มงานส านักงานบริหาร
ทั่วไป 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 
90 ได้รับการบริการจาก
กลุ่มงานส านักงานบริหาร
ทั่วไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- กลุ่มบริหารทั่วไปมีวัสดุ
ส านักงานใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 95 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 
95 ได้รับการบริการจาก
กลุ่มงานส านักงานบริหาร
ทั่วไป 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 
95ได้รับการบริการจาก
กลุ่มงานส านักงานบริหาร
ทั่วไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- กลุ่มบริหารทั่วไปมีวัสดุ
ส านักงานใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 95 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 
95 ได้รับการบริการจาก
กลุ่มงานส านักงานบริหาร
ทั่วไป 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 
95 ได้รับการบริการจาก
กลุ่มงานส านักงานบริหาร
ทั่วไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- กลุ่มบริหารทั่วไปมีวัสดุ
ส านักงานใช้อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 100 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 
95 ได้รับการบริการจาก
กลุ่มงานส านักงานบริหาร
ทั่วไป 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 
95 ได้รับการบริการจาก
กลุ่มงานส านักงานบริหาร
ทั่วไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพยานพาหนะ 
กลุ่มบริหาร  บริหารท่ัวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ.มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทยา  รอดสุนทรา   
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน 2563- 31 มีนาคม 2564 
 
1.หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ยานพาหนะของโรงเรียนนับได้ว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งท้ังนี้
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการโดยตรง ได้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ใช้บริการอื่นท่ัวไป ท่ี
จะได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงตามความต้องการ รักษาประโยชน์ของทางราชการ ประหยัด คุ้มค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนสามเงาวิทยาคมจึงก าหนดให้มีการวางแผน การบริหารจัดการด้าน
ยานพาหนะตลอดปีงบประมาณเพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน อันจะส่งผลให้การบริหารภายในโรงเรียน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

จากผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพยานพาหนะในปี 2562 พบว่า การให้บริการด้าน
ยานพาหนะมีข้อบกพร่องในด้านความเพียงพอของยานพาหนะท่ีจะให้ยริการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
สืบเนื่องจากจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมบ ารุงยานพาหนะให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลา พนักงานขับรถเกษียณอายุ
ราชการจึงจ าเป็นต้องแต่งต้ังคณะครูเป็นผู้รับผิดชอบ จึงสมควรให้ด าเนินโครงการนี้ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการด้านยานพาหนะของโรงเรียนแก่นกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ใช้บริการอื่นท่ัวไป ร้อยละ 85 ได้รับการบริการด้านยานพาหนะ 
2. บ ารุง ซ่อมแซมยานพาหนะเพื่อการให้บริการ ประหยัด คุ้มค่า ปลอดภัยและรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ เม.ย.2563 งานยานพาหนะ 
2.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เม.ย.2563 งานยานพาหนะ 
3.ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว ้ -  
 3.1 การให้บริการยานพาหนะ เม.ย.2563-มี.ค.2564 งานยานพาหนะ 
 3.2 การบ ารุง ซ่อมแซม ยานพาหนะ เม.ย.2563-มี.ค.2564 งานยานพาหนะ 
4. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ เม.ย.2563-มี.ค.2564 งานยานพาหนะ 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.2564 งานยานพาหนะ 
6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค.2564 งานยานพาหนะ 
 
 
5. งบประมาณ จ านวน    30,600          บาท  
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 

5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   35 คน 
 5.2 นักเรียน    จ านวน 531 คน 
 5.3 รถยนต์โรงเรียน   จ านวน      4    คัน 
  
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ใช้บริการอื่นท่ัวไปท่ีได้รับการบริการ
ด้านยานพาหนะ 

- ตรวจสอบการใช้บริการ
ยานพาหนะ 

-บันทึกการขอใช้บริการ 

2. การใช้จ่ายด้านการบ ารุง รักษา ซ่อมแซม และ
เช้ือเพลิงยานพาหนะ 

-ตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้าน
ยานพาหนะ 
 

-ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายด้าน
ยานพาหนะ 
 

3. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง ท่ีมีความพึงพอใจต่อ
การบริการยานพาหนะ 

-สอบถามความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ใช้บริการอื่นท่ัวไป ได้รับการบริการด้านยานพาหนะอย่างท่ัวถึง 

2. โรงเรียนให้บริการด้านยานพาหนะ มีความประหยัด คุ้มค่าและรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
3. ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ  

 
 
 
 



 

 
ลงช่ือ............................. 
(นายพิทยา  รอดสุนทรา) 

ผู้เสนอโครงการ 
 

                           ผู้ออนุมัติโครงการ 
                                                                  
          (นายใจ ยอดด าเนิน) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เกณฑ์การประเมินผลโครงการ 

ระดับยอดเย่ียม   หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 90 -100 
ระดับดีเลิศ   หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 80-89 
ระดับดี    หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 70-79 
ระดับพอใช้    หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 60-69 
ระดับก าลังพัฒนา  หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ไม่เกินร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายการประมาณการพัสดุโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 

โครงการพัฒนาระบบยานพาหนะ 
ท่ี รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
1 เปล่ียนน้ ามันเครื่อง 2 ครั้ง 1,800 3,600 
2 ซ่อมแซมประตูเปิดปิดหลังคารถยนต์ 4 ประตู 1 ชุด 2,000 2,000 
3 เปล่ียนยางรถยนต์ 6 เส้น 2,500 15,000 
4 ซ่อมบ ารุงอื่น ๆ  - - - 10,000 
      
      
      
      
      
      

รวม 30,600 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

โครงการ  ส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา  
กลุ่มบริหาร   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทยา รอดสุนทราและคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 เมษายน 2563- 31 มีนาคม 2564 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 บัญญัติให้มีระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ  โดยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกระทรวงฉบับนี้  
โรงเรียนสามเงาวิทยาคมได้ด าเนินการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาซึ่งพื้นฐานของโรงเรียน  จัดท าแผนกลยุทธ์  เพื่อ
เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี  เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2553 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กฎหมาย ยุทธศาสตร์และแผนงานท้ังหลายเหล่านี้ ต่างมีอุดมการณ์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน มี
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กฎกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (การประเมินตนเอง) 
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามบริบท ระดับและประเภทของ
สถานศึกษา และให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท าหน้าท่ีประเมิน
คุณภาพภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นอื่น ๆ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่ง
หมายให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. เมื่อวันท่ี 16-17 ธันวาคม 2562ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการ
ก าหนดค่าเป้าหมาย การเทียบเคียงระดับคุณภาพ และเกณฑ์การประเมินแต่ละเป้าหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้น และ
จากผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา ในปี 2562 พบว่าโครงการมีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการดังจะเห็นได้จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 แต่การ
ด าเนินงานบางมาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานด้านผู้เรียนยังต้องพัฒนาปรับปรุง ปรับเปล่ียนเทคนิค วิธีการเพื่อให้เกิดผล
ส าเร็จสูงขึ้น จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นล าดับให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2553 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 



 

(พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 จึงสมควรปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
จาก สมศ. และด าเนินโครงการดังกล่าวสืบต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพือ่พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสรุปและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3.  เป้าหมาย 

1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. โรงเรียนด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. โรงเรียนจัดท าข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ   
4. โรงเรียนจัดระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
5. โรงเรียนจัดท าเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

 
4.  วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ส ารวจเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและแผนกลยุทธ์ของ  
    โรงเรียน 

เม.ย.2563 ฝ่ายบริหาร 

2.  ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบภายในมาตรฐาน พ.ค.2563 ฝ่ายบริหาร 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและกรรมการจัดท า
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พ.ค.2563 ฝ่ายบริหาร 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

พ.ค.63-มี.ค.64 ฝ่ายบริหาร 

4.  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียน 

มี.ค.64 คณะกรรมการประเมิน 

5.  จัดท าสรุปและรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอต่อ 
   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

มี.ค.64 คณะกรรมการฝ่าย 
จัดท ารายงาน 

6.ประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 
     การศึกษาของโรงเรียน 

มี.ค.64 คณะกรรมการประเมิน 

7. เผยแพร่ต่อสาธารณชน เม.ย.64 เป็นต้น
ไป 

คณะกรรมการฝ่าย 
จัดท ารายงาน 

8. ประชุมสรุปผลการประเมินและวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จัดท ามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาแผนกลยุทธ์ในปี
การศึกษาต่อไป 

พ.ค.63-ก.ย.63 คณะครูและ 
ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 
5.  งบประมาณ  (งปม.อุดหนุน)                       จ านวน            1,500   บาท    

1. ค่าพัสดุงานประกันคุณภาพ     1,500   บาท 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 

5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   35 คน 
 5.2 นักเรียน    จ านวน 531 คน 



 

  
7.  การติดตามและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ตรวจสอบเอกสาร เอกสารมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. โรงเรียนด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ตรวจสอบเอกสาร เอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. โรงเรียนจัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ   

ตรวจสอบเอกสาร เอกสารสารสนเทศของโรงเรียน 
 

4. โรงเรียนจัดระบบการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

ตรวจสอบเอกสาร แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา 

5. โรงเรียนจัดท าเอกสารรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

ตรวจสอบเอกสาร เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จัดท าข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  จัดระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในและจัดท าเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
 
 

                            ผู้เสนอโครงการ....................................................... 
           (นายพิทยา  รอดสุนทรา) 
           หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 
                     ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                                                                (นายใจ ยอดด าเนิน) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 

                           
 
 
    

 
 
 



 

เกณฑ์การประเมินผลโครงการ 
ระดับยอดเย่ียม   หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 90 -100 
ระดับดีเลิศ   หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 80-89 
ระดับดี    หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 70-79 
ระดับพอใช้    หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 60-69 
ระดับก าลังพัฒนา  หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ไม่เกินร้อยละ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายการประมาณการพัสดุโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โครงการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ท่ี รายการ จ านวน หน่วย ราคา/

หน่วย 
รวมเงิน 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร  A 4 (รีม) 80 แกรม 7 รีม 120 840 
2 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม    660 
      
      

 รวม 1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ระยะ 4 ปี(2555-2558) 
กลุ่มบริหาร/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  กลุ่มงานประกันคุณภาพ  
แผนงานโรงเรียนข้อที่  4. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่  11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนา 
เต็มศักยภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลผลิตเชิงปริมาณ

และคุณภาพปี 2555              
ผลผลิตเชิงปริมาณ

และคุณภาพปี 2556              
ผลผลิตเชิงปริมาณ

และคุณภาพ ปี 2557              
ผลผลิตเชิงปริมาณ

และคุณภาพ ปี 2558 
1.โครงการส่งเสริม
งานประกนัคุณภาพ
โรงเรียนสามเงา
วิทยาคม 
 

- ครูร้อยละ 95  มีส่วน
ร่วมในการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- ครูร้อยละ 95  จัดท า
เอกสารรายงานการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2555 
- ครูร้อยละ 90  มี
ความรู้และพร้อมรับ
การประเมินภายนอก
รอบ 3 จาก สมศ. 
- ครูร้อยละ 90  มี
ความพึงพอใจต่อระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในและผลการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 

- ครูร้อยละ 95  มีส่วน
ร่วมในการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- ครูร้อยละ 95  จัดท า
เอกสารรายงานการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2555 
- ครูร้อยละ 90  มี
ความรู้และพร้อมรับ
การประเมินภายนอก
รอบ 4 จาก สมศ. 
- ครูร้อยละ 90  มี
ความพึงพอใจต่อระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในและผลการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 

- ครูร้อยละ 95  มีส่วน
ร่วมในการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- ครูร้อยละ 95  จัดท า
เอกสารรายงานการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2555 
- ครูร้อยละ 90  มี
ความรู้และพร้อมรับ
การประเมินภายนอก
รอบ 4 จาก สมศ. 
- ครูร้อยละ 90  มี
ความพึงพอใจต่อระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในและผลการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 

- ครูร้อยละ 95  มีส่วน
ร่วมในการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- ครูร้อยละ 95  จัดท า
เอกสารรายงานการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2555 
- ครูร้อยละ 90  มี
ความรู้และพร้อมรับ
การประเมินภายนอก
รอบ 4 จาก สมศ. 
- ครูร้อยละ 90  มี
ความพึงพอใจต่อระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในและผลการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 



 

  โครงการ           โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลต้านภัยโควิด 
กลุ่มบริหาร  บริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ข้อ1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                               มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร  

ข้อ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
ข้อ 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อที่ 4  ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ลักษณะโครงการ          โครงการระยะส้ัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล  และคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2563-มีนาคม 2564 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา ใน
ระหว่างสถานการณ์การแพร่เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยก าหนดให้โรงเรียนจัดการศึกษาโดยใช้ส่ือการ
เรียนการสอนทางไกล DLTVและส่ือออนไลน์ เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นการป้องกัน
การแพร่เช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โรงเรียนได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยให้
นักเรียนเรียนท่ีโรงเรียนสลับวันตามจ านวนนักเรียน ได้แก่ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวนนักเรียน 362 คน มาเรียน ใน
โรงเรียน (On site) ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี และเรียนอยู่ท่ีบ้านทางออนไลน์ในวันจันทร์ พุธและวันศุกร์ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 168 คน มาเรียนในโรงเรียนในวันจันทร์ พุธและวันศุกร์ เรียนอยู่ท่ีบ้านทางออนไลน์ในวัน
อังคารและวันพฤหัสบดี พร้อมกันนี้โรงเรียนได้สนับสนุนให้ครูผู้สอน จัดท าส่ือ มอบใบงาน แบบฝึกทักษะในแต่ละรายวิชา
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐาน ตัวช้ีวัด ผลการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในส่วนของการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อบรรยากาศของการจัดการเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นส่วนท่ีมี
ความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการป้องกันการแพร่เช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โรงเรียนได้ด าเนินการ ตาม
มาตรการ ส่ิงแวดล้อม 4 จี ต้านภัยโควิด ได้แก่ G 1 Good Heart สร้างจิตส านึกท่ีดี G 2 Good Communication  การ
ส่ือสารตอกย้ า ชัดเจน บ่อยครั้ง G 3 Good Creative จัดกิจกรรมต้านภัยโควิด-19  
G 4 Good Environment ส่ิงแวดล้อมท่ีดีง่าย ๆ ใกล้ตัว เพื่ อช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภัยโควิดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
 

2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในสถานการณ์
การแพร่เช้ือไวรัสโคโรน่าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและจัดท าส่ือ ใบงานและแบบฝึกทักษะส าหรับจัดการเรียนการ
สอน 



 

3.2 นักเรียนร้อยละ 100 เรียนรู้แบบผสมผสาน และจัดท าแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุรายวิชา 
 3.3 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถป้องกันการแพร่เช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 
– 19) 
 3.4 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 
 
4. งบประมาณ  

ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
- - 50,000 บาท 

รวม 50,000 บาท 
 
5. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 

5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 35 คน จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 นักเรียน จ านวน 530 คน เรียนรู้จากส่ือ เทคโนโลยี ใบงานและแบบฝึกทักษะ 
 5.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนป้องกันตนเองจากการแพร่เช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID – 19) 
 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน 1 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 
 
7. วิธีด าเนินการ 

 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ มิ.ย.63 คณะกรรมการโครงการ

โรงเรียนสุจริต 
2 รวบรวมข้อมูลต่างๆและขออนุมัติโครงการ มิ.ย.63 คณะกรรมการโครงการ 
3 ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ มิ.ย.63 คณะกรรมการโครงการ 
4 ด าเนินการกิจกรรม/โครงการ  คณะกรรมการโครงการ 
 4.1 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี ใบงาน

และแบบฝึกทักษะการเรียนรู ้
1 ก.ค.63-31 ก.ค.63 คณะกรรมการโครงการ 

 4.2 จัดกิจกรรมส่ิงแวดล้อม 4 G ต้านภัยโควิด 1 ก.ค.63-31 ก.ค.63 คณะกรรมการโครงการ 
 4.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 1 ก.ค.63-31 ก.ค.63 คณะกรรมการโครงการ 

 4.4 ประเมินความพึงพอใจ 1-4 ส.ค.63 คณะกรรมการโครงการ 

5 ประเมินผล  สรุปและรายงาน 5 ส.ค.2563 คณะกรรมการโครงการ 
 
 
 
 
 



 

6. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 
3.1 ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและ
จัดท าส่ือ ใบงานและแบบฝึกทักษะส าหรับจัดการ
เรียนการสอน 

- ตรวจสอบแผนการจัดการ
เรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- แบบตรวจสอบรายการ
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือ 
ใบงานและแบบฝึกทักษะ 

3.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้เรียนรู้แบบผสมผสาน 
และจัดท าแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุรายวิชา 
 

- ทดสอบ 
- ตรวจใบงาน แบบฝึก 

- แบบทดสอบ 
- ใบงานและแบบฝึก 
 

3.3 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จากการจัด
กิจกรรมส่ิงแวดล้อม 4 G ต้านภัยโควิด  

- การตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
- การตรวจสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม 

- สภาพแวดล้อม 
- สรุปผลการด าเนินงาน
กิจกรรม 

4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีความพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินงานโครงการ 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดหรือผลการรียนรู้ ผ่านเกณฑ์
การประเมินและการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีสามารถป้องกันการแพร่เช้ือไวรัสโคโรน่าอย่างมีประสิทธิภาพ 
   
 
                                 ผู้เสนอโครงการ 
         (นายพิทยา รอดสุนทรา) 
                            หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
 
                              ผู้ออนุมัติโครงการ                    
          (นายใจ ยอดด าเนิน) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

   โครงการ  ขยะ 4 จี ZERO WASTE  
กลุ่มบริหาร  กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทยา  รอดสุนทรา   
ระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
1. หลักการและเหตุผล 

จากการเปล่ียนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อทุกสรรพส่ิงในโลกค่อนข้างมาก  
อุณภูมิท่ีสูงขึ้น ภาวะแห้งแล้ง หรือเกิดอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตก็ตามล้วนได้รับผลกระทบดังกล่าว 
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระท า  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ในฐานะเป็นสถานศึกษา มีบทบาทในการให้ความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์เพื่อให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี  จากสมศ. เมื่อวันท่ี 16 – 17 ธันวาคม 2562 ได้ให้
ข้อเสนอแนะเรื่องการรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน อาคาร การจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โรงเรียนจึง
ได้ด าเนินการจัดท าโครงการขยะ 4 จี ZERO WASTE ขึ้นโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการคัดแยกขยะเพื่อรักษา
ส่ิงแวดล้อมและการเพิ่มมูลค่าของขยะ ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและเกิดภาวะเรือนกระจกหรือ
ภาวะโลกร้อน ให้นักเรียนได้มีส่วนรว่มในการด าเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของขยะ การ
จัดการขยะ การเพิ่มมูลค่าของขยะเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

จากผลการด าเนินงานในปี 2562 พบว่าโครงการขยะ 4 จี ZERO WASTE สามารถฝึกคุณลักษณะนิสัยรักความ
สะอาด ลดขยะภายในโรงเรียน ชุมชน เสริมสร้างนิสัยรักษาส่ิงแวดล้อมแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การด าเนิโครงการสอดคล้องกับนโยบายลดการใช้พลาสติกและโฟม จึง
เห็นสมควรให้ด าเนินโครงการสืบเนื่องต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนในการจัดการขยะการคัดแยก การเพิ่มมูลค่าของขยะ
และปลูกฝังลักษณะนิสัยรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในโรงเรียนและชุมชน ลดการใช้พลาสติกและโฟม  
3. เป้าหมาย 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตน ในการคัดแยกขยะ การเพิ่มมูลค่าของขยะ 
2. นักเรียนร้อยละ 85  มีลักษณะนิสัยรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในโรงเรียนและชุมชน 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร้อยละ 95 ลดการใช้พลาสติกและโฟม ในโรงเรียนและ

ชุมชน 
4. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ พ.ค.2563 คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง พ.ค.2563 คณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว ้ - - 
 3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฐานขยะ 4 จีวิถี
พอเพียง 

มิ.ย.2563-มี.ค.2564 นักเรียนแกนน า 
ชุมนุมแฮงมดแดง 

 3.2 จัดกิจกรรมลดใช้ ลดให้ พลาสติก และโฟม มิ.ย.2563-มี.ค.2564 คณะกรรมการด าเนินงาน 
ชุมนุมแฮงมดแดง 

3.3 จัดกิจกรรม CLEANING AWARD 2563 มิ.ย.2563-มี.ค.2564 คณะกรรมการนักเรียน 
ชุมนุมแฮงมดแดง 

4. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ มิ.ย.2563-มี.ค.2564 คณะกรรมการด าเนินงาน 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.2564 นักเรียนแกนน า 

ชุมนุมแฮงมดแดง 
6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค.2564 คณะกรรมการด าเนินงาน/นร.

แกนน า/คณะกรรมการนักเรียน/
ชุมนุมแฮงมดแดง 

 
5. งบประมาณ จ านวน  11,190  บาท 
 
6. ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 
 1. นักเรียน  531 คน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 40 คน 
3. ผู้ปกครอง 531 คน 
4. ผู้ประกอบการโรงอาหาร 10 คน 

  
7. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1. ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติตน ในการคัดแยกขยะ การเพิ่มมูลค่า
ของขยะ 

- ทดสอบความรู้ 
- ตรวจสอบจุดแยกขยะ 

-แบบทดสอบ 
- การสังเกต 

2. ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีลักษณะนิสัยรักษา
ส่ิงแวดล้อมท้ังในโรงเรียนและชุมชน 

- สังเกตพฤติกรรม -แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง ท่ีลดการใช้พลาสติกและโฟมใน
โรงเรียนและชุมชน 

- สังเกตและตรวจสอบ
พฤติกรรมการใช้พลาสติก
และโฟม 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 

4. ร้อยละของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ท่ีมีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

-สอบถามความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 
 



 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู้เรื่องขยะ การคัดแยกขยะ การเพิ่มมูลค่าของขยะ 
 2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองมีจิตส านึกในการท้ิงขยะ การรักษาดูแลและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมท้ังในโรงเรียนและชุมชน 
 3. ปริมาณขยะพลาสติก โฟม และขยะประเภทอื่น ๆ ในโรงเรียนและชุมชนลดลง   
  

ลงช่ือ............................. 
(นายพิทยา  รอดสุนทรา) 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

                                                    ลงช่ือ.............................           
          (นายใจ ยอดด าเนิน) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

ผู้ออนุมัติโครงการ 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การประเมินผลโครงการ 
ระดับยอดเยี่ยม   หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 90 -100 
ระดับดีเลิศ   หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 80-89 
ระดับดี    หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 70-79 
ระดับพอใช้    หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 60-69 
ระดับก าลังพัฒนา  หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป ไม่เกินร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการประมาณการพัสดุโครงการประจ าปีการศึกษา 2563 
โครงการขยะ 4 จี ZERO WASTE 

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
1 กระดาษ A4 2 รีม 120 240 
2 กระดาษปก A4 1 รีม 150 150 
3 ถังขยะแบบเล็กประจ าห้องเรียนมีฝาปิด 50 ถัง 80 4,000 
4 ถุงด าขนาด 24*28 นิ้ว (22-25 ใบต่อ กก.) 

  (ท้ังปี 32 สัปดาห์ 160 วันท าการ) 
100 กิโลกรัม 35 3,500 

5 ถังขยะอันตรายสีแดง 1 ถัง 1,500 1,500 
6 ป้ายรณรงค์จุดแยกขยะ 4 แผ่น 450 1,800 
      
      
      
      

รวม 11,190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

ประประเด็น
การพิจารณา 

 

รายละเอียดระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

1. นักเรียน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
ปฏิบัติตน ใน
การคัดแยก
ขยะ การเพิ่ม
มูลค่าของ
ขยะ 

นักเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตน ในการ
คัดแยกขยะ การ
เพิ่มมูลค่าของ
ขยะ โดยมี
คะแนนประเมิน 
19-20 คะแนน 

นักเรียน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจและปฏิบัติ
ตน ในการคัด
แยกขยะ การ
เพิ่มมูลค่าของ
ขยะโดยมี
คะแนนประเมิน 
17-18 คะแนน 

นักเรียน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
ปฏิบัติตน ใน
การคัดแยกขยะ 
การเพิ่มมูลค่า
ของขยะโดยมี
คะแนนประเมิน 
15-16 คะแนน 

นักเรียน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
ปฏิบัติตน ใน
การคัดแยก
ขยะ การเพิ่ม
มูลค่าของขยะ
โดยมีคะแนน
ประเมิน 13-
14 คะแนน 

นักเรียน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
ปฏิบัติตน ใน
การคัดแยก
ขยะ การเพิ่ม
มูลค่าของขยะ
โดยมีคะแนน
ประเมิน น้อย
กว่า 14 
คะแนน 

2. นักเรียน มี
ลักษณะนิสัย
รักษา
ส่ิงแวดล้อม
ท้ังในโรงเรียน
และชุมชน 
 

นักเรียน รักษา
ส่ิงแวดล้อม 
บริหารจัดการ
ขยะ สม่ าเสมอ 
ท้ังในโรงเรียนและ
ชุมชน เป็น
แบบอย่างท่ีดีและ
สามารถแนะน า 
ชักชวนบุคคลอื่น
ให้ปฏิบัติตามได้ 

นักเรียน รักษา
ส่ิงแวดล้อม 
บริหารจัดการ
ขยะ สม่ าเสมอ 
ท้ังในโรงเรียน
และชุมชน เป็น
แบบอย่างท่ีดี 

นักเรียน รักษา
ส่ิงแวดล้อม 
บริหารจัดการ
ขยะ สม่ าเสมอ 
ท้ังในโรงเรียน
และชุมชน 

นักเรียน 
รักษา
ส่ิงแวดล้อม 
บริหารจัดการ
ขยะ ท้ังใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 
บ่อยครั้ง 

นักเรียน 
รักษา
ส่ิงแวดล้อม 
บริหารจัดการ
ขยะ ท้ังใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 
บางครั้ง 

3. นักเรียน 
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
ผู้ปกครอง ลด
การใช้
พลาสติก
และโฟมใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 
 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง 
ท่ีลดการใช้
พลาสติกและโฟม
ในโรงเรียนและ
ชุมชนสม่ าเสมอ 
เป็นแบบอย่างท่ีดี
และสามารถ
แนะน า ชักชวน
บุคคลอื่นให้
ปฏิบัติตามได้ 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง 
ท่ีลดการใช้
พลาสติก
และโฟมใน
โรงเรียนและ
ชุมชนสม่ าเสมอ
และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ท่ีลด
การใช้พลาสติก
และโฟมใน
โรงเรียนและ
ชุมชนสม่ าเสมอ  

นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ท่ี
ลดการใช้
พลาสติก
และโฟมใน
โรงเรียนและ
ชุมชน
บ่อยครั้ง 

นักเรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ท่ี
ลดการใช้
พลาสติก
และโฟมใน
โรงเรียนและ
ชุมชนบางครั้ง 



 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

ประประเด็น
การพิจารณา 

 

รายละเอียดระดับคุณภาพ 
ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

4. นักเรียน
และ
ผู้เกี่ยวข้อง ท่ี
มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินงาน
โครงการ  

 นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ 90-100 มี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงาน
โครงการ มี
ค่าเฉล่ียระดับมาก 
ขึ้นไป 

นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ 80-89 มี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ด าเนินงาน
โครงการ มี
ค่าเฉล่ียระดับ
มาก ข้ึนไป 

นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ 70-79 มี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ด าเนินงาน
โครงการ มี
ค่าเฉล่ียระดับ
มาก ข้ึนไป 

นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 60-69 
มีความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินงาน
โครงการ มี
ค่าเฉล่ียระดับ
มาก ข้ึนไป 

นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
น้อยกว่าร้อย
ละ 60 มีความ
พึงพอใจต่อ
การ
ด าเนินงาน
โครงการ มี
ค่าเฉล่ียระดับ
มาก ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะผู้จัดท า 
งานแผนงานโรงเรยีนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 
 

ที่ปรึกษา 
นายใจ  ยอดด าเนนิ    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
นางธนิตตา  รอดสุนทรา   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายพิทยา  รอดสุนทรา   หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
นายช่วงศิลป์  บัวสอน   หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
 

ฝ่ายด าเนินงาน 
นางสาววิภาวรรณ  ค ามงคล    หัวหน้างานแผนงาน 
นางอังคณา   ตามกูล    หัวหน้างานการเงิน 
นางกัลยา  ธีระเชีย    หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
นายพิทยา  รอดสุนทรา    หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสาวสุพรรณี  พิริยธาดานนท์   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


