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ค าน า 

 

 โรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ได้จัดท าแผนการปฏิบัติการโรงเรียน  ได้น้อมน า    
“ศาสตร์พระราชา” สู่การขับเคลื่อนในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 จากจุดเน้น        
เชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  น้อมน าแนว
พระราชด าริ   สืบสานงานพระราชด าริ  พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 มาขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม   
    โดยจัดเป็นแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2563  วิสัยทัศน์  แนวนโยบาย  เป้าหมาย     
พันธกิจ  โดยลักษณะงานของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ได้แบ่งงานออกเป็น  5  ฝ่าย  
ประกอบด้วย   ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
 ลักษณะการบริหารงานในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเป็นการบริหารงานที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือ
อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการบริหารในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  นั้นก็คือผู้บริหารต้องมีความรอบรู้และทันต่อ
เหตุการณ์และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม (Changes  for  the  better)  การ
บริหารงานในโรงเรียนในปัจจุบันโรงเรียนต้องใช้เทคนิคและกลยุทธ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง (Marketing  Management : MM)  การบริหารเวลา (Time  Management : TM)  การน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based  
Management : RBM)  การบริหารงานแบบธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนไกรใน
วิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ได้ใช้มาตรการ “เชิงรุก”  ในการบริหารงานและขับเคลื่อนงานให้ไปสู่เป้าหมาย  
โดยจุดมุ่งหมายหลักท่ีเน้นก็คือ  การพัฒนา “นักเรียน”  ทุกคนให้เป็นคนดี (Good  Impact  Evaluation : 
GIV)  โรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก ขอขอบคุณคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  ที่ได้
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  ท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายทุกประการ 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล  จัดการศึกษาแบบ
สหศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 180  หมู่ที่  3   บ้านหนองตะแบก  ต าบลไกรใน   
อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64170  โทร.0-5594-0628  โทรสาร 0-5594-0627   
E-mail. Krainai@yahoo.com    Website : knr.ac.th  
 มีเขตพ้ืนที่บริการ 15 หมู่บ้าน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองบัว  โรงเรียนบ้านวังขวัญ   
โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ  โรงเรียนป่าสัก 
โรงเรียนวัดเสาหิน  และโรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 
 

           ตราสัญลักษณ์ 

                          อักษรย่อพระปรมาภิไธย  ภปร.  และพระมหาพิชัยมงกุฎ 
     อักษรย่อ   ก.น.ร. 

          สีประจ าโรงเรียน 
 

                      น้ าเงิน   -  เหลือง 
             น้ าเงิน   หมายถึง  สีแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
             เหลือง   หมายถึง  สีประจ าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ   
                                                       ซึ่งทรงพระราชทานนามโรงเรียน 

           คติพจน์ 

             ปญฺญา  ว  ชเนน  เสยฺโย     ปัญญาที่เที่ยงประเสริฐกว่าทรัพย์ 
               ค าขวัญ / ปรัชญาของโรงเรียน 
 

                 รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ 

อัตลักษณ์ 

 มีทักษะการเรียนรู้ สู่อาชีพ 

2.  ประวัติโรงเรียน 

 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2531   
โดยปี พ.ศ.  2528  เป็นหน่วยเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียน 
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บ้านหนองบัว  สปอ. กงไกรลาศ  สปจ. สุโขทัย  เป็นสถานที่เรียน  ให้คณะครูของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันสอน  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ปี พ.ศ. 2530  กรมสามัญศึกษา  ประกาศให้เป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   
โดยยังคงใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านหนองบัว  เป็นสถานที่เรียนเหมือนเดิม  และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กรม
สามัญศึกษา  ได้จัดสรรครูให้  จ านวน 6 อัตรา 
 ปี พ.ศ. 2531  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนไกรในวิทยาคม  และได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  บ้านพักครู  บ้านพักภารโรง  ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน  รายการ 
ละ 1 หลัง  โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก  บริษัทไทยแซลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จ ากัด  จ านวน 20 ไร่  และ
ประชาชนบริจาคอีก 15 ไร่  และเนื่องจากปี พ.ศ. 2531  รัฐบาลได้จัดพิธีรัชมังคลาภิเษกข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ  ทรงครองราชย์ยืนนานกว่ากษัตริย์ทุก ๆพระองค์  และกรมสามัญศึกษา  
ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก”       ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  KraiNai  
Wittayakhom  Rachamangkhalaphisek  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน        1-1-1/0-0-0  รวม 3 ห้องเรียน  จ านวน
นักเรียน 43-34-28/0-0-0  รวมนักเรียน 105 คน  ครู 7 คน  นักการภารโรง 1 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  เป็นครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2532  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 2-1-1/0-0-0  รวม 4 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  
65-34-31/0-0-0  รวมนักเรียน 130 คน  ครู 10 คน  ลูกจ้างประจ า 2 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
เป็นครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2533  โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     กรมสามัญ
ศึกษา  (ค.อมต.สศ.)  รุ่นที่ 4  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 2-2-1/0-0-0  รวม 5 ห้องเรียน   
มีนักเรียน 78-62-32/0-0-0  รวมนักเรียน 172 คน  ครู 12 คน  ลูกจ้างประจ า 2 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
เป็นครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2534  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 2-2-2/0-0-0  รวม 6 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  
87-74-58/0-0-0  รวมนักเรียน 219 คน  ครู 13 คน  ลูกจ้างประจ า 2 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
เป็นครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2535  โรงเรียนเข้าโครงการอาหารกลางวันและโภชนาการ  ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเป็นเงิน 
100,000 บาท  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 2-2-2/0-0-0  รวม 6 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 77-70-58/0-0-0  รวม
นักเรียน 205 คน  ครู 13 คน  ลูกจ้างประจ า 2 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2536  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 2-2-2/0-0-0  รวม 6 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  
83-61-67/0-0-0  รวมนักเรียน 211 คน  ครู 13 คน  ลูกจ้างประจ า 3 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
เป็นอาจารย์ใหญ่ 
  ปี พ.ศ. 2537  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-2-2/0-0-0  รวม 7 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  
112-81-82/0-0-0  รวมนักเรียน 275 คน  ครู 13 คน  ลูกจ้างประจ า 3 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2538  โรงเรียนเข้าโครงการ  โรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม  โรงเรียนจัด
แผนชั้นเรียน 3-3-2/0-0-0  รวม 8 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 101-87-75/0-0-0   
รวมนักเรียน 263 คน  ครู 16 คน  ลูกจ้างประจ า 3 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  เป็นอาจารย์ใหญ่ 
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 ปี พ.ศ. 2539  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-2/0-0-0  รวม 8 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 116-83-82/0-0-
0  รวมนักเรียน 281 คน  ครู 15 คน  ลูกจ้างประจ า 3 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2540  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-2/1-0-0  รวม 9 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 110-106-83/29-0-0  รวม
นักเรียน 328 คน  ครู 14 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ลูกจ้างประจ า 4 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2541  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/1-1-0  รวม 11 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 124-107-97/40-28-0  
รวมนักเรียน 396 คน  ครู 14 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ลูกจ้างประจ า 4 คน  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (The  International  Standard  School  Project : ISSP)  มีนายสมจิต  คงรักษา  เป็น
อาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2542  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/2-1-1  รวม 13 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 110-116-92/65-40-25  
รวมนักเรียน 448 คน  ครู 15 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน  ลูกจ้างประจ า 4 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2543  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/2-2-1  รวม 14 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 93-104-117/71-63-37  
รวมนักเรียน 485 คน  ครู 16 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน  ลูกจ้างประจ า  4 คน  นายอดิศักดิ์  ไทยแท้  เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2544  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/2-2-2  รวม 15 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 113-86-100/88-70-59  
รวมนักเรียน 516 คน  ครู 17 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน  ลูกจ้างประจ า 4 คน   
นางวารินทร์  เหลืองสุวรรณ  เป็นอาจารย์ใหญ่ 
 ปี พ.ศ. 2553  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้น
เรียน 3-3-3/2-2-2  รวม 15 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 82-78-95/72-72-42  รวมนักเรียน 441 คน  ครู 22 คน  ครู
ผู้ช่วย 1 คน  พนักงานราชการ  3  คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  1  คน  ลูกจ้างประจ า 4 คน  นายเรือง
วิทย์  ปรากฎวงษ์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  นางบุญมา  สุยะลังกา  เป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน   
 ปี พ.ศ. 2556  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรยีนจัดแผนชั้นเรียน 
3-3-3/2-2-2  รวม 15 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 78-75-70/54-51-62  รวมนักเรียน 390 คน  ครู 20 คน  พนักงาน
ราชการ  3  คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  2  คน  ลูกจ้างประจ า 2 คน  นายอ านวย  บูรณะไทยเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน  นางอฑิภา  วรากรเจริญ  เป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน    
 ปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบันโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/2-2-3  รวม 16 ห้องเรียน   
จ านวนนักเรียน 82-85-86/57-52-48  รวมนักเรยีน 410 คน  ครู 22 คน  พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  2  คน  ลูกจ้างประจ า 2 คน  นายไพบูลย์  พวงเงิน  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  นายประสพ  แก้ว
บังเกิด  เป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
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3.  ข้อมูลบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน (ข้อมูล  ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2563) 

  1)  ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากร 
 

 
ที ่

 
ครูและบุคลากร 

 
ชาย 

 
หญิง 

วุฒิการศึกษา  
รวม สูงกว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ต่ ากว่า ป.ตรี 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา 2 - 2 - - 2 
2 ครูผู้สอน 7 15 8 14 - 22 
3 พนักงานราชการ 1 1 - 2 - 2 
4 ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 - 3 - 3 
5 ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - 1 - 1 - 1 
6 ลูกจ้างประจ า 1 - - - 1 1 
 รวมทั้งสิ้น 12 19 10 20 1 31 

 

        2)  ข้อมูลนักเรียน 
 

         ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน ดังนี้ 
   2.1 จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด  410  คน 
   2.2 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 
ระดับชั้น 

เพศ  
รวม ชาย หญิง 

ม.1 42 31 73 
ม.2 39 43 82 
ม.3 45 41 86 
รวม 126 115 241 
ม.4 27 33 60 
ม.5 21 36 57 
ม.6 23 29 52 
รวม 71 98 169 

รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 197 213 410 
 

2.3 จ านวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            27   คน : ห้อง 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         24   คน : ห้อง 
 

2.4  สัดส่วนครู  :  นักเรียน    =     1 : 15 
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4.  ข้อมูลแสดงอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง 

ที ่ ประเภทอาคาร 
ปีท่ี

ก่อสร้าง 
จ านวน
หน่วย 

พื้นที่ 
ก×ย 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

ประเภท
เงิน 

1 อาคารชั่วคราว ชค. 104/27 2531 2 ห้อง 10×32 448,000 งปม. 
2 อาคารเรยีน  108ล/30 2532 8 ห้อง 10×66.9 2,510,000 งปม. 
3 อาคารเรยีน  108ล/30 2538 8 ห้อง 10×66.9 3,989,000 งปม. 
4 อาคารเรยีน  กึ่งถาวร 2545 6 ห้อง 8×48 1,079,000 งปม. 
5 โรงฝึกงาน  102/27 2536 2 ห้อง 10×32 1,500,000 งปม. 
6 โรงอาหาร  300  ที่น่ัง 2545 1 หลัง 16×25 1,940,000 งปม. 
7 บ้านพักครู  205/26 2531 5 ห้อง 6.4×8 312,000 งปม. 
8 บ้านพักครู  203/37 2532 3 ห้อง 7×8 229,000 งปม. 
9 บ้านพักครู  203/27 2534 3 ห้อง 7×8 356,000 งปม. 
10 บ้านพักนักเรียน  แบบ 8 คน 2535 1 ห้อง 5×13 292,750 งปม. 
11 บ้านพักนักเรียน  แบบ 8 คน 2535 1 ห้อง 5×13 292,500 งปม. 
12 ส้วมมาตรฐาน  6 ท่ี 2531 6 ท่ีนั่ง  90,000 งปม. 
13 ส้วมมาตรฐาน  6 ท่ี 2532 6 ท่ีนั่ง  100,000 งปม. 
14 ส้วมมาตรฐาน  6 ที ่ 2546 6 ท่ีนั่ง  188,500 งปม. 
15 ส้วม  4 ท่ีนั่ง  2 ห้องน้ า 2550 4 ท่ีนั่ง  อบต.สรา้งเอง อบต.ไกรใน  

16 สวนสุขภาพ 2551 1 แห่ง  อบต.สรา้งเอง อบต.ไกรใน  

17 บ่อน้ า/บ่อเลีย้งปลา 2531 1 แห่ง 4.6×82.5×6  บริจาค 
18 สนามบาสเกตบอล 2531 1 แห่ง 14×27 75,000 บริจาค 
19 สนามฟุตบอล 2545 1 แห่ง 90×120 กกท.ด าเนินการ กกท. 
20 สนามคอนกรตี 2551 1 แห่ง 14×27 50,000 บริจาค 
21 รั้วคอนกรีตบล็อก 2552  ย 630  ส 2 250,000 บริจาค 
22 รั้วมาตรฐาน แบบโปร่ง 2552  ย 300  ส 2 995,100 งปม. 
23 ถนนลาดยาง 2544 1 เส้น 4×310×0.10 อบจ.ด าเนินการ อบจ.สุโขทัย 

24 ถังเก็บน้ า ฝ. 33 2533 3 ถัง ส 5.5  งปม. 

25 ถังเก็บน้ า ฝ. 33 2536 3 ถัง ส 5.5  งปม. 

26 ถังเก็บน้ า หอถังประปา แบบ 9/9 2537  ส 12 401,000 งปม. 

27 อาคารพยาบาล 2544 1 หลัง 6×8  บริจาค 

28 ร้านสหกรณ ์ 2545 1 หลัง 4×6   

29 วิหารพระนาคปรก 2552 1 หลัง 8×13 300,000 บริจาค 

30 สนามกีฬาฟุตซอล 2557 1 สนาม 17×27 1,319,000 อบจ.สุโขทัย 
31 อาคารหอประชุม 2558 1 หลัง 27×43×11 6,462,000 งปม. 
32 ปรับปรุงอาคารชั่วคราว ชค104/27 2560 2 ห้อง 10×32 929,000 งปม. 
33 รางระบายน้ ารูปตัว V 2561 1 แห่ง 183 เมตร 238,000 งปม. 
34 หลังคาคลมุทางเดิน 2561 1 แห่ง 145.5 เมตร 453,626 งปม. 
35 ห้องน้ าอาคารช่ัวคราว ชค104/27 2561 4 ที่น่ัง 3.50×8 311,574.7 งปม. 
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36 ถนนคอนกรีต 2563    งปม. 

 
5. ลักษณะชุมชน 
       1)  สภาพทั่วไปของชุมชน 
       ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านโฉงต้นเหง้า , หมู่ 2 บ้านหนองตะแบก , หมู่ 3 บ้านหนองบัว , หมู่ 4 
บ้านหนองเสาเถียร , หมู่ 5 บ้านป่ามะม่วง , หมู่ 6 บ้านวังขวัญ ,หมู่ 7 บ้านหนองกาสลัก , หมู่ 8 บ้านหนองกระทุ่ม , หมู่ 
9 บ้านหนองไผ่ล้อม , หมู่ 10 บ้านหนองเสาเถียรใต้ , หมู่ 11 บ้านหนองเทโพ ,     หมู่ 12 บ้านบึงบอน , หมู่ 13 บ้าน
แปลงกุ , หมู ่14 บ้านหนองตะแบกใต้ , หมู่ 15 บ้านโพธิ์หอม   
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะอาศัยอยู่รวมกัน  ประกอบอาชีพสืบทอดจากพ่อแม่  คืออาชีพ
เกษตรกรรม  ท านา  ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  และรับจ้างทั่วไป  ฐานะค่อนข้างยากจน  เนื่องจากการประกอบอาชีพ  และชีวิต
ความเป็นอยู่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ  ท าให้ประชาชนต้องออกจากท้องถิ่นของตน  ไปท างานหารายได้ให้กับ
ครอบครัวในท้องถิ่นอ่ืน หรือต่างจังหวัดและต่างประเทศ  นักเรียนส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่สูงอายุ  ที่มี
ช่องว่างระหว่างวัยกันมาก  อีกท้ังอัตราการหย่าร้างหรือการแยกทางกันมีสูงมาก  ซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นส่งผลกระทบมาถึง
นักเรียนขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว  กลายเป็นปัญหาทางสังคมตามมา 
  2)  จ านวนประชากร 
               แยกเป็นครัวเรือนทั้งหมด  2,222  ครัวเรือน   

  จ านวนประชากร : 8,016 คน   จ านวนผู้สูงอายุ : 1,119 คน 

  จ านวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 596 คน   จ านวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 377 คน 

  จ านวนสตรีตั้งครรภ์ : 91 คน   จ านวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 37 คน 

  จ านวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,336 คน   จ านวนผู้พิการ : 219 คน 
 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  วัดหนองบัว  โรงเรียนบ้านหนองบัว  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
หนองบัว  องค์การบริหารงานส่วนต าบลไกรใน 
 3)  การศึกษาผู้ปกครอง 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ  90 
 4)  อาชีพหลักของผู้ปกครอง 
                 ข้าราชการร้อยละ 1   ค้าขายร้อยละ 5   เกษตรกรร้อยละ 80   และรับจ้างร้อยละ  14 
                 5)  ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ 
   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
                6)  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อปี 
                          100,000 บาท/ปี 
       7)  จ านวนคนต่อครอบครัว 
                           ประมาณ 4  คน   
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6.  รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปี  2563   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     มัธยมศึกษา  เขต  38  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนไกรในวิทยาคม   
     รัชมังคลาภิเษก มีจ านวน  15  คน   ดังนี้ 
 

  1.นายสุทัศน์ สังข์ทอง   ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานคณะกรรมการ 
2.นายปรีชา ทองชื่นตระกูล  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3.นายทองสุข พุทธรักษ์  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4.นายอนันต์ สงสัย   ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5.นายบุญสม ม้วนทอง  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6.นายบรรจง ทองเอ็ม   ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7.นายประสูติ ปานด า   ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8.พระครูโกมุทสราภิรักษ์   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
9.นายสุเทพ ไกรกิจราษฎร์  ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 
10.นายลอน   ไกรกิจราษฎร์  ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
11.นางแพรวนภา  เมฆตานี  ผู้แทนครู    กรรมการ 
12.นายอ าพล คล้ายอ้อย  ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
13.นายริ้ว จันทร์น้อย  ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
14.นายมานพ พวงดอกไม้  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
15.นายไพบูลย์    พวงเงิน   ผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
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บทที่ 2 
 

  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563  
 
1. ศาสตร์พระราชา “ต าราแห่งชีวิต” 
 “ศาสตร์พระราชา” ถือวําเป็น “ต าราแหํงชีวิต”  เพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการ 
ทรงงาน  ที่ท าให๎ประเทศไทยสามารถผํานวิกฤตการณ์ตําง ๆ มาได๎ทุกมิติ 
     23 หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด๎วยทศพิธราชธรรมแล๎วยังทรงเป็นพระราชา
ที่เป็นแบบอยํางในการด าเนินชีวิต  และการท างานแกํพสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด๎วย  ผู๎คนตํางประจักษ์
ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล๎นพ๎นอันหาที่สุดมิได๎  ซึ่งแนวคิดหรือ
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความนําสนใจที่สมควรน ามาประยุกต์ใช๎กับชีวิตการท างานให๎เกิดประโยชน์ได๎
เป็นอยํางยิ่ง  ดังนี้ 
 1. จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ  
     ทรงศึกษาข๎อมูลรายละเอียดอยํางเป็นระบบจากข๎อมูลเบื้องต๎น  ทั้งเอกสารแผนที่ สอบถามจากเจ๎าหน๎าที่ 
นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ให๎ได๎รายละเอียดที่ถูกต๎อง เพ่ือน าข๎อมูลเหลํานั้นไปใช๎ประโยชน์ได๎จริงอยํางถูกต๎อง 
รวดเร็ว และตรงตามเปูาหมาย 
 2. ระเบิดจากภายใน 
     จะท าการใด ๆ ต๎องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข๎องเสียกํอน  ต๎องสร๎างความเข๎มแข็งจากภายในให๎เกิดความเข๎าใจและ
อยากท า  ไมํใชํการสั่งให๎ท า  คนไมํเข๎าใจก็อาจจะไมํท าก็เป็นได๎  ในการท างานนั้นอาจจะต๎องคุยหรือประชุมกับลูกน๎อง  
เพ่ือนรํวมงาน  หรือคนในทีมเสียกํอน  เพื่อให๎ทราบถึงเปูาหมายและวิธีการตํอไป 
 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
     ควรมองปัญหาภาพรวมกํอนเสมอ  แตํเมื่อจะลงมือแก๎ปัญหานั้น  ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข๎าม  แล๎วเริ่ม
แก๎ปัญหาจากจุดเล็ก ๆเสียกํอน เมื่อส าเร็จแล๎วจึงคํอย ๆขยับขยายแก๎ไปเรื่อย ๆ ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์ใช๎กับ
การท างานได๎ โดยมองไปที่เปูาหมายใหญํของงานแตํละชิ้น แล๎วเริ่มลงมือท าจากจุดเล็ก ๆ กํอน คํอย ๆ ท า คํอย ๆ แก๎ไป
ทีละจุด  งานแตํละชิ้นก็จะลุลํวงไปได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎  “ถ๎าปวดหัวคิดอะไรไมํออก ก็ต๎องแก๎ไขการปวดหัวนี้กํอน มัน
ไมํได๎แก๎อาการจริง แตํต๎องแก๎ปัญหาที่ท าให๎เราปวดหัวให๎ได๎เสียกํอน เพ่ือจะให๎อยูํในสภาพที่ดีได๎...” 
 4. ท าตามล าดับขั้น 
     เริ่มต๎นจากการลงมือท าในสิ่งที่จ าเป็นกํอน  เมื่อส าเร็จแล๎วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับตํอไป     ด๎วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง ถ๎าท าตามหลักนี้ได๎ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จได๎โดยงําย...  ในหลวงรชักาลที่ 9 ทรงเริ่มต๎นจากสิ่งที่
จ าเป็นที่สุดของประชาชนเสียกํอน ได๎แกํ  สุขภาพสาธารณสุข  จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน และ
สิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ  อาทิ ถนน แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน๎นการปรับใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได๎ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต๎องท าตามล าดับขั้น ต๎องสร๎างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช๎ของประชาชนสํวนใหญํเป็น
เบื้องต๎นกํอน ใช๎วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัด แตํถูกต๎องตามหลักวิชา  เมื่อได๎พ้ืนฐานที่มั่นคงพร๎อมพอสมควร สามารถ
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ปฏิบัติได๎แล๎วจึงคํอยสร๎างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ันที่สูงขึ้นโดยล าดับตํอไป...  พระบรมราโชวาทของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517  
 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
     การพัฒนาใด ๆ ต๎องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้น  วําเป็นอยํางไร และสังคมวิทยาเก่ียวกับลักษณะ
นิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตํละท๎องถิ่น ที่มีความแตกตํางกัน  “การพัฒนาจะต๎องเป็นไปตามภูมิ
ประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให๎คนอ่ืนคิด
อยํางอ่ืนไมํได๎ เราต๎องแนะน า เข๎าไปดูวําเขาต๎องการอะไรจริง ๆ แล๎วก็อธิบายให๎เขาเข๎าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะ
เกิดประโยชน์อยํางยิ่ง” 
 6. ท างานแบบองค์รวม 
     ใช๎วธิีคิดเพ่ือการท างาน โดยวิธีคิดอยํางองค์รวม  คือการมองสิ่งตําง ๆ ที่เกิดอยํางเป็นระบบครบวงจร  ทุกสิ่ง
ทุกอยํางมีมิติเชื่อมตํอกัน มองสิ่งที่เกิดข้ึนและแนวทางแก๎ไขอยํางเชื่อมโยง 
 7. ไม่ติดต ารา 
     เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอยํางยืดหยุํนกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไมํใชํการยึดติดกับแคํในต ารา
วิชาการ เพราะบางทีความรู๎ทํวมหัว เอาตัวไมํรอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนท าอะไรไมํได๎เลย  สิ่งที่เราท า
บางครั้งต๎องโอบอ๎อมตํอสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคม และจิตวิทยาด๎วย 
 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
     ในการพัฒนาและชํวยเหลือราษฎร  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช๎หลักในการแก๎ปัญหาด๎วยความเรียบงํายและ
ประหยัด ราษฎรสามารถท าได๎เอง  หาได๎ในท๎องถิ่นและประยุกต์ใช๎สิ่งที่มีอยูํในภูมิภาคนั้นมาแก๎ไข ปรับปรุง โดยไมํต๎อง
ลงทุนสูงหรือใช๎เทคโนโลยีที่ยุํงยากมากนัก ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งวํา  “...ให๎ปลูกปุาโดยไมํต๎องปลูกโดยปลํอยให๎ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติจะได๎ประหยัดงบประมาณ...” 
 9. ท าให้ง่าย 
    ทรงคิดค๎น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก๎ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไปได๎โดยงําย  ไมํยุํงยาก
ซับซ๎อนและที่ส าคัญอยํางยิ่งคือ สอดคล๎องกับสภาพความเป็นอยูํของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม “ท าให๎งําย” 
 10. การมีส่วนร่วม 
      ทรงเป็นนักประชาธิปไตย  ทรงเปิดโอกาสให๎สาธารณชน ประชาชนหรือเจ๎าหน๎าที่ทุกระดับได๎มารํวมแสดง
ความคิดเห็น  “ส าคัญที่สุดจะต๎องหัดท าใจให๎กว๎างขวางหนักแนํน รู๎จักรับฟังความคิดเห็น แม๎กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์
จากผู๎อื่นอยํางฉลาดนั้น แท๎จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์      อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติ
บริหารงานให๎ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 
 11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
      ในหลวงรชักาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของสํวนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งวํา “...ใครตํอใคร
บอกวํา ขอให๎เสียสละสํวนตัวเพ่ือสํวนรวม อันนี้ฟังจนเบื่ออาจร าคาญด๎วยซ้ าวํา ใครตํอใครก็บอกวําขอให๎คิดถึงประโยชน์
สํวนรวม อาจมานึกในใจวํา ให๎ ๆ อยูํเรื่อยแล๎วสํวนตัวจะได๎อะไร  ขอให๎คิดวําคนที่ให๎เป็นเพ่ือสํวนรวมนั้น มิได๎ให๎สํวนรวม
แตํอยํางเดียว เป็นการให๎เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมีสํวนรวมที่จะอาศัยได๎...” 
 12. บริการที่จุดเดียว 
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       ทรงมีพระราชด าริมากวํา 20 ปีแล๎ว ให๎บริหารศูนย์การพัฒนาหลายแหํงทั่วประเทศโดยใช๎หลักการ “การ
บริการรวมที่จุดเดียว : One  Stop  Service”  โดยทรงเน๎นเรื่องรู๎รักสามัคคี และการรํวมมือรํวมแรงรํวมใจกัน ด๎วยการ
ปรับลดชํองวํางระหวํางหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
      พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 ทรงเข๎าใจถึงธรรมชาติและต๎องการให๎ประชาชนใกล๎ชิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอยํางละเอียด โดยหากเราต๎องการแก๎ไขธรรมชาติจะต๎องใช๎ธรรมชาติเข๎า
ชํวยเหลือเราด๎วย 
 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
      ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก๎ไข
ปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไมํปกติเข๎าสูํระบบที่ปกติ เชํน การบ าบัดน้ าเนําเสียโดยใช๎ผักตบชวา  ซึ่งมีตามธรรมชาติให๎ดูด
ซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 
 15. ปลูกป่าในใจคน 
      การจะท าการใดส าเร็จต๎องปลูกจิตส านึกของคนเสียกํอน ต๎องให๎เห็นคุณคํา เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะท า...  
“เจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎ควรจะปลูกต๎นไม๎ลงในใจคนเสียกํอน แล๎วคนเหลํานั้นก็จะพากันปลูกไม๎ลงบนแผํนดินและจะรักษาต๎นไม๎
ด๎วยตนเอง” 
 16. ขาดทุนคือก าไร 
      หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 ที่มีตํอพสกนิกรไทย “การให”๎ และ “การเสียสละ”  
เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร  คือความอยูํดีมีสุขของราษฎร 
 17. การพึ่งพาตนเอง 
      การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการแก๎ไขปัญหาในเบื้องต๎นด๎วยการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า เพ่ือให๎มีความ
แข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได๎ตํอไป  แล๎วขั้นตํอไปก็คือ  การพัฒนาให๎ประชาชนสามารถอยูํในสังคมได๎ตามสภาพแวดล๎อม
และสามารถพ่ึงตนเองได๎ในที่สุด 
 18. พออยู่พอกิน 
      ให๎ประชาชนสามารถอยูํอยําง “พออยูํพอกิน” ให๎ได๎เสียกํอน แล๎วจึงคํอยขยับขยายให๎มีขีดสมรรถนะที่
ก๎าวหน๎าตํอไป 
 19. เศรษฐกิจพอเพียง 
      เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต ให๎ด าเนินไปบน 
“ทางสายกลาง” เพ่ือให๎รอดพ๎นและสามารถด ารงอยูํได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์ และการ
เปลี่ยนแปลงตําง ๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 
 20. ความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
      ผู๎ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม๎จะมีความรู๎น๎อย ก็ยํอมท าประโยชน์ให๎แกํสํวนรวมได๎มากกวําผู๎ที่มีความรู๎
มาก แตํไมํมีความสุจริต ไมํมีความบริสุทธิ์ใจ 
 21. ท างานอย่างมีความสุข 
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 ท างานต๎องมีความสุขด๎วย  ถ๎าเราท าอยํางไมํมีความสุขเราจะแพ๎  แตํถ๎าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุกกับการ
ท างานเพียงเทํานั้น ถือวําเราชนะแล๎ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขท่ีเกิดจากการได๎ท าประโยชน์ให๎กับผู๎อ่ืนก็
สามารถท าได๎ “...ท างานกับฉัน ฉันไมํมีอะไรจะให๎ นอกจากการมีความสุขรํวมกัน ในการท าประโยชน์ให๎กับผู๎อ่ืน...” 
 22. ความเพียร 
      การเริ่มต๎นท างานหรือท าสิ่งใดนั้นอาจจะไมํได๎มีความพร๎อม  ต๎องอาศัยความอดทนและความมํุงมั่น  ดังเชํน 
พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู๎เพียรพยายามแม๎จะไมํเห็นฝั่งก็จะวํายน้ าตํอไป เพราะถ๎าไมํเพียรวํายก็จะตกเป็น
อาหารปู ปลา และไมํได๎พบกับเทวดาที่ชํวยเหลือมิให๎จมน้ า 
 23. รู้ รัก สามัคคี 
      - รู๎ คือ รู๎ปัญหาและรู๎วิธีแกป๎ัญหานั้น 
      - รัก คือ เมื่อเรารู๎ถึงปัญหาและวิธีแก๎แล๎ว เราต๎องมีความรัก ที่จะลงมือท า ลงมือแก๎ไขปัญหานั้น 
      สามัคคี คือ การแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ไมํสามารถลงมือท าคนเดียวได๎ ต๎องอาศัยความรํวมมือรํวมใจกัน 

2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตํระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให๎ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให๎ก๎าวทันตํอโลกโลกาภิวัตน์ 
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมีระบบภูมิค๎ุมกันในตัวที่ดี
พอสมควร ตํอการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ จะต๎องอาศัยความรอบรู๎ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยํางยิ่งในการน าวิชาการตําง ๆ มาใช๎ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต๎องเสริมสร๎างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับ ให๎มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให๎มีความรอบรู๎ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด๎วยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให๎สมดุลและพร๎อมตํอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง ทั้ง
ด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได๎เป็นอยํางดี 
 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด๎วยคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมํน๎อยเกินไปและไมํมากเกินไป โดยไมํเบียดเบียนตนเองและผู๎อ่ืน 
เชํน การผลิตและการบริโภคที่อยูํในระดับพอประมาณ 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต๎องเป็นไปอยํางมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดวําจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อยํางรอบคอบ 
 3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย
ค านึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ์ตําง ๆ ที่คาดวําจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 โดยมีเงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ให๎อยูํในระดับพอเพียง 2 ประการ  ดังนี้ 
 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด๎วย ความรอบรู๎เกี่ยวกับวิชาการตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องรอบด๎าน ความรอบคอบที่จะน า
ความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
 2. เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต๎องเสริมสร๎าง  ประกอบด๎วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความอดทน มีความเพียร ใช๎สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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พระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 ...การจะเป็นเสือนั้นไมํส าคัญ  ส าคัญอยูํที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความวํา อุ๎มชู
ตัวเองได๎ ให๎มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไมํได๎หมายความวําทุกครอบครัวจะต๎องผลิตอาหารของตัวเอง จะต๎องทอ
ผ๎าใสํเอง อยํางนั้นมันเกินไป แตํวําในหมูํบ๎านหรือในอ าเภอ จะต๎องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยํางผลิตได๎
มากกวําความต๎องการก็ขายได๎ แตํขายในที่ไมํหํางไกลเทําไร ไมํต๎องเสียคําขนสํงมากนัก... 
พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541 
 ...พอเพียง มีความหมายกว๎างขวางยิ่งกวํานี้อีก คือค าวําพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคํนั้นเอง คนเราถ๎าพอในความ
ต๎องการก็มีความโลภน๎อย เมื่อมีความโลภน๎อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน๎อย ถ๎าประเทศใดมีความคิดอันนี้     มีความคิดวําท า
อะไรต๎องพอเพียง หมายความวําพอประมาณ ซื่อตรง ไมํโลภอยํางมาก คนเราก็อยูํเป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมาก
อาจจะมีของหรูหราก็ได๎ แตํวําต๎องไมํไปเบียดเบียนคนอ่ืน... 
พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 23 ธนัวาคม 2542 
 ...โครงการตําง ๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญํ  ต๎องมีความสอดคล๎องกันดีที่ไมํใชํเหมือนทฤษฎีใหมํ ที่ใช๎ที่ดิน 15 ไรํและ
สามารถที่จะปลูกข๎าวพอกิน กิจการนี้ใหญํกวํา แตํก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน คนไมํเข๎าใจกิจการใหญํ ๆ เหมือน
สร๎างเข่ือนปุาสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียง เหมือนกัน เขานึกวําเป็นเศรษฐกิจสมัยใหมํ เป็นเศรษฐกิจที่หํางไกลจาก
เศรษฐกิจพอเพียง แตํที่จริงแล๎ว เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน... 
 ...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ท าอะไรให๎เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือท าจากรายได๎ 200-300 
บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกัน    เลอะเทอะ เศรษฐกิจ
พอเพียง คือท าเป็น Seif-Sufficiency มันไมํใชํความหมายไมํใชํแบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Seif-Sufficiency of 
Economy เชํน ถ๎าเขาต๎องการดูทีวี ก็ควรให๎เขามีดู ไมํใชํไปจ ากัดเขาไมํให๎ซื้อทีวีดู เขาต๎องการดูเพ่ือความสนุกสนาน ใน
หมูํบ๎านไกล ๆที่ฉันไป เขามีทีวีดูแตํใช๎แบตเตอรี่ เขาไมํมีไฟฟูา แตํถ๎า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุุมเฟือย เปรียบเสมือนคน
ไมํมีสตางค์ไปตัดสูทใสํ และยังไสํเนคไทเวอร์ซาเชํ อันนี้ก็เกินไป 
 

3. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 

1. มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
3. มีงานท า – มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
             1) มีความรู๎ความเข๎าใจที่มีตํอชาติบ๎านเมือง 
      2) ยึดมั่นในศาสนา 
      3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      4) มีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัว และชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง  
    1) รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 



13 
 

        2) ปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบ ที่ดีงาม 
    3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
    4) ชํวยกันสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง 
 3. มีงานท า – มีอาชีพ 
    1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต๎องมุํงให๎เด็กและเยาวชน 
               รักงาน สู๎งาน ท าจนงานส าเร็จ 
    2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต๎องมีจุดหมายให๎ผู๎เรียนท างาน และมีงานท า 
               ในที่สุด 
    3) ต๎องสนับสนุนผู๎ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองดี 
    1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน๎าที่ของทุกคน 
    2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต๎องสํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาสท าหน๎าที่ 
               เป็นพลเมืองดี 
    3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า เชํน งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ 
งานสาธารณกุศล ให๎ท าด๎วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร 
 

4. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต๎องมีการวางแผน
และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถํายทอดแนวทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละ
ชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลัง
ของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่ง
ผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให๎ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขํงขัน มีรายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว  คนไทยมีความสุข อยูํดีกินดี สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์  
ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์สร๎างความมั่นคงให๎กับประเทศ 
 2) ยุทธศาสตร์สร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
 4) ยุทธศาสตร์สร๎างโอกาสบนความเสมอภาคและความเทําเทียมกันทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558 – 2563 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
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 ประเทศไทยได๎ประกาศ วิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อวํา “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาทั้งด๎านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข๎มแข็ง ด๎านการใช๎จําย จัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนา
ประเทศไทยให๎มากขึ้น แก๎ปัญหาด๎านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา 
 วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น าไปสูํการพัฒนาให๎คนไทยมีความสุข ภายใต๎ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และสนองตอบผลประโยชน์แหํงชาติ  อันได๎แกํ การมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขต อ านาจรัฐ การด ารงอยูํ
อยํางมั่นคง ยั่งยืน ทุของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกครามทุกรูปแบบ  
การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุข เป็นปึกแผํน มีความม่ันคงทางสังคมทํามกลาง พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติ ประสานสอดคล๎องกับด๎านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ หรือระดับประเทศ  สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ที่เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ี
น าไปสูํการบริหารประเทศท่ีตํอเนื่อง  และโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี 
สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน มีความม่ันคงของอาหารและ
พลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและมีรายได๎ที่มั่นคงเพียงพอกับการด ารงชีวิต มีที่อยูํอาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 
 ความมั่งค่ัง  หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องจนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความ
เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากข้ึนไมํประชาชนที่อยูํใต๎
เส๎นความยากจน เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสํง   การผลิต การค๎า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไป ได๎แกํทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ความยั่งยืน  หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชน   ให๎เพ่ิมข้ึน
อยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและ
สอดคล๎องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกันทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และ
สิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม รฐับาลมี
นโยบายที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืน และให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอยํางสมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 

5. ไทยแลนด์ 4.0 
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 กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต๎ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต๎นในการขับเคลื่อนไปสูํการเป็นประเทศท่ีมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์
รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูป
การศึกษาไปพร๎อม ๆกัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคสํวนภายใต๎แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือขําย
พันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก  โดยภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
ด๎านตําง ๆ เพ่ือต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ “Value-Based  Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด๎วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ”์ ไปสูํสินค๎าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม และ
เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นบริการมากข้ึน เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสูํ
การเกษตรสมัยใหมํ ที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart  Farming)  โดยเกษตรกรต๎องร่ ารวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional  SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐต๎องให๎
ความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart  Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมํที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยน
จาก Traditional  Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่ า ไปสูํ High  Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะ
ต่ าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
อยํางเร็วรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 โดยประเทศไทยในอดีตที่ผํานมา   มีการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นไปอยํางตํอเนื่อง 
 ในยุค “ประเทศไทย 1.0” เน๎นการเกษตรเป็นหลัก เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ พืชสวน เป็นต๎น 
 ยุคที่สอง “ประเทศไทย 2.0” เน๎นอุตสาหกรรมแตํเป็นอุตสาหกรรมเบา เชํน การผลิตและขายรองเท๎า เครื่องหนัง 
เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น 
 ยุคที่สาม “ประเทศไทย 3.0” เน๎นอุตสาหกรรมหนักและการสํงออก เชํน การผลิตและขาย สํงออกเหล็กกล๎า 
รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น  
 แตํไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได๎ประเทศยังอยูํในระดับปานกลาง อยูํอยํางนี้ไมํได๎ ต๎องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ
สร๎างประเทศ จึงเป็นเหตุให๎น าไปสูํยุคที่สี่ให๎รหัสใหมํวํา “ประเทศไทย 4.0” ให๎เป็นเศรษฐกิจใหมํ (New  Engines of 
Growth) มีรายได๎สูง โดยวางเปูาหมายให๎เกิดภายใน 5-6 ปี  กับการวางภาพอนาคต   ทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศ
ที่พัฒนา เชํน สหรัฐอเมริกา “A  Nation of Makers”  อังกฤษ “Desigh of Innovation”  อินเดีย “Made in India” 
หรือประเทศเกาหลีใต๎ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative Economy” โดยไทยแลนด์ 4.0 จะมํุงพัฒนาเพ่ือให๎เกิดผล
จริงต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอ
ยอดในกลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย  ดังนี้ 
 1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชํน สร๎างเสน๎ทางธุรกิจใหมํ (New Startups)         ด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น 
 2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชํน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ 
สปา เป็นต๎น 
 3. กลุํมเครื่องมือ  อุปกรณ์อัจฉริยะ  หุํนยนต์  และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เชํน เทคโนโลยี
หุํนยนต์ เป็นต๎น 
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 4. กลุํมดิจิตอล  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตําง ๆปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัว  เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อ-ี
คอมเมิร์ซ เป็นต๎น 
 5. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์  
เทคโนโลยีการทํองเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต๎น 
 การพัฒนาประเทศภายใต๎โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช๎แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการ
ขับเคลื่อน โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตําง ๆ รํวมกันระดมความคิด ผนึกก าลังการขับเคลื่อน      ผํานโครงการ บันทึกความ
รํวมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยตําง ๆ โดยการด าเนินงานของ“ประชารัฐ”กลุํมตําง ๆ อันได๎แกํ กลุํมท่ี 1 การยกระดับ
นวัตกรรม  และผลิตภัณฑ์การปรับแก๎กฎหมาย  และกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต และ
การดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงการสร๎างพ้ืนฐาน กลุํมท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํและการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุํมที่ 3 การสํงเสริมการทํองเที่ยวและไมล์ การสร๎างรายได๎และการกระตุ๎นการใช๎จําย
ภาครัฐ กลุํมท่ี 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู๎น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการสํงเสริมกลุํม SMEs และ
ผู๎ประกอบการใหมํ (Startups) ซ่ึงแตํละกลํุมก าลงัวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลือ่นนโยบายอยํางเข๎มข๎น 
 
6. จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ก าหนดจุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนี้ 

1. ครู เพ่ือแก๎ปัญหาครูไมํครบชั้น  สอนไมํตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและก าลังใจ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฏเป็นเลิศ (ด๎านครู) มหาวิทยาลัย พ่ีเลี้ยง
พัฒนาครูชํวงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ๎านพักครู เป็นต๎น 

2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือแก๎โจทย์เด็กเรียนมาก ไมํมีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่ า โดยใช๎แนว
ทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ Stem Education กระบวนการ BBL ทวิ
ศึกษา การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต๎น 

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้  เพ่ือการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของการพัฒนาประเทศ เพ่ือสํงเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต๎องการของประเทศ 
ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก๎ปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไมํสามารถไปใช๎ได๎จริง 
โดยใช๎แนวทางการสร๎างคํานิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด๎านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี อาชีวศึกษาสูํสากล 
ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ ทุนให๎ยืมสาขาขาดแคลน เชํน
ภาษาอังกฤษ เป็นต๎น 

4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  เพ่ือสํงเสริมการประเมินครู การศึกษาตํอในแตํละระดับ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียนและสถานศึกษา โดยการสร๎างกรอบมาตรฐานการประเมิน ก าหนดแนวทางการ
คัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผํานหรือซ้ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร๎างเครื่องมือระบบวิธีการ
ประเมินหรือประกันคุณภาพ เป็นต๎น 

5. ICT เพื่อการศึกษา  เพ่ือปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข๎อมูล และระบบ การจัดการเนื้อหา
สาระหรือองค์ความรู๎ โดยใช๎แนวทางการจัดท าแผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา  แผนแมํบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV เป็นต๎น 

6. การบริหารจัดการ  เพ่ือให๎มีระบบงบประมาณท่ีสอดคล๎องกับการด าเนินงาน การก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 
ที่มีการบูรณาการและกระจายอ านาจ โดยใช๎แนวทางของระบบคูปองเพ่ือการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ
ตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุํม Cluster การปรับโครงสร๎าง และปรับปรุงระเบียบในการเข๎าสูํต าแหนํง
และความก๎าวหน๎าในต าแหนํงผู๎บริหารในพื้นที่ 

 

7. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กไทยควรมี 
 ทักษะแหํงการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาโดยเครือขํายองค์กรความรํวมมือเพ่ือทักษะแหํงเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 
21 (Partnership  For  21st Century Skills) ที่มีชื่อยํอวําเครือขําย P21 การพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นการผสมผสานองค์ความรู๎ทักษะเฉพาะด๎านความช านาญการและความรู๎เทําทันด๎านตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน
เพ่ือความส าเร็จของผู๎เรียนทั้งด๎านการท างานและการด าเนินชีวิตประกอบด๎วยทักษะส าคัญ 3 ด๎านได๎แกํ 
 1. ทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม (Learning  and  Innovation)  ในศตวรรษท่ี 21 ได๎แกํ 1) การคิดวิเคราะห์
และการแก๎ปัญหา (Critical Thinking  and  Problem Solving) ประกอบด๎วยการมีเหตุผลการคิดอยํางเป็นระบบการ
ตัดสินใจ/ตัดสินและการแก๎ปัญหา  2) การสื่อสาร (Communication) เป็นการสื่อสารทีช่ัดเจน 3) การรํวมมือ 
(Collaboration) เป็นการรํวมมือกัน และ 4) การคิดสร๎างสรรค์ (Creativity Thinking) ประกอบด๎วยการคิดอยําง
สร๎างสรรค์และการท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสร๎างสรรค์ 
 2. ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills)  
มุํงเน๎นให๎มีความสามารถในการเข๎าถึงสารสนเทศและสื่อตําง ๆได๎อยํางเหมาะสม  สามารถจัดการเชื่อมโยงประเมินและ
สร๎างสารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ใช๎เรื่องจริยธรรม และกฎหมายกับการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎ 
 3. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) มุํงเน๎นให๎มีความสามารถในการยืดหยุํนและ
สามารถปรับตัวได๎ ริเริ่มและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก๎าวข๎ามวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบและสามารถ
ผลิตสร๎างสรรค์งานได๎ ตลอดจนมีความเป็นผู๎น าและรับผิดชอบตํอสังคม การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนด
แนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู๎โดยรํวมกันสร๎างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร๎างประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 โดยเน๎นที่องค์ความรู๎ ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู๎เรียนเพื่อใช๎ในการ
ด ารงชีวิตในสังคมแหํงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 ส าหรับในประเทศไทยศาสตาจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2556)  ได๎กลําววําการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ที่คน
ทุกคนต๎องเรียนรู๎ตั้งแตํชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตประกอบด๎วย 3R+8C+2Ls ดังนี้   3 R 
 1) อํานออก Reading 
 2) เขียนได๎  (W) Riting 
 3) คิดเลขเป็น (A) Rithmtics 
 8C 



18 
 

 1) ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณและทักษะในการแก๎ปัญหา 
            (Critical  Thinking & Problem Solving) 
 2) ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (Creative & innovation) 
 3) ทักษะด๎านความรํวมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู๎น า 
            (Collaboration, teamwork & leadership) 
 4) ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรมตํางกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
 5) ทักษะด๎านการสื่อสารสารสนเทศ และรู๎เทําทันสื่อ 
            (Communications, information & media literacy) 
 6) ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & ICT Literacy) 
 7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู๎ (Career & Learning Skills) 
 8) ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change) 
 2Ls 
 1) ทักษะการเรียนรู๎ (Learning Skills) 
 2) ภาวะผู๎น า(Leadership) 
 

8. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของ คสช. 
 ประกอบด๎วย 
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 3. กตัญญูตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษาเลําเรียนทั้งทางตรงและทางอ๎อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
 7. เข๎าใจเรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตย 
 8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ 
 9. มีสติรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ท า 
 10. รู๎จักด ารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายต่ า 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวมมากกวําผลประโยชน์ 

9. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 วิสัยทัศน์ 
 สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์  สูํสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทํา
เทียม 
 5. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 
 เป้าหมาย 
        1. ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม 
        2. ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็ม
ตามศักยภาพ สร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
        3. ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
และมีคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร๎อมก๎าวสูํสากล 
        4. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
      5. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ) กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพื้นที่หํางไกล
ทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงเทําเทียม และมีคุณภาพ 
      6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals:SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและการรายงานผลอยําง
เป็นระบบ ใช๎งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 นโยบายที ่6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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10. ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 38  
 1. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียนให๎ได๎รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

11. นโยบายของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 
วิสัยทัศน์  (Visons)  
 ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน น๎อมน าแนวพระราชด าริ มาใช๎ในการด ารงชีวิตอยํางยั่งยืน 
พันธกิจ (Misson)     
 1. จัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎มีคุณภาพตามหลักสูตร 
 2. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือ เทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความเป็นพล
โลก 
 3. บริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
 4. จัดการศึกษาโดยน๎อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานปณิธาน และพระบรมราโชบายมาใช๎ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎อยํางยั่งยืน 
เป้าประสงค์  (Goal)   
 1. เด็กปฐมวัยทุกคน มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 2. ผู๎เรียนทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือเทียบเคียงมาตรฐานสากล สูํความเป็นพลโลก 
 3. ผู๎เรียนด ารงชีวิตอยํางมีความสุข โดยน๎อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานปณิธาน และพระบรมราโชบายสูํการ
ปฏิบัติ 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน และสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
 3. สร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาอยํางเสมอภาค และเป็นธรรม 
 4. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย เน๎นการมีสํวนรํวม 
 6. น๎อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายไปใช๎ในการด าเนินชีวิตอยํางยั่งยืน 
 

12. นโยบายของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
วิสัยทัศน์  (Vison)  
 “ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนสร๎างคนดี มีคุณภาพมาตรฐานสากล   มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยํางยั่งยืน” 
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พันธกิจ (Misson)     
1.  สร๎างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.  สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนมีความรู๎คูํคุณธรรม  มาตรฐานสากล   

     และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.  สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎สูํการมีอาชีพ 

4.  สํงเสริมสนับสนุนการสร๎างและใช๎แหลํงเรียนรู๎  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
               และเทคโนโลยี  บนพื้นฐานความเป็นไทย   
 5.  สํงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  

เป้าประสงค์  (Goal)   
 1.  ผู๎เรียนได๎รับความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง 
     2.  ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ทักษะอาชีพ  และทักษะชีวิต  ด ารงชีวิต 
           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
           และใสํใจรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
      3.  บุคลากรมีความรู๎  ความสามารถ  และมีเจตคติที่ดีในการท างาน  และเป็นแบบอยํางที่ดี 
           ในด๎านคุณธรรม  จริยธรรม 
      4.  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน  และพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษาโดยความรํวมมือของทุกฝุาย 
     5.  อาคาร  สถานที่  วัสดุอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรมทางการศึกษา  และแหลํงเรียนรู๎ 
           ทั้งในและนอกสถานศึกษามีอยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
     6.  ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  วิชาการ  ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
 
 โรงเรียนได๎บริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี   
การบริหารจัดการโดยใช๎ โรงเรียนเป็นฐาน  (School-Based   Management)    การจัดท าแผนกลยุทธ์และการ
ด าเนินงานที่เน๎นผลงานตามมาตรฐานการศึกษา 3 ด๎าน  คือ ด๎านคุณภาพผู๎เรียน  ด๎านการเรียนการสอน   ด๎านการ
บริหารและจัดการศึกษา  ซึ่งในการก าหนดแผนกลยุทธ์ได๎ศึกษาวิเคราะห์บริบทตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องมาก าหนดเป็นแผนกล
ยุทธ์แตํละด๎าน  ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ (Strategies) สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคนดีอยํางเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ 2  สํงเสริมความสามารถด๎านวิชาการ และทักษะด๎านอาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 3  เพ่ิมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4  สร๎างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาส  เข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กลยุทธ์ที่ 5  ปฏิรูปการเรียนรู๎สูํการใช๎ความรู๎ แหลํงวิทยาการและเทคโนโลยี เป็นฐานในการ 
                           ด ารงชพี วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือการเรียนที่มีศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
                           ได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 
  
  ในการบริหารกลยุทธ์ที่ระบุ  ผู๎บริหารเลือกใช๎นวัตกรรมที่ชื่อวํา “สร้างคนดี  มีอาชีพ  บนมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล” 
  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
  1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่, จังหวัด, สังกัด และประเทศ ตามล าดับ 

 คะแนนเฉลี่ยแยกตามรายวิชา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน 58.90 29.39 30.94 27.92 
ระดับจังหวัด 54.59 30.61 25.37 29.62 
ระดับเขตพื้นที่ 57.01 32.84 27.58 30.19 
ระดับสังกัด 55.91 32.98 26.98 30.22 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 

 

 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน 58.9 29.39 30.94 27.92

ระดับจังหวัด 54.59 30.61 25.37 29.62

ระดับเขตพ้ืนที่ 57.01 32.84 27.58 30.19

ระดับสังกัด 55.91 32.98 26.98 30.22

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
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1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่, จังหวัด, สังกัด และประเทศ ตามล าดับ 

 คะแนนเฉลี่ยแยกตามรายวิชา 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน 37.42 34.48 22.10 20.74 26.30 
ระดับจังหวัด 40.83 34.82 25.67 22.80 28.02 
ระดับเขตพื้นที่ 40.83 35.24 26.28 23.49 28.52 
ระดับสังกัด 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 

ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 

 

 

  

  2) พัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน 37.42 34.48 22.1 20.74 26.3

ระดับจังหวัด 40.83 34.82 25.67 22.8 28.02

ระดับเขตพ้ืนที ่ 40.83 35.24 26.28 23.49 28.52

ระดับสังกัด 43.02 36.1 28.97 25.62 29.4

ระดับประเทศ 42.21 35.7 29.2 25.41 29.2
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ปีการศึกษา 2562 
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2.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยแยกตามรายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
2560 45.96 28.14 27.37 31.93 
2561 56.40 26.38 32.98 38.34 
2562 58.90 29.39 30.94 27.92 

 

 

2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยแยกตามรายวิชา 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

2560 40.22 30.68 20.48 19.03 24.30 
2561 41.06 34.72 23.44 31.18 28.03 
2562 37.42 34.48 22.10 20.74 26.30 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET )   
ปีการศึกษา 2560-2562 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3 

2560 

2561 

2562 



25 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40
.22

 

30
.68

 

20
.48

 

19
.03

 24
.3 

41
.06

 

34
.72

 

23
.44

 31
.18

 

28
.03

 

37
.42

 

34
.48

 

22
.1 

20
.74

 26
.3 

ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET )   

ปีการศึกษา 2560- 2562 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6 
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู๎เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน  โดยมี
การจัดการเรียนรู๎ทั้งรูปแบบการระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบรํวมมือกันเรียนรู๎  แบบใช๎กระบวนการคิด  
กระบวนการใช๎ปัญหาเป็นหลัก พัฒนาครูทุกคนให๎มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีการสอนให๎ตรงตามศักยภาพของ
ผู๎เรียน  ใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีแหลํงเรียนและแหลํงสืบค๎นข๎อมูล  ได๎แกํ  ห๎องสมุด  
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มุมความรู๎ของกลุํมสาระ  ครูมีการวัดประเมินผลแบบบูรณาการ  ครูเน๎นการใช๎ค าถามเพ่ือ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู๎เรียน  ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน  สํงเสริมให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการท า
กิจกรรมตํางๆ  เชํน  กระบวนการกลุํมจากกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  พ่ีดูแลน๎องน าพาสีของตนเข๎าสูํการแขํงขัน  
กิจกรรมโครงงานตํางๆ  กิจกรรมในโครงการยุวชนประกันภัย  กิจกรรมสภานักเรียน โครงงานคุณธรรมตามแนวทาง
มูลนิธิยุวพัฒน์ การท าสมาธิแบบวิทิสาสมาธิ การพัฒนานักเรียนให๎มีศักยภาพการเรียนรู๎ด๎วยโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ 8 กลุํมสาระ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
 ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช๎สื่อการเรียนการสอน เพ่ือให๎ผู๎เรียนมี 
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได๎เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการอัพเดทข๎อมูล เว็บไซต์
ของโรงเรียน เชํน กิจกรรมของโรงเรียน ขําวประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลเอกสารส าคัญตําง ๆ 
 นอกจากนี้  สถานศึกษาได๎มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ  ทักษะชีวิตของผู๎เรียน  เพื่อให๎อยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุข  เน๎นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎”  
การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แนวคิด  4 H  นั่นคือ  Head (การคิดวิเคราะห์เป็น) Heart (จิตใจ  คํานิยม  โดยเฉพาะการรัก
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์) Hands  (พัฒนาทักษะการท างาน)  Health (การมีสุขภาพอนามัยที่ดี)  โดยการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู๎  กับกิจกรรมที่หลากหลาย  ดังนี้  คือ  วันจันทร์  กิจกรรมก าจัดจุดอํอน  โดยเน๎นไปที่
วิชาพ้ืนฐาน  คือ  ภาษาไทย  และ คณิตศาสตร์  และเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษเพื่อเพ่ิมศักยภาพนักเรียนด๎วยการสื่อสารกับ
ชนชาติเจ๎าของภาษา  วันอังคาร กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศ  วันพุธ กิจกรรมสํงเสริมวิชาการและกิจกรรมชุมนุม  วัน
พฤหัสบดี  กิจกรรมทักษะอาชีพ โดยความรํวมมือของคนกล๎าคืนถิ่น  จังหวัดสุโขทัย และวันศุกร์ กิจกรรมพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ ด๎วยกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในเรื่องของการสร๎างแรงบันดาลใจ  การอบรมให๎ความรู๎  การสร๎างความดีงาม
ด๎านจิตใจ  
 
ผลการด าเนินงาน 

ในด๎านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู๎เรียนสามารถอําน เขียนสื่อสารได๎ตามระดับชั้น  รู๎จักการ
วางแผนการท างาน  สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ดีตามหลักประชาธิปไตย  มีความกล๎าแสดงออก และสามารถแสดง
ความคิดเห็นได๎อยํางสร๎างสรรค์  สืบค๎นข๎อมูลหรือแสวงหา ความรู๎จากสื่อ เทคโนโลยีได๎ด๎วยตนเอง รวมทั้งรู๎เทําทันสื่อ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว รู๎และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดตํางๆ เลือกรับประทานอาหารที่
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สะอาด และมีประโยชน์ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์มีทัศนคติที่ดีตํอ อาชีพสุจริต รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได๎วําสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู๎เทําทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ผู๎เรียนรู๎
และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดตํางๆ  รักการออกก าลังกาย  นักเรียนทุกคนสามารถเลํนกีฬาได๎อยํางน๎อย
คนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกาของกลุํม ของสถานศึกษา  ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีตํออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความ
เข๎าใจในเรื่องความแตกตํางระหวํางบุคคล  ทั้งนี้ผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด๎านตํางๆ  ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และ

เขียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนที่มีความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ปีการศึกษา 2562จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น จ านวน ระดับดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ม.1 81 66 11 4 

ม.2 81 58 20 3 

ม.3 79 62 7 10 

ม.4 58 43 15 0 

ม.5 52 28 24 0 

ม.6 46 38 4 4 

 
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2562  
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แผนภูมิแสดงร๎อยละของจ านวนนักเรยีนที่มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 

 
ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ยแยกตาม
รายวิชา    
 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน 58.90 29.39 30.94 27.92 
ระดับจังหวัด 54.59 30.61 25.37 29.62 
ระดับเขตพื้นที่ 57.01 32.84 27.58 30.19 
ระดับสังกัด 55.91 32.98 26.98 30.22 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 
 

 
ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ยแยก
ตามรายวิชา 
 ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับ
โรงเรียน 

37.42 34.48 22.10 20.74 26.30 

ระดับจังหวัด 40.83 34.82 25.67 22.80 28.02 
ระดับเขต

พ้ืนที่ 
40.83 35.24 26.28 23.49 28.52 

ระดับสังกัด 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 
ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

นักเรียนที่มีผลการประเมินด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ดีเยี่ยม ดี ผํานเกณฑ์ 
ม.1 81 75 5 1 
ม.2 81 68 13 0 
ม.3 79 76 3 0 
ม.4 58 50 7 1 
ม.5 52 37 13 2 
ม.6 46 32 14 0 

การมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์
ธรรมชาติของ
นักเรียน                              

นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคน  มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
อันจะเห็นได๎จาก  การท ากิจกรรมในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School   
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)  กิจกรรมการเรียนการสอนกลุํม
สาระตํางๆ  
 

ความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย  
ของนักเรียน                                                    

นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคน  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
และรํวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  เชํน  การรํวมกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ  
นักเรียนทุกคนแตํงกายด๎วยชุดไทยที่สวยงาม  การรํวมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงอันเป็น
ประเพณีของจังหวัด  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู๎  คณะครูรํวมใจกันใสํผ๎าพ้ืนเมืองทุกวัน
ศุกร์เป็นต๎น  
 

การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนสุข
ภาวะทางจิต 
ภูมิคุ้มกัน และความ
เป็นธรรมต่อสังคม
ของนักเรียน                   

นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคน  มีการยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืน มี
สุขภาวะทางจิต ภูมิค๎ุมกัน และความเป็นธรรมตํอสังคม   
อันจะเห็นได๎จากกิจกรรมในหลายๆ กิจกรรม  เชํน  กิจกรรมคํายคนกล๎าฝัน  กิจกรรมกีฬาสี
ภายใน กิจกรรมสํงเสริมความเป็นประชาธิไปไตย  กิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย  
กิจกรรมในโครงการ To Be Number One ผลการด าเนินงานด๎านกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู๎ และกิจกรรมเด็กอวดดีปี 4 เป็นต๎น 
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การเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม             

นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก เข๎ารํวมโครงการสร๎างคนดีอยํางเป็นระบบ  
ครบร๎อยละ 100 จากกิจกรรมคนกล๎าฝันตามรอยเท๎าพํอ  กิจกรรมเยาวชนคนสร๎างชาติ   
กิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระ  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ โครงงานคุณธรรมตาม
แนวทางมูลนิธิยุวพัฒน์ การท าสมาธิแบบวิทิสาสมาธิ 
 

 
2. จุดเด่น 

 ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน  เขียนและสื่อสารได๎เหมาะสมกับวัย  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
แสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  สํงผลให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูํในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์สูงกวําคําเฉลี่ยระดับชาติ และกลุํมสาระ
การเรียนรู๎อ่ืนมีผลการสอบท่ีแสดงถึงการมีพัฒนาการ 
 ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม  โรงเรียนได๎รับการยกยํองให๎เป็นโรงเรียนปลอดขยะของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  โครงการยุวชนประกันภัยได๎รับรางวัลชมเชยประเภทผลงานนักเรียน
ระดับจังหวัด กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎  ได๎มีโอกาสเผยแพรํผลงาน  ในงานนมัสการพระแมํยํา  งานประชุมครู
กลุํมโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก  ณ  จังหวัดตราด มีการยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืน  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
รํวมสํงเสริมประเพณีไทยในชุมชน อาทิ การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติให๎กับวัดตํางๆ การเข๎าคํายเยาวชนคนสร๎าง
ชาติ  คํายพัฒนาทักษะทางภาษา  คํายคนกล๎าฝันตามรอยเท๎าพํอ การฟังเทศน์ฟังธรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา  การ
มีสํวนรํวมกิจกรรมดนตรีไทยในระดับท๎องถิ่น และระดับจังหวัด เข๎ารํวมอบรมโครงการ PURE LOVE รักบริสุทธิ์ หยุด
ปัญหา พัฒนาสังคม รํวมจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เยาวชนไทย รู๎รักสามัคคี สร๎างคนดีให๎บ๎านเมืองสมัชชา
คุณธรรมภาคเหนือ 17 จังหวดั กลุํมทักษะอาชีพตํางๆ  สามารถจัดการเรียนรู๎  โดยน าความรู๎จากการปฏิบัติในห๎องเรียนสูํ
การปฏิบัติจริง.จนกระท่ังออกสูํชุมชนได๎  เชํน กลุํมทักษะอาชีพดนตรีแตรวงของ โรงเรียน ออกให๎บริการชุมชนแหํศพ  
การจ าหนํายเบเกอรี่ของครูวิภา เจริญกุล  ผลผลิตจากไขํ  จากกลุํมธุรกิจสมัยใหมํ  การผลิตไม๎กวาดดอกหญ๎า เป็นต๎น  
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชํน ทองม๎วนซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของชาวอ าเภอกงไกรลาศอีก
ด๎วย นักเรียนมีความสามารถด๎านกีฬา  เป็นตัวแทนเข๎าแขํงขันในหลายระดับ จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
 

3. จุดควรพัฒนา 
 สํงเสริมความสามารถในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เพ่ือให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูํในระดับดีขึ้น  มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวําระดับชาติในทุกกลุํมสาระ  และสํงเสริม
การเรียนรู๎เพ่ือการมีงานท าในยุคศตวรรษที่  21 ให๎มากยิ่งข้ึน 
  
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได๎ก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว๎อยํางชัดสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได๎ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนสํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุํมเปูาหมายพัฒนาครูและ
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บุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ    จัดหาทรัพยากรเชํน  การปรับปรุงหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  เน๎นการสื่อสาร  เปิดวิชา
เพ่ิมเติม  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  โดยจ๎างครูชาวตํางชาติมาเป็นวิทยากรทุกวันจันทร์ ถึง วันพุธ  และยังได๎น าชาวตํางชาติ
จากโรงเรียนใกล๎เคียง คือ  โรงเรียนบ๎านสวนวิทยา  เป็นต๎น  มาสร๎างความม่ันใจในการใช๎ภาษาให๎กับผู๎เรียนในชํวงเวลา  
“กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู๎” 
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎  พร๎อมทั้ง  จัดหางบประมาณ
ด๎วยการระดมทรัพยากรจากชุมชน  ด๎วยการทอดผ๎าปุาการศึกษา  ได๎งบประมาณจ านวนหนึ่ง 
การจัดการการศึกษาแบบทวิศึกษา  สํงเสริมการมีงานท า  จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกให๎เป็น
ตัวแทนน าเสนอผลงานจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับภาค   
มีการมอบหมายงานให๎ผู๎รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎   
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 

2. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล๎องกับสภาพปัญหาความต๎องการของสถานศึกษา  

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น  และสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษา
แหํงชาติ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหนํง ข๎อมูลสารสนเทศ
มีความถูกต๎อง  ครบถ๎วน ทันสมัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู๎   สามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ได๎ ด าเนินการอยํางเป็นระบบ  และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ๎นผู๎เรียน
ให๎ใฝุเรียนรู๎  อาทิ  การรายงานการมาเรียนของนักเรียนในแตํละวัน  ผํานโทรศัพท์  การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  การแจ๎ง
ขําวสาร  ผํานทางโทรศัพท์  สามารถลดเวลาและการสิ้นเปลืองกระดาษไปได๎มาก 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

การอบรมพัฒนาทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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การมีสํวนรํวมของ
เครือขํายในการวาง
แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

กลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  รัชมังคลาภิเษก  และโครงการทวิศึกษา  
 โดยวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง  เป็นเครือขํายที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

การจัดหาทรัพยากร 
 
 
 

ผู๎บริหารได๎ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั้งใน
รูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาชํวยในการสนับสนุนการเรียน
การสอน  อาทิ  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่ ในเรื่องครู
ผู๎ทรงคุณคํา  วิชาภาษาอังกฤษ  ครูชาวตํางชาติ 
การทอดผ๎าปุาเพ่ือการศึกษา  เป็นต๎น 
 

การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
 

ครูทุกคนได๎รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจากผู๎บริหาร แบบกัลยาณมิตร  
ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ  
อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

                                                              
 3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ  โรงเรียนได๎ใช๎เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เชํน  การ
ประชุมแบบมีสํวนรํวม  การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุํม เพื่อให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ เปูาหมายที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล๎องกับผลการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม

ยังไม่เคยได้รับการ
พัฒนา 
0% 

1 คร้ังต่อปีการศึกษา 
5% 2คร้ังต่อปีการศึกษา 

5% 

มากกว่า 3 คร้ังต่อปี
การศึกษา 

90% 

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ  
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ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได๎ใช๎กระบวนการวิจัยในการรวบรวม
ข๎อมูล เพ่ือใช๎เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  ได๎มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู๎เรียน.ให๎มากขึ้นจากเดิมที่มีเพียงกิจกรรมเครือขํายผู๎ปกครอง  กิจกรรมผู๎ปกครองอาสา 
 2. สร๎างเครือขํายความรํวมมือของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็ง มีสํวนรํวม
รับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอยําง
หลากหลาย มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนอยํางหลากหลาย มีการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับ ท๎องถิ่น ได๎แกํ  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาสูํ
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ  ภาระงาน ชิ้นงาน  โดยทุกระดับชั้นจัดท าหนํวยการเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง  ปรับโครงสร๎างรายวิชา  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
สอดคล๎องกับหนํวยการเรียนรู๎  สนับสนุนให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให๎ทุกคนได๎มีสํวนรํวม  ได๎ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสามารถสรุปองค์ความรู๎ ลงมือปฏิบัติจริงและสร๎างองค์ ความรู๎ด๎วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน๎นทักษะการคิด 
เชํน  การเรียนรู๎โดยใช๎โครงงาน  ครูมอบหมายงานหรือหน๎าที่ให๎นักเรียนจัดปูายนิเทศ  จัดบรรยากาศการเรียนรู๎ทั้งภายใน
และภายนอกห๎องเรียน  ครูใช๎สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู๎และจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  ครูตํางชาติชํวยสร๎างความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  การสํงเสริม
ความสามารถในการเรียนรู๎ตามความแตกตํางเป็นรายบุคคล ครูมีการมอบหมายหน๎าที่ให๎นักเรียนจัดปูายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ตําง ๆ ทั้ง ภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน  ครูใช๎สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น มี การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช๎ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้น
เรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง เพ่ือแก๎ปัญหาปรับปรุงพัฒนาในการจัดการเรียนรู๎ ครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับ สถานศึกษาในเครือขําย รํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ทาง วิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู๎  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ให๎สูงขึ้น 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยํางหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให๎ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ   สํงผลให๎ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3  อยูํในระดับดีมาก 
 โรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ได๎สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวข๎องกับ มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
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โครงการกิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. ครูและนักเรียนเข๎ารํวม กิจกรรม  
ร๎อยละ 100  
2. นักเรียนมีผลการเรียน ไมํผํานเกณฑ์
ร๎อยละ 85 ได๎รับการแก๎ไข 

1. ครูและนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม   
ร๎อยละ 100 
2. นักเรียนร๎อยละ 85 ที่มี ผลการเรียน
ไมํผํานเกณฑ์ ได๎รับการแก๎ไข 

2. โครงการสํงเสริมรักการอําน  1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีนิสัยรักการอําน 
รู๎จักแสวงหา ความรู๎จากสื่อและแหลํง
เรียนรู๎ ตําง ๆ 

1. นักเรียนร๎อยละ80 มีนิสัยรักการอําน 
รู๎จักแสวงหาความรู๎จากสื่อและ แหลํง
เรียนรู๎ตําง ๆ 

3. โครงการพัฒนาครูและ 
บุคลากรสูํครูมืออาชีพ 

1. ครูและบุคลากรร๎อยละ 85 ได๎ พัฒนา
ความรู๎ความสามารถใน การปฏิบัติงาน 

1. ครูและบุคลากรร๎อยละ 85 ได๎ พัฒนา
ความรู๎ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน 

โครงการกิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
4. โครางการนิเทศการสอน 
ของครู 

1. ครูร๎อยละ 100 ได๎รับการ นิเทศและ
น าผลการนิเทศมาพัฒนาผู๎เรียนอยําง
ตํอเนื่อง 

1. จ านวนครูร๎อยละ 100 ได๎รับน าผล
การนิเทศผลการนิเทศมาพัฒนาผู๎เรียน
อยํางตํอเนื่อง  

5. โครงการระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 

1. นักเรียนร๎อยละ 85 ได๎รับการดูแล 
ชํวยเหลือในด๎านตํางๆ 

1. นักเรียนร๎อยละ 85 ได๎รับการดูแล 
ชํวยเหลือด๎านตํางๆ 

6. โครงการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ควบคุมคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนตามมาตรฐาน ที่สถานศึกษา 
ก าหนดและให๎ ครูพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง และมีสํวนรํวมรับผิดชอบ ใน
การจัดการศึกษา ร๎อยละ 100 

1. จ านวนครูร๎อยละ 100 ได๎พัฒนา 
ตนเองอยํางตํอเนื่องและมีสํวนรํวม ใน
การจัดการศึกษา โรงเรียนมีระบบ
ควบคุมคุณภาพ การศึกษาตามมาตรฐาน
ที่ สถานศึกษาก าหนด 

7. โครงการสํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ นักเรียนสูํความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

1. นักเรียนร๎อยละ 80 มีความรู๎ ทักษะ 
ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติที่ดี ในการ
จัดการเรียนรู๎ และพัฒนาตนตามเกณฑ์ 
โดยได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขัน
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่  69 

1. นักเรียนร๎อยละ80 ที่ได๎รับการ 
สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎าน ความรู๎
และทักษะสูํความเป็นเลิศ 

8. สถานศึกษาพอเพียง 
 

1. โรงเรียนมีคุณภาพเป็นศูนย์การเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียนและครู ร๎อยละ 100  ได๎
ศึกษาศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

9. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ 1. การมีสํวนรํวมของครู บุคลากร 
นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ท าให๎การ
ด าเนินงานลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว๎ นักเรียนมี
ความสุขที่ได๎ท ากิจกรรมตําง ๆตามท่ี

1. นักเรียนร๎อยละ80 ที่ได๎รับการ 
สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎าน ความรู๎
และทักษะสูํการมีอาชีพในอนาคต 



36 
 

ตนเองต๎องการ ได๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่
ตนเองชอบและสนใจ 

10. อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 

 1. การมีสํวนรํวมของครู บุคลากร 
นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ท าให๎โรงเรียน 
ได๎รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ระดับดี
เยี่ยม ในระดับจังหวัด 
โรงเรียนปลอดขยะ ดีเดํน ในปี 2562 
ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

1. โรงเรียนได๎รับรางวัลระดับ ดี 
โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ 
ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. เข๎ารํวมจัดแสดงนิทรรศการในงาน
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รวมพลัง
ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให๎เป็น
ศูนย์อยํางยั่งยืน ภายใต๎โครงการ
สร๎างสรรค์การทํองเที่ยว และบริการ
มูลคําสูงบนระบบนิเวศและ
ประวัติศาสตร์ Zero Waste Expo 
2019 

       3. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุํงมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน  โดยจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยการคิด ได๎ปฏิบัติ
จริง มีการให๎วิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย ให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วยตนเอง อยํางตํอเนื่อง 
นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ การบูรณาการ  8 กลุํมสาระ  และผลงานจาก
การจัดการเรียนการสอนได๎รับการประเมินจากชุมชนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       1. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
       2. ครูตั้งใจ มุํงมั่นในการพัฒนาการสอน  
       3. ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง  
       4. นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎  
       5. ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนเรียนรู๎โดยการคิดได๎ปฏิบัติจริงด๎วยวิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย  
       6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได๎ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร๎อมทั้งให๎ค า 
แนะน าที่ครูสามารถพัฒนาตํอยอดได๎  
      7. ผู๎บริหาร และหัวหน๎างานทุกฝุาย มีการนิเทศก ากับติดตาม เพ่ือน าผลไปปรับปรุงแก๎ไขพัฒนาผู๎เรียน อยําง
ตํอเนื่อง  
 

           4. จุดควรพัฒนา 
การน าวิทยากรท๎องถิ่น  แหลํงเรียน  และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํๆ มาชํวยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
สํงเสริมให๎ครูให๎พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องในการใช๎เทคโนโลยี และสร๎างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน  และควรมีการ
วางแผนรํวมกันอยํางตํอเนื่องในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเพ่ิมคะแนน O–NET ให๎สูงขึ้นมากกวําคะแนน
คําเฉลี่ยของระดับประเทศทุกรายวิชา 
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ส่วนที่ 3  สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข๎อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญของสถานศึกษา 
จะต๎องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสูํการเชื่อมโยงหรือสะท๎อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ( 3 - 5 ปี) และน าไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเดํน จุดควรพัฒนาของแตํละมาตรฐานพร๎อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต๎องการการชํวยเหลือ ได๎ดังนี้ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านผู้เรียน 
ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแตํ
ละระดับชั้น  มีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ 
ใครํครวญ พิจารณาอยํางรอบคอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
แก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล  สามารถสร๎างนวัตกรรม  
สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได๎  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีเจต
คติท่ีดีตํอการประกอบอาชีพ 

 
ลักษณะนิสัยใฝุรู๎ใฝุเรียน  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  การมีจิตส านึกสาธารณะให๎มากยิ่งขึ้น  
อีกท้ังผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับชาติยัง
ไมํเป็นที่นําพอใจในบางกลุํมสาระ ควรมีการ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางกลุํมสาระ  
เพ่ิมจ านวนผู๎ที่ได๎รับผลการเรียนในระดับดี  และดี
มาก 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีผู๎บริหารที่มีวิสัยทัศน์  ภาวะผู๎น าและความคิด
ริเริ่มที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวน
รํวม และใช๎ข๎อมูลผลการประเมินเป็นฐานในการบริหาร
จัดการ  จนได๎รับรางวัลรองชนะเลิศระดับดี นวัตกรรม
สร๎างสรรค์คนดี ด๎านการบริหารโครงการโรงเรียนสพฐ. 
ปี 2562 เขตตรวจราชการที่ 17 
 

 
การบริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและองค์กร
ท๎องถิ่นที่มากข้ึน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเอง น าความรู๎มาใช๎ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประสิทธิผล  นักเรียนเป็นคนดี  คนเกํง และใช๎ชีวิตอยําง
เป็นสุขตามอัตภาพของตน  ดังจะเห็นได๎จากผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ในหลากหลายรูปแบบ  อาทิ  รางวัล

 
 
สํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข๎ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 
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เหรียญทองระดับภาค  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่  69 รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  รางวัลชมเชยระดับ
จังหวัด ในโครงการยุวชนประกันภัยประจ าปี 2562 
รางวัลชนะเลิศโรงเรียนปลอดขยะดีเดํน ปี 2560-2562 
ของสพม.38 รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสร๎างคนดี ของ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โรงเรียนดีเดํนด๎าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ      
O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทโรงเรียนขนาด
กลาง ปี 2560-2562  ของสพม.38 
โรงเรียนต๎นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎  และโรงเรียน
ผํานการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. จัดการเรียนการสอนให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชนให๎มากยิ่งข้ึน 

2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองให๎มากยิ่งข้ึน 
3.  ให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาโดยชุมชนมากยิ่งขึ้น  และสร๎างเครือขํายการจัด

การศึกษาด๎านอาชีพอยํางตํอเนื่อง 
4.  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาใช๎ในการด าเนินงานของโรงเรียนให๎มากยิ่งขึ้น 

 
ความต้องการการช่วยเหลือ 

1. สร๎างศูนย์การเรียนรู๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนเพ่ือให๎เพียงพอกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ และ
ให๎บริการแกํชุมชน 

2. ขอรับการสนับสนุนการหนํวยงาน  ชุมชน  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเรื่องการจัดจั้งศูนย์วิชาการ
ประจ าต าบลไกรใน  การปรับปรุงระบบ ICT  ของโรงเรียน  การปรับปรุงห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ให๎มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น 

3. การพัฒนาครูผู๎สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21      
4. การสร๎างข๎อสอบที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
5. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ-อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เหมาะสมอยํางเพียงพอ 
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บทที่ 3  

การบริหารงบประมาณ และโครงการ 
 
 

การประมาณรายการรายรับ 
การประมาณรายการรายรับ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
ของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
เงินอุดหนุนรายหัว 

เงินอุดหนุนรายหัวปีนี้ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จ านวนนักเรียนตามข้อมูล 10 มิ.ย. 3,500 บาท)   =   843,500  บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จ านวนนักเรียนตามข้อมูล 10 มิ.ย. 3,800 บาท =   642,200  บาท 
       รวมเงินอุดหนุนรายหัว   = 1,485,700  บาท 
 
 หมายเหตุ  อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  ปี 2563 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   = 3,500 บาท/คน/ปี 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  = 3,800 บาท/คน/ปี 
 - จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  =  241  คน 
 - จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย =  169  คน 

 
รายละเอียดของกิจกรรม / โครงการ ปีการศึกษา 2563 

 
 

งบประมาณแผนการปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563 
 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

งบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ 
ฝ่าย

วิชาการ 
ฝ่ายแผนงาน

และ
งบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

ฝ่ายบุคคล ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

ส ารอง 

1,485,700 891,400 22,300 371,400 74,300 52,000 74,300 
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โครงการปฏิบัติการประจ าปี  2563  โรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
  

ฝ่ายวิชาการ   (ประมาณ 60%) 

 
891,400 

 

1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3,000 ครูน้ าผึ้ง 
2 การบริหารงานวิชาการ 30,000 ครูน้ าผึ้ง 
3 การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียน 150,000 ครูประดับพร 
4 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 30,000   ครูดอกไม้ 
5 จัดระบบการประกันคุณภาพ 4,000 ครูประดับพร 
6 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 5,000  ครปูระดับพร 
7 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 10,000 ครูมัสริน 
8 การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 5,000 ครูน้ าผึ้ง 
9 การวางแผนงานวิชาการ 3,000 ครูน้ าผึ้ง 
10 ทวิศึกษา 27,400 ครูน้ าผึ้ง 
11 พัฒนาส่งเสริมทางด้านวิชาการ 10,000 ครูน้ าผึ้ง 
12 รับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 1,000 ครูสายชล 
13 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ   

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลป์ 55,000 ครูจีรภาภรณ์ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

80,000     ครแูพรวนภา 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 45,000     ครูดอกไม้ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี 

80,000     ครูสุภาวดี 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

45,000 ครูพิกุล 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

60,000 ครูเกษร 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ (งานเกษตร) 

15,000 ครูดนัย 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ (งานช่าง/คหกรรม) 
 

30,000 ครูบุญทัน/ครูวิภา 
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ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

120,000 ครูถนอมศรี 

14 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน (สอร.) 
-บริษัทธรรมาภิบาล สร้างคน สร้างงาน ร่วมสร้างองค์กร 

65,604 ครูดนัย 
 

ครูสุธา 
ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
15 สถานศึกษาพอเพียง 50,000 ครูพิกุล 
16 รวบรวมและจัดท าท าเนียบแหล่งเรียนรู้ 3,000 ครูดอกไม้ 
17 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 10,000 ครูมัสริน 
18 แนะแนวการศึกษา 20,000 ครูศลิษา 
  

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ(ประมาณ1.5%) 

 
22,300 

 

1 พัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ 18,800 ครูศลิษา 
2 ธนาคารโรงเรียน 3,500 ครูเบญจวรรณ 
    
 ฝ่ายบุคคล   (ประมาณ 5%) 74,300  

1 พัฒนาครู และบุคลาการทางการศึกษา 74,100 ครูแพรวนภา 
    
 ฝ่ายบริหารทั่วไป   (ประมาณ 25%) 371,400  

1 งานพัฒนาบริหารทั่วไป (ธุรการ) 161,000 ครูดนัย 
2 งานอาคารสถานที่  สาธารณูปโภค  และสิ่งแวดล้อม   150,000 ครูบุญทัน 
3 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 14,500 ครูถนอมศรี 
4 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน - ครูสุทธิพร 
5 ปรับปรุงงานระบบเสียง และบริการโสตทัศนศึกษา 20,000 ครูวิเชียร 
6 ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม 25,000 ครูวรวิทย์ 
 งานกิจการนักเรียน   (ประมาณ 3.5%) 52,000  

1 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                        30,000 ครูถนอมศรี 
3 สายสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน เพื่อเยาวชน 10,000 ครูวิษณุ 
4 ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 3,000 ครูสุทธิพร 
5 TO BE NUMBER ONE 5,000 ครูถนอมศรี 
6 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,โรคเอดส์และสื่อออนไลน์ 4,000     ครูฉัตรมงคล 
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สรุปการใช้จ่ายแผนปฏิบัติการประจ าปี  2563 
 
1.  งานบริหารวิชาการ        891,400  บาท 
2.  งานแผนงานและงบประมาณ    22,300  บาท 
3.  งานบริหารบุคคล     74,300  บาท 
4.  งานบริหารทั่วไป   371,400  บาท 
5.  งานกิจการนักเรียน     52,000  บาท 
                 ส ารองจ่าย                       74,300  บาท 
  รวมทั้งสิ้น         1,485,700   บาท 
เงินระดมทุน (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา)           50,000  บาท 
 
 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  440  บาท/ภาคเรียน/คน 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  
 

งาน จ านวนเงิน 
วิชาการ                       (20%) 90 
งานคุณธรรม  จริยธรรม    (10%) 40 
สื่อ  ICT  คอมพิวเตอร์      (20%) 90 
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่    (20%) 90 
ลูกเสือ – ยุวกาชาด         (25%) 110 
โควิด (COVID 19)            (5%) 20 

 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  475  บาท/คน/ภาคเรียน 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 
 

งาน จ านวนเงิน 
วิชาการ                       (30%) 140 
งานคุณธรรม  จริยธรรม    (10%) 50 
สื่อ  ICT  คอมพิวเตอร์      (15%) 70 
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่    (45%) 215 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

372,630  

1 พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 50,000 ครูวิเชียร 
2 สร้างคนดีอย่างเป็นระบบ  ครูถนอมศรี 
 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 25,000 ครูวิษณุ 
 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุวกาชาดและการบ าเพ็ญประโยชน์ 25,000 ครูจีรภาภรณ์ 
 พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 10,000 ครูดนัย 
 โรงเรียนคุณธรรม/School Rules For Virtue Merit 30,000 ครูเคียง 
 เปิดโลกวิชาการ 18,000  ครูน้ าผึ้ง 
 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 10,000 ครูน้ าผึ้ง 
 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6,000 ครูน้ าผึ้ง 
 เยาวชนไทยหัวใจกตัญญู สานต่อที่พ่อท า 6,000 ครูน้ าผึ้ง 
3 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 7,000 ครูดนัย 
4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 100,000 ครูถนอมศรี 
5 การป้องกันพ้ืนฐานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
60,630 ครูถนอมศรี 

6 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ครูถนอมศรี 

บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education) 10,000 ครูวาริณ ี
ค่ายเครือข่ายเยาวชนคนดีศรี รัชมังคลาภิเษก 5,000 ครูจีรภาภรณ์ 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 10,000 ครูสุภาวดี 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 

 
 
 
 



45 
 

         
           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1   สพม.38 ข้อที่ 1     สพฐ. ข้อที่ 1     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 

2560 ถือเป็นกลไกส้าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความ

เป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ควรใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย

โดยค้านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัดการ

เรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จาก

การปฏิบัติจริงและการเรียนรู้แบบบูรณาการ และอ่ืนๆ การจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อผู้เรียนตามท่ีก้าหนดไว้ใน

หลักสูตร ครูผู้สอนจ้าเป็นอย่างยิ่งในการน้าสื่อ นวัตกรรม หรือแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลให้

นักเรียนผ่านมาตรฐานตามตัวชี้วัด และนักเรียนแต่ละคนศักยภาพในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน ถ้าได้รับการ

สนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนมีความ

จ้าเป็นอย่างยิ่ง  

ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ควรจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะท้าให้ครูมีความ
ช้านาญ ในการสอน และคิดหาวิธีพัฒนาตนเองในด้านการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน 
ดังนั้น การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงมีความจ้าเป็นเพื่อให้ 
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดท้าโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขึ้นเพ่ือให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประสบผลส้าเร็จและสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา “ต้าราแห่งชีวิต” ตามหลักการทรง
งาน ดังนี้ “ระเบิดจากภายใน” และ “ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ ” และสอดคล้องกับพระบรม        
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ราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชการที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน                 
1. ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานท้า-มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี 
 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และน้าผลการประเมินมาปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
  2.2 เพ่ือครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2.3 เพ่ือครูมีการใช้รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
และมีการน้ากระบวนการวิจัยมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  2.4 เพื่อการจัดหา จัดท้า พัฒนาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และการประเมินผลกระบวนการจัดหา จัดท้าและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 
  2.5 เพ่ือจัดท้าบัญชีแหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัดให้นักเรียนได้ไปศึกษาและฝึก
ประสบการณ์การเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้  
  2.6 เพ่ือการก้ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีการรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือน้ามาปรับปรุง/พัฒนา 
  2.7 เพ่ือมีแนวปฏิบัติ การด้าเนินการจัดการสอนซ่อมเสริม และมีการน้าผลการสอนมาวิเคราะห์ 
รายงานเพื่อปรับปรุง พัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริม 
  2.8 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความถนัด
ของนักเรียน โดยเน้นการปฏิบัติที่แสดงออกซ่ึงศักยภาพของตนเองตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.9 เพื่อการจัดแสดงผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  2.10 เพ่ือมีแผนการจัดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่ม/งาน โดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการวางแผน นักเรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  
  2.11 เพ่ือมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และน้าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง
และพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  2.12 เพ่ือการมีกระบวนการคัดเลือก จัดกลุ่ม ความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท และมี
การก้าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภทความสามารถพิเศษของนักเรียน 
  2.13 เพ่ือมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษและมีการจัดเวทีให้นักเรียนแสดง/
แข่งขัน ความสามารถพิเศษในแต่ละประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  

         3.1.1 มีการจัดหา จัดท้า พัฒนาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และการประเมินผลกระบวนการจัดหา จัดท้าและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 
          3.1.2 มีจัดท้าบัญชีแหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัดให้นักเรียนได้ไปศึกษาและ
ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ 
        3.1.3 มีแนวปฏิบัติ การด้าเนินการจัดการสอนซ่อมเสริม และมีการน้าผลการสอนมาวิเคราะห์ 
รายงานเพื่อปรับปรุง พัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริม 
        3.1.4 มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และ
ความถนัดของนักเรียน โดยเน้นการปฏิบัติที่แสดงออกซ่ึงศักยภาพของตนเองตามโครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษา 
                3.1.5 มีแผนการจัดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่ม/งาน โดยให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมในการวางแผน นักเรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

      3.1.6 มีการจัดแสดงผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีการประเมินผลเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

     3.1.7 มีกระบวนการคัดเลือก จัดกลุ่ม ความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท และมีการ

ก้าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภทความสามารถพิเศษของนักเรียน 
 

       3.2  เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และน้าผลการประเมินมาปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
      3.2.2 ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     3.2.3 ครูมีการใช้รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
และมีการน้ากระบวนการวิจัยมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
      3.2.4 มีการก้ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีการรายงานผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือน้ามาปรับปรุง/พัฒนา 
     3.2.5 มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และน้าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง
และพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
      3.2.6 มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษและมีการจัดเวทีให้นักเรียนแสดง/
แข่งขัน ความสามารถพิเศษในแต่ละประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน 
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     3.2.7 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก  

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
    1.1 ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/ทางเลือกในการ
ด้าเนินการ 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

ก.ค.2563 น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญโดยใช้กระบวนการที่
หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และน้าผลการประเมินมาปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดปี
การศึกษา

2563 

นางประดับพร บตุรสุวรรณ 

    2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 

    2.3 การใช้รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และมีการน้ากระบวนการวิจัยมาปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 

    2.4 การจัดหา จัดท้า พัฒนาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการประเมินผลกระบวนการ
จัดหา จัดท้าและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 

นายวิเชียร รามจักร 

    2.5 การจัดท้าบัญชีแหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการ
จัดให้นักเรียนได้ไปศึกษาและฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ ณ แหล่ง
เรียนรู้ 

น.ส.เบญจวรรณ จันทรเ์มือง
และน.ส.ดอกไม้ ทองพันธ์ 

    2.6 การก้ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีการ
รายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อน้ามาปรับปรุง/พัฒนา 

 น.ส.น้้าผึ้ง  สงสัย 

    2.7 การด้าเนินการจัดการสอนซ่อมเสริม และมีการน้าผลการสอนมา
วิเคราะห์ รายงานเพ่ือปรับปรุง พัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริม 

 นางเกษร ฟักรักษา 

    2.8 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความ  น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ต้องการ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดยเน้นการปฏิบัติที่
แสดงออกซ่ึงศักยภาพของตนเองตามโครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษา 
    2.9 การจัดแสดงผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมี
การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 นางสาวน้้าผึ้ง สงสัย 

    2.10 การจัดท้าแผนการจัดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ครอบคลุมทุกกลุ่ม/งาน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
นักเรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

 นางประดับพร บตุรสุวรรณ 

    2.11 การประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และน้า
ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 

    2.12 การมีกระบวนการคัดเลือก จัดกลุ่ม ความสามารถพิเศษของ
นักเรยีนแต่ละประเภท และมีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภท
ความสามารถพิเศษของนักเรียน 

 น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 

    2.13 การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษและมี
การจัดเวทีให้นักเรียนแสดง/แข่งขัน ความสามารถพิเศษในแต่ละ
ประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน 

 น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
    คณะกรรมการด้าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด้าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

 ทีมงานวิชาการ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 

 
5.  งบประมาณทีใ่ช้  3,000 บาท 
 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
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ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
    1. การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญโดยใช้กระบวนการที่
หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และน้าผล
การประเมินมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

    

    2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะหลักตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    

    3. การใช้รูปแบบนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 และมีการน้ากระบวนการวิจัยมา
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

    

    4. การจัดหา จัดท้า พัฒนาสื่ออุปกรณ์การ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และการประเมินผลกระบวนการจัดหา 
จัดท้าและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 
 

    

    5. การจัดท้าบัญชีแหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยการจัดให้นักเรียนได้ไป
ศึกษาและฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ ณ 
แหล่งเรียนรู้ 

    

    6. การก้ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและมีการรายงานผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ เพื่อน้ามาปรับปรุง/พัฒนา 

    

    7. การด้าเนินการจัดการสอนซ่อมเสริม 
และมีการน้าผลการสอนมาวิเคราะห์ รายงาน
เพ่ือปรับปรุง พัฒนากระบวนการสอน 
ซ่อมเสริม 

    

    8. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
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ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และ
ความถนัดของนักเรียน โดยเน้นการปฏิบัติที่
แสดงออกซ่ึงศักยภาพของตนเองตาม
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา 
    9. การจัดแสดงผลงานจากการปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีการประเมินผล
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

    

    10. การจัดท้าแผนการจัดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่ม/งาน โดย
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน นักเรียน
ส่วนใหญ่เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

    

    11. การประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และน้าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

    

    12. การมีกระบวนการคัดเลือก จัดกลุ่ม 
ความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท 
และมีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภท
ความสามารถพิเศษของนักเรียน 

    

    13. การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตาม
ความสามารถพิเศษและมีการจัดเวทีให้
นักเรียนแสดง/แข่งขัน ความสามารถพิเศษใน
แต่ละประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน 

    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,000 - - 3,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
    1. มีการจัดหา จัดท้า พัฒนาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการประเมินผล
กระบวนการจัดหา จัดท้าและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 
    2. มีจัดท้าบัญชีแหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการ
จดัให้นักเรียนได้ไปศึกษาและฝึกประสบการณ์การเรียนรู้  
ณ แหล่งเรียนรู้ 
    3. มีแนวปฏิบัติ การด้าเนินการจัดการสอนซ่อมเสริมและมีการ
น้าผลการสอนมาวิเคราะห์ รายงานเพื่อปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการสอนซ่อมเสริม 
    4. มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดยเน้นการ
ปฏิบัติที่แสดงออกซึ่งศักยภาพของตนเองตามโครงสร้างของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
    5. มีแผนการจัดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม/งาน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน นักเรียน
ส่วนใหญ่เข้าร่วมจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
    6. มีการจัดแสดงผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และมีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
    7. มีกระบวนการคัดเลือก จัดกลุ่ม ความสามารถพิเศษของ
นักเรียนแต่ละประเภท และมีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ประเภทความสามารถพิเศษของนักเรียน 

- การสังเกต 
- การประเมินผลการ
ด้าเนินการ 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบประเมินผล
การด้าเนินการ 
- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
    1. ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียน 
จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญโดยใช้
กระบวนการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และน้าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
    2. ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการที่
หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

 
- การสังเกต 
- ความพึงพอใจครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 
- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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พ้ืนฐาน 
    3. ครูมีการใช้รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และมีการน้ากระบวนการวิจัยมา
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
    4. มีการก้ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมี
การรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อน้ามาปรับปรุง/พัฒนา 
    5 มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และ
น้าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    6. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษ
และมีการจัดเวทีให้นักเรียนแสดง/แข่งขัน ความสามารถพิเศษใน
แต่ละประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน 
    7. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก  

    8. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก  
 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

  9.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 
 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ 
            (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
        ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
                            รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 

(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
 
                                           
   

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
                                 ผูอ้้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : การบริหารงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 2   สพม.38 ข้อที่ 1      สพฐ. ข้อที่ 1     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานวิชาการเป็นงานหลักและเกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมในสถานศึกษา โดยมีจุดหมายให้ไปสู่การมี
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา นักการศึกษาได้ให้ความหมายของ
การบริหารงานวิชาการไว้แตกต่างกัน ดังนี้ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543, หน้า 2) กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ 
(2545,  หน้า  9) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการ ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 
(2550, หน้า 3) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานหรือด้าเนินงานทุกชนิดใน
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โรงเรียนเป็นหน่วย
ปฏิบัติการที่มีหน้าที่ และภารกิจโดยตรงในการจัดการศึกษา มีหน้าที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ 
น้าไปใช้ในการด้ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี จากการศึกษาความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการบริหารในกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น ซึ่งส่งผลทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมต่อผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานได้ตาม
เจตนารมณ์ของการศึกษาให้มากท่ีสุด  

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาการบริหารงานวิชาการยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ขาดการรวบรวมข้อมูล ที่
ชัดเจน และไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน สามารถก้าหนด
โครงสร้างมอบหมายผู้รับผิดชอบงานและขอบข่ายงานวิชาการได้อย่างชัดเจน ก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน จัดกลุ่มการเรียน จัด
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ตารางสอน/ตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน จัดการนิเทศภายใน การจัดครูสอนแทน การน้านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการด้าเนินงานทางวิชาการ การบริหารจัดการทดสอบระดับชาติและการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาการ 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดท้าโครงการการบริหารงานวิชาการขึ้นเพ่ือให้การบริหารงาน
วิชาการ ประสบผลส้าเร็จและสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา “ต้าราแห่งชีวิต” ตามหลักการทรงงาน ดังนี้ 
“ท้างานแบบองค์รวม” คือ ใช้วิธีคิดเพ่ือการท้างาน โยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็น
ระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงและ “การมี
ส่วนร่วม” การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอ้านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบ
ผลส้าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง และสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชการที่ 10 การศึกษา
ต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 1. ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงาน
ท้า-มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี 
 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือจัดท้าโครงสร้างการบริหารงาน ขอบข่ายงานวิชาการและมีการพรรณนางานตามโครงสร้าง
อย่างครบถ้วนและมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  2.2 เพ่ือสร้าง พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียนให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.3 เพ่ือพัฒนาการจัดกลุ่มการเรียนอย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และมี
รายวิชาเพ่ิมเติมที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  2.4 เพื่อการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ตารางสอน/ตารางเรียน และการจัดครูเข้าสอน น้ามา
ปรับปรุง พัฒนา และค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 
  2.5 เพื่อการวางแผนการนิเทศภายใน สรุปผลการนิเทศภายใน น้ามาปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครู 
  2.6 เพื่อการสร้างแนวปฏิบัติ มีผู้รับผิดชอบจัดครูเข้าสอนแทนและมีการน้าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน 
  2.7 เพื่อการพัฒนาการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด้าเนินงานทางวิชาการให้มีความทัน
ยุคสมัย 
  2.8 เพื่อการบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ และน้าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาเพื่อเพ่ิม
ระดับของผลการทดสอบระดับชาติ 
  2.9 เพื่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ และมีการน้าผลไปพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
  2.10 เพ่ือจัดหาวัสดุส้านักงานในฝุายวิชาการ 
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3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  

  3.1.1 มีโครงสร้างการบริหารงาน ขอบข่ายงานวิชาการและมีการพรรณนางานตามโครงสร้าง
อย่างครบถ้วนและมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  3.1.2 มีแผนการนิเทศภายใน สรุปผลการนิเทศภายใน น้ามาปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครู 
  3.1.3 มีแนวปฏิบัติ มีผู้รับผิดชอบจัดครูเข้าสอนแทนและมีการน้าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง
พัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน 
                   3.1.4 ครู นักเรียนและผู้ปกครอง รวมจ้านวน 480 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง

การวางแผนงานวิชาการ 

         3.1.5 ฝุายวชิาการมีวัสดุส้านักงานไว้บริการในการท้างานให้แก่ผู้เรียนและผู้มาใช้บริการ 

   3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 3.2.2 มีกลุ่มการเรียนอย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และมีรายวิชา
เพ่ิมเติมที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 3.2.3 มีการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ตารางสอน/ตารางเรียน และการจัดครูเข้าสอน 
น้ามาปรับปรุง พัฒนา และค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 
 3.2.4 มีการพัฒนาการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด้าเนินงานทางวิชาการให้มี
ความทันยุคสมัย 
   3.2.5 มีการบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ และน้าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาเพื่อ
เพ่ิมระดับของผลการทดสอบระดับชาติ 
   3.2.6 มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ และมีการน้าผลไปพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 3.2.7 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ  
ดีมาก  

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
    1.1 ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/ทางเลือกในการ ก.ค.2563 น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้าเนินการ 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
    2.1 กิจกรรมการก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารงาน
วิชาการ การก้าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ขอบข่ายงานวิชาการและ
มีการพรรณนางานตามโครงสร้างอย่างครบถ้วนและมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ตลอดปี
การศึกษา

2563 

    2.2 กิจกรรมการสร้าง พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
    2.3 กิจกรรมพัฒนาการจัดกลุ่มการเรียนอย่างหลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และมีรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
    2.4 กิจกรรมการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ตารางสอน/ตาราง
เรียน และการจัดครูเข้าสอน น้ามาปรับปรุง พัฒนา และค้านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 
    2.5 กิจกรรมการนิเทศภายใน  นางประดับพร บตุรสุวรรณ 

    2.6 กิจกรรมการจัดครูสอนแทน  นางเกษร ฟักรักษา 
    2.7 กิจกรรมการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด้าเนินงาน
ทางวิชาการ 

 น.ส.เบญจวรรณ จันทรเ์มือง
และนายวเิชียร รามจักร 

    2.8 กิจกรรมการบริหารการ การทดสอบระดับชาติ  น.ส.สายชล สุกร 
    2.9 กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ  นางมัสริน ละมัย 
    2.10 กิจกรรมจัดหาวัสดุส้านักงานไว้บริการในการท้างานให้แก่
ผู้เรียนและผู้มาใช้บริการ 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
    คณะกรรมการด้าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด้าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

 ทีมงานวิชาการ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 
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5.  งบประมาณที่ใช้  30,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

    1. กิจกรรมการก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
การบริหารงานวิชาการ การก้าหนดโครงสร้าง
การบริหารงาน ขอบข่ายงานวิชาการและมีการ
พรรณนางานตามโครงสร้างอย่างครบถ้วนและมี
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

    

    2. กิจกรรมการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรความสามารถ
พิเศษนักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

    

    3. กิจกรรมพัฒนาการจัดกลุ่มการเรียนอย่าง
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
และมีรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

    

    4. กิจกรรมการก้ากับ ติดตาม ประเมินผล
การใช้ตารางสอน/ตารางเรียน และการจัดครูเข้า
สอน น้ามาปรับปรุง พัฒนา และค้านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยเป็นไปตาม
บริบทของโรงเรียน 

    

    5. กิจกรรมการนิเทศภายใน     
    6. กิจกรรมการจัดครูสอนแทน     
    7. กิจกรรมการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการด้าเนินงานทางวิชาการ 

    

    8. กิจกรรมการบริหารการทดสอบระดับชาติ     
    9. กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาการ 

    

   10.กิจกรรมจัดหาวัสดุส้านักงานในฝุาย
วิชาการ 
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รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 - - 30,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 15,000 - 10,000 - 5,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
    1. มีโครงสร้างการบริหารงาน ขอบข่ายงานวิชาการและมีการ
พรรณนางานตามโครงสร้างอย่างครบถ้วนและมีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    2. มีแผนการนิเทศภายใน สรุปผลการนิเทศภายใน น้ามา
ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 
    3. มีแนวปฏิบัติ มีผู้รับผิดชอบจัดครูเข้าสอนแทนและมีการน้า
ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน 
    4. ครู นักเรียนและผู้ปกครอง รวมจ้านวน 480 คน มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาและปรบัปรุงการวางแผนงานวิชาการ 

    5. ฝุายวิชาการมีวัสดุส้านักงานไว้บริการในการท้างานให้แก่

ผู้เรียนและผู้มาใช้บริการ 

- การสังเกต 
- การประเมินผลการ
ด้าเนินการ 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบประเมินผล
การด้าเนินการ 
- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์ (เชิงคณุภาพ) 
    1. มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรความสามารถพิเศษ
นักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
    2. มีกลุ่มการเรียนอย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน และมีรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
    3. มีการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ตารางสอน/ตาราง
เรียน และการจัดครูเข้าสอน น้ามาปรับปรุง พัฒนา และค้านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 

 
- การสังเกต 
- ความพึงพอใจครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 
- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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    4. มีการพัฒนาการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด้าเนินงานทางวิชาการให้มีความทันยุคสมัย 
    5. มีการบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ และน้าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือเพ่ิมระดับของผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
    6. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ และมีการน้าผล
ไปพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
    7. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  9.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีการจัดท้าโครงสร้างการบริหารงาน ขอบข่ายงาน
วิชาการและมีการพรรณนางานตามโครงสร้างอย่างครบถ้วนและมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
  9.2 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีการสร้าง พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  9.3 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีการพัฒนาการจัดกลุ่มการเรียนอย่างหลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และมีรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
  9.4 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีการการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ตารางสอน/
ตารางเรียน และการจัดครูเข้าสอน น้ามาปรับปรุง พัฒนา และค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดย
เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 
  9.5 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีการวางแผนการนิเทศภายใน สรุปผลการนิเทศภายใน 
น้ามาปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 
  9.6 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีการการสร้างแนวปฏิบัติ มีผู้รับผิดชอบจัดครูเข้าสอน
แทนและมีการน้าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน 
  9.7 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีการพัฒนาการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด้าเนินงานทางวิชาการให้มีความทันยุคสมัย 
  9.8 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีการบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ และน้าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือเพ่ิมระดับของผลการทดสอบระดับชาติ 
  9.9 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ และมีการน้า
ผลไปพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
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      ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ 
            (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
               ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการ 

 
 
 

                                         ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครง 
(นายประสพ  แก้วบังเกิด) 

รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 

(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
 

                                           
   

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
                                 ผูอ้้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 2,4,5  สพม.38 ข้อที่ 1,2      สพฐ. ข้อที่ 1,4     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,5 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางประดับพร  บุตรสุวรรณ  นายวิเชียร  รามจักร นางเกษร  ฟักรักษา   
                               นางมัสริน  ละมัย นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย  นางสาวสายชล  สุกร 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จัดท้าข้อมูล
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความส้าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนรวมทั้งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโรงเรียนไกรในวิทยาคม  
รัชมังคลาภิเษก ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท้าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย  ถือปฏิบัติร่วมกันเป็นมาตรฐานเดียวกัน ต้องมีผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากการวัดและประเมินทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน 
พัฒนาความก้าวหน้า  ด้านความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  คุณธรรม   และค่านิยมอันพึงประสงค์     ดังนั้นการ
วัดและประเมินผล และงานทะเบียนนักเรียน จงึจ้าเป็นต้องใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  เน้นการ
ปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับสาระ  การเรียนรู้   กระบวนการ   กิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายชั้นปี   เพ่ือน้า
ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง   พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้   รวมทั้งน้าผลการประเมินรายปีไปพิจารณา  ตัดสินการเลื่อนชั้น   
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้มีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 
2.2 เพ่ือให้มีก้าหนดแนวปฏิบัติและจัดท้าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน  และ

ด้าเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่ก้าหนด 
2.3 เพ่ือให้มีผลการปฏิบัติมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน 
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2.4 เพ่ือให้มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา  และมีการ
วิเคราะห์  ปรับปรุง  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.5 เพ่ือให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน มีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบสะดวกกับการน้าไปใช้ มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและทันสมัย  โดยการน้าเทคโนโลยีมาใช้ 

2.6 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถให้การบริการแก่
ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่ก้าหนด 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1  นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ประมาณ 410 คน 

3.1.2  ครูและบุคลากรในโรงเรียน  ประมาณ  30  คน 

    3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนได้รับเอกสารแสดงผลการเรียน(ปพ.) ถูกต้องและครบถ้วน 
3.2.2 ครูผู้สอนมีระเบียบ/แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
3.2.3 ครูผู้สอนได้รับการก้ากับ/นิเทศเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
3.2.4 ครูผู้สอนมีอุปกรณ์/โปรแกรมอ้านวยความสะดวกในการบันทึกผลการเรียน 
3.2.5 มีฐานข้อมูลสารสนเทศสะท้อนพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้            

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ก้าหนดเปูาหมายและระดับความส้าเร็จของโครงการ 
ก้าหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ 

25 มิ.ย.63 ทีมงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุม จัดเตรียมการท้ากิจกรรมตามโครงการ 
การด้าเนินกิจกรรม 
1. รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
2. ก้าหนดแนวปฏิบัติและจัดท้าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและ

25 มิ.ย.63 
 
 

30 มิ.ย..63 
30 มิ.ย..63 

ทีมงาน 
 
 

น.ส.สายชล 
นางประดับพร 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินผลการเรียน 
3. ด้าเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่ก้าหนด 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ครูทุกคน 

กิจกรรมการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน   
การด้าเนินกิจกรรม 
1. มีแผนการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชา 
2. มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชา 
3. มีการวิเคราะห์ ปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
4. มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผลทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
5. มีการน้าผลตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผลมาปรับปรุง
พัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปกีารศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ครูทุกคน 

 
ครูทุกคน 

 
ครูทุกคน 

 
ครูทุกคน 

 
ครูทุกคน 

กิจกรรมการจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

  

การด้าเนินกิจกรรม 
1. มีการส้ารวจ รวบรวม และจัดท้าเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้อย่างครบถ้วน 
2. มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและสะดวกในการน้าไปใช้ 
3. มีการ ปรับปรุงให้เหมาะสม และทันสมัย 
4. มีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการด้าเนินการวัดผลและประเมินผล 

 
30 มิ.ย.63 

 
นางประดับพร 
น.ส.สายชล 

 
 

กิจกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผล
การเรียน 

  

การด้าเนินกิจกรรม 
1. มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 
2. มีการรายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมินผลการเรียน 
3. มีการจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่าง
เรียบร้อยและปลอดภัย 
4. มีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางมัสริน 

นางประดับพร 
นายวิเชียร 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน   
การด้าเนินกิจกรรม 
1. มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน ที่มีข้อความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีให้บริการได้ทันตามก้าหนดเวลา 
3. มีการเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย 
4. มีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการด้าเนินงานอย่างเหมาะสม 

  
นางเกษร 

น.ส. 
เบญจวรรณ 
นายวิเชียร 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
รวบรวมข้อมูลและผลการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับเปูาหมายและระดับ
ความส้าเร็จของโครงการ  และสรุปผลการด้าเนินโครงการ 
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการด้าเนินงาน 

 นางประดับพร 
น.ส.น้้าผึ้ง 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
ก้าหนดแนวทางในการปรับปรุงงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพดียิงขึ้น  น.ส.น้้าผึ้ง 
จัดท้าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (มี)   
 
5.  งบประมาณที่ใช้  150,000  บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมการด้าเนินการวัดผลและประเมินผล
การเรียน 

100,000   100,000 

กิจกรรมการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการ
วัดผลการเรียน 

10,000   10,000 

กิจกรรมการจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

10,000   10,000 

กิจกรรมการด้าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการ
วัดผลและประเมินผลการเรียน 

20,000   20,000 

กิจกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 10,000   10,000 

รวม 150,000   150,000 
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หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
37,500 - 37,500 - 37,500 - 37,500 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่านหรือ
ซ้้าชั้นในชั้น 

 
ผลการเรียน 

 

 
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ 

 
2.ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับที่มีมาตรฐานสากล 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

3.ร้อยละ 100  ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับเอกสารแสดงผลการเรียน(ปพ.) ถูกต้อง
และครบถ้วน 
2.ครูผู้สอนมีระเบียบ/แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
3.ครูผู้สอนได้รับการก้ากับ/นิเทศเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
4.ครูผู้สอนมีอุปกรณ์/โปรแกรมอ้านวยความสะดวกในการบันทึกผล
การเรียน 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 นักเรียนได้รับเอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.) ถูกต้องและครบถ้วน 
9.2 ครูผู้สอนมีระเบียบ/แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
9.3 ครูผู้สอนได้รับการก้ากับ/นิเทศเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
9.4 ครูผู้สอนมีอุปกรณ์/โปรแกรมอ้านวยความสะดวกในการบันทึกผลการเรียน 
9.5 มีฐานข้อมูลสารสนเทศสะท้อนพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 
         (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ)    (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
   ต้าแหน่งหัวหน้างานวัดผลประเมินผลฯ         ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวชิาการ 
 

 
 

 

                                         ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครง 
    (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
  รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
 
                                           
   

  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
                                 ผูอ้้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 
      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
โครงการ : พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข้อที่ 1-5   สพม.38 ข้อที่ 1-2     สพฐ. ข้อที่ 2,4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (ตัวบ่งชี้ย่อย 6)  
        ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (ตัวบ่งชี้ย่อย 1) 
      มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวดอกไม้  ทองพันธ์  
ระยะเวลาด าเนินการ                     ตลอดปีการศึกษา  2563 

1. หลักการและเหตุผล 
            ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส้าคัญถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ทั้งมวล ดังนั้น 
ความส้าคัญของห้องสมุดจึงเทียบได้กับเป็นหัวใจของโรงเรียนในกระบวนการศึกษาท่ีให้ความรู้ด้วยตนเอง 
ห้องสมุดมีความส้าคัญอย่างยิ่งเพราะผู้เรียนจะได้ไป แสวงหาค้นคว้าความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ได้แก่การอ่าน 
การดูและการฟัง ได้รับความรู้ต่างๆ แตกต่างกัน  การน้าความรู้ทั้งหลายมารวมกันไว้ในห้องสมุดได้นั้น  ในโลก
ยุคปัจจุบันระบบเครือค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน้าความรู้จากแหล่งอ่ืนๆ ในโลกท่ีเชื่อมโยงกันถึงกัน
ได้ ผ่านระบบออนไลน์ เกิดแหล่งความรู้ที่กว้างขวาง ท้าให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้ทั่วถึง รวดเร็วและถูกต้อง 
ง่ายต่อการค้นข้อมูล ข้อสรุป ประการหนึ่ง คือ ความเป็นคนใฝุรู้หมั่นศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ เพ่ือเพ่ิมพูน
สติปัญญา ท้าให้เขาพัฒนาตนเองได้สูงสุดในชีวิต การอ่านหนังสือเป็นปัจจัยส้าคัญ ผู้พัฒนาตนเองต้องมีนิสัยรัก
การอ่าน โรงเรียนจึงควร ร่วมกันพัฒนานิสัยรักการอ่าน เพื่อแสวงหาความรู้ให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ด้วย การให้
ความส้าคัญกับการพัฒนาและการใช้ห้องสมุดโดยทั่วถึง โดยน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด้าเนินงาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1   เพ่ือปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน 

2.2  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้รับการศึกษาค้นคว้าใฝุเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2.3  เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
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3.  เป้าหมาย 
             3.1  เชิงปรมิาณ 
                   นักเรียนโรงเรยีนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 
             3.2  เชิงคุณภาพ 
                   นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าอย่างพอเพียง 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ(รายละเอียดในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม) 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เตรียมการ/วางแผน 
2.ด้าเนินการ 
    - จัดซื้อหนังสือคู่มือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    - ซ่อมแซมหนังสือเก่า 
    - จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 
    - จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (รางวัลกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด) 
    - จัดกิจกรรมรักการอ่าน ส่งเสริมความรู้  
     (รางวัลรักการอ่าน) 
    - จัดบรรยากาศภายใน/ ภายนอกห้องสมุด 
3. ขั้นติดตามประเมินผล 
4. สรุปงาน/กิจกรรม 
 

มี.ค.63 
ตลอดปี 2563 

 
 
 
 
 
ก.ค.63-เม.ย.64 

 
 

ก.พ.64 
พ.ค.64 

 
นางดอกไม้ ทองพันธ์ 
นางสาวพธู  ทองดี 
นางสาวสุธา  มั่นค้า
นางสาวสุชารัตน์ เข็ม
แก้ว 

 
5. งบประมาณที่ใช้  30,000 บาท  
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม/ค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2,000 - - 1,500 
รักการอ่าน 3,000 - - 3,000 

หนังสือคู่มือตามกลุ่มสาระ 5,000 - - 5,000 
พัฒนาห้องสมุด 10,000 - 10,000 5,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 20,000  10,000 20,000 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ   

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 

 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
ร้อยละ 80 นักเรียนได้ใช้ห้องสมุด เพื่อศึกษาค้นคว้า 

 
สังเกต 

 
สถิติการใช้ 

ผลลัพธ์ 
มีหนังสือ เอกสาร ต้าราและคอมพิวเตอร์ใช้ ในการศึกษา
ค้นคว้าอย่างพอเพียง 

สังเกต 
สอบถาม 

ใบงาน 
แบบสอบถาม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลาย จากห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตได้ 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวดอกไม้  ทองพันธ์)                       (นางสาวน้้าผึ้ง สงสัย) 
        ต้าแหน่ง ครู ช้านาญการพิเศษ        ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการ 

                       ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครง 
    (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
  รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
   (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ                                           

 ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 

              ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : จัดระบบการประกันคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1,4,5,6  สพม.38 ข้อที่ 1,2,4      สพฐ. ข้อที่ 4,6     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2   ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ทีมงานประกันคุณภาพภายใน 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2563 

1. หลกัการและเหตุผล 
 จากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งอยู่ในหมวดที่ 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก้าหนดไว้ว่า  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก( มาตรฐาน 47 )  โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนบริหารการศึกษา
ที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท้ารายงานประจ้าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือน้าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงมีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรับการสร้างความม่ันใจ
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชา  ข้อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เก่ียวข้องว่า  
ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถ  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีก้าหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก้าหนดได้ก้าหนด  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน อีกท้ังยึดหลักการด้าเนินงานตามหลักการทรง
งานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การท้างานแบบองค์รวม  การมีส่วนร่วมของทุกฝุาย ทาง
โรงเรียนจึงได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

2.2  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากครูผู้สอนได้อย่างถูกต้อง  เต็มตามศักยภาพ  และมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน 
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2.3  เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองได้ตามมาตรฐานการศึกษา   
2.4  เพื่อให้โรงเรียนประเมินตนเองภายในโรงเรียนและสามารถปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
2.5  เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1 ครูและนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  จ้านวน  410  คน 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในและด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 3.2.2  ส่งเสริมครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 3.2.3  ผู้เรียนร้อยละ 95  ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากครูผู้สอนได้อย่างถูกต้อง  เต็ม

ศักยภาพ  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน 
 3.2.4  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน  

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ก้าหนดเปูาหมายและระดับความส้าเร็จของโครงการ 
ก้าหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ 

25 ม.ิย.63 ทีมงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุม จัดเตรียมการท้ากิจกรรมตามโครงการ 
การด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 1. โรงเรียนจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบบริหารงาน  คณะท้างาน   
 2. จัดระบบบริหารและข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนให้เป็นระบบ

ครอบคลุมต่อการใช้งาน 
 3. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในและด้าเนินการอย่างต่อเนื่องใน
รูปของคณะกรรมการ  มีการก้าหนดตัวชี้วัด  วิเคราะห์ผลการประเมิน
งานแผนงานและการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

25 ม.ิย.63 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ทีมงาน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ที่ก้าหนด 
 4. พัฒนาครูและบุคลากร  โดยให้รับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  
ศึกษาเอกสาร 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
6. จัดท้ามาตรฐานโรงเรียน  ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด  สภาพของโรงเรียนและชุมชน  และศักยภาพของ
โรงเรียน 
7. จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนทั้งระยะยาว     
คือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และแผนระยะสั้น  
คือ แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
8. ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
ด้าเนินการจัดการเรียนการสอนและด้าเนินกิจกรรมตามแผนการ/
โครงการให้มีประสิทธิภาพ 
9. ก้าหนดกรอบในการประเมินตนเอง  ตามภารกิจ/กิจกรรม  หรือ

มาตรฐานของโรงเรียน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ  ตรวจสอบ  
และติดตามผล 
10. จัดท้ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ้าปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา  

เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ  
11.  ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อน้าผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา  
และรักษาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
รวบรวมข้อมูลและผลการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับเปูาหมายและระดับ
ความส้าเร็จของโครงการ  และสรุปผลการด้าเนินโครงการ 
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการด้าเนินงาน 

15 มี.ค.64  

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
ก้าหนดแนวทางในการปรับปรุงงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพดียิงขึ้น 15 มี.ค.64  
 

5.  งบประมาณที่ใช้ 4,000  บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.กระดาษ เอ 4 1,000 - - 1,000 
2.หมึกเครื่องปริ้นท์ 1,000 - - 1,000 
3.ค่าเข้าเล่ม  2,000 - - 2,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 4,000 - - 4,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 2,000 -   2,000  

 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
1. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในและด้าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
3. ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากครูผู้สอนได้อย่าง
ถูกต้อง  เต็มศักยภาพ  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านคณุภาพนักเรียน 
4. การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาทุกด้าน 

 
การสอบถาม 

 
การสอบถาม 

 
 

ผลการเรียน 
 

การประเมิน
คุณภาพ 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 

สรุปผลการเรียน 
 

ผลการประเมินคุณภาพ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

9.1  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ท้าให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข 
9.2  ครูผู้สอนสามารถจัดการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างถูกต้อง  พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตาม

ศักยภาพ  และบุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
9.3  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 
         (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ)                                   (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
   ต้าแหน่งหัวหน้างานวัดผลประเมินผลฯ                        ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการ 

 

                       ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครง 
       (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 

รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 

(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ                                          
   

 ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงกา 
   (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 

      ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1,2,5   สพม.38 ข้อที่ 1,2,  สพฐ. ข้อที่ 1,4   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่   1 คุณภาพของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางประดับพร บุตรสุวรรณ นางสาวน้้าผึ้ง สงสัย นางสุชารตัน์ เข็มแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 เรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาในมาตรา 10 วรรค
สอง กล่าวว่า การจัดการศึกษาส้าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่อง ทางร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์  การ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้  ต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ้าต้าบล จัดการศึกษาแบบ
สหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6 และเข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนน้าจัดการเรียนร่วม 
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 มีนักเรียนในโครงการ ประมาณปีละ 10-30 คน ในแต่ละปี ต่อมาโรงเรียนได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และในปีการศึกษา 2562  มีนักเรียนประมาณ 23 คน ที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ นักเรียนที่เรียนรู้ช้าไม่สามารถเรียนหนังสือได้ดีเท่าเด็กทั่วไป มีปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ เข้า
สังคมใหม่ไม่ได้ หรือมีปัญหาครอบครัว ส่งผลกระทบต่อนักเรียน ขาดความรัก ความอบอุ่น มีผลต่อพฤติกรรม
ของนักเรียน ซึ่งพบว่านักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขาดความสนใจการกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ นักเรียนบางส่วนอ่าน เขียนภาษาไทยไม่คล่อง ท้าให้ผลต่อการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่้า เด็กควร
ที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนได้ ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับนักเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ 
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 2.2 เพ่ือประสานขอความชวยเหลือให้ได้รับสิ่งอ้านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา ตามที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะการด้ารงชีวิต 
ทักษะทางสังคม ทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการที่ก้าหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล 
     2.4 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวมในโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
     2.5 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ ทุกคน ได้รับการศึกษาจัดการศึกษาตามโครงการอย่าง
เหมาะสม 
          3.1.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ สิ่งอ้านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและอ่ืนใดทางการศึกษาอย่างเหมาะสม ตามท่ีก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะการ
ด้ารงชีวิต ทักษะทางสังคม ทักษะทางวิชาการ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
           3.2.2 ได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษา จากผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนเป็นอย่างดี 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  นางประดับพร

บุตรสุวรรณ 
 

นางสาวน้้าผึ้ง 
สงสัย 

 

นางสุชารัตน์ 
เข็มแก้ว 

ประชุมครูเพ่ือวางแผนการจัดการศึกษา/ปัญหา 1ก.ค. 63 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
ส้ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ คัดกรอง/วินิจฉัย ตลอดปี

การศึกษา 
2563 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
จัดท้าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
จัดท้าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
สอนเสริมตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
จัดหาสื่อที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ เช่น พจนานุกรม เครื่องคิดเลข 
ผลิตสื่อการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- การผลิตไม้กวาดดอกหญ้า 
- ฝึกวาดรูปด้วย program paint/วาดรูประบายสี 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
นิเทศติดตามและประเมินผลการด้าเนินการ มี.ค. 64 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กระดาษ A4 1,000 - - 1,000 
ไส้แฟูม 500   500 
ตัวหนีบกระดาษ 100   100 
กระดาษสีต่างๆ 500   500 
ปากกาไวท์บอร์ด 500   500 
สีไม้คลอรีน 500   500 
สติ๊กเกอร์ใส 400   400 
หมึกเติม 1,000   1,000 
แฟูม 500   500 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 -  5,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ต.ค. 63-30 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ม.ค. 63-31 มี.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 เม.ย. 64-31 เม.ย.64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
5,000 - - - - - - - 
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
1.  ร้อยละ 80 ของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้รับการ

พัฒนาทักษะชีวิต 
สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีมความต้องการพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะการด้ารงชีวิต ทักษะทาง
สังคม ทักษะอาชีพและทักษะทางวิชาการ ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
2. ได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษา จากผู้ปกครอง 
องค์กร และชุมชน 
 

สังเกต แบบสังเกต 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1  โรงเรียนได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไห้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ 
     9.2  โรงเรียนได้ประสานขอความช่วยเหลือไห้ได้รับสิ่งอ้านวยความสะดวก สื่อ บริการและอ่ืนใดทาง
การศึกษาอย่างเหมาะสม ตามที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 9.3  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะการด้ารงชีวิต ทักษะ
ทางสังคม ทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการที่ก้าหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล 
     9.4  การจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวมในโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
     9.5 เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน 
  

ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 
         (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ)    (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
   ต้าแหน่งหัวหน้างานวัดผลประเมินผลฯ         ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวชิาการ 
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                                         ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครง 
    (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
  รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
 
                                           
   

  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
                                 ผูอ้้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 3   สพม.38 ข้อที่ 3     สพฐ. ข้อที่ 3      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมัสริน ละมัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 

มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษา 
ที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะ 
ช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ท่ีครู 
จะต้องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันท้างาน พัฒนาทักษะและ 
การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า 
เปูาหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท้างานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น้าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแล 
สนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ความส้าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส้าคัญและความสุขของการท้างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการ 
เรียนรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มือ 
อาชีพ และสนองต่อจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส้านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดท้า
โครงการพัฒนา ศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community)   “ชุมชนการ
เรียนรู้ทาง วิชาชีพ” ขึ้น   และได้น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาเป็นแนวทางในการด้าเนินงานอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเปูาหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพ่ิมความ กระตือรือร้นที่
จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน  
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 2.2 เพ่ือให้ครูเกิดสิ่งที่เรียกว่า พลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนใน ชั้น
เรียนของตนเองมีผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและร่ วมกัน รับผิดชอบ
เป็นกลุ่มต่อผลส้าเร็จของนักเรียน  
 2.3 เพ่ือให้ครูรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จ้าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ส่งผลดี
ต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา เกิดแรงแนวทางที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่อการ เรียนรู้
ให้นักเรียนต่อไป  
 2.4 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติของนักเรียน กลุ่มเปูาหมายใน
รายวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 รายวิชาที่ไม่ได้สอบวัดความรู้ระดับชาติ 3 คือ ศิลปศึกษา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และสุขศึกษาและพลศึกษา 

    
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปรมิาณ  
          3.1.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ร่วมโครงการรวมจ้านวน  40  คน          
   3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.1.2  ครูที่ร่วมโครงการ มีความรู้เรื่องกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนา คุณภาพผู้เรียน  
คิดเป็นร้อยละ 90    

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ   
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1. ข้ันเตรียมการ (Plan)      
1.1 ประชุมวางแผน     
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ     
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน กระบวนการ PLC   

กรกฎาคม 63 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
2.1 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision)     
2.2 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)      
2.3 การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน (Instruction)   

สิงหาคม 63 
ถึงมีนาคม 64 

กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 การนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Coaching)     
3.2 การถอดบทเรียน (Action After Review) 

สิงหาคม 63 
ถึงมีนาคม ภ 

กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
4.1 ครูรายงานผลการด้าเนินการตาม กระบวนการ PLC    
4.2 สรุปผลและรายงานผลการด้าเนินการ ขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC 

ตุลาคม 63และ
มีนาคม 64 

กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

 
5. งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.ครูแต่ละกลุ่มสาระการ เรียนร่วมกันการ
สร้าง วิสัยทัศน์ร่วมกัน เรียนรู้ ร่วมกันเป็นทีม 
และจัดการ เรียนรู้สู่นักเรียน   

5,000    

2. ครูรายงานผลการ ด้าเนินการตาม 
กระบวนการ PLC พร้อม พร้อมทั้งสรุปผลและ 
รายงานผลการด้าเนินการ ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC  

5,000    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000    
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 5,000 - - - 5,000 - 
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ร่วมโครงการ
รวมจ้านวน  40  คน 
 

ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถใน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ  

-แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

ผลลัพธ์ ครูที่ร่วมโครงการ 
มีความรู้เรื่องกระบวนการ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้
และพัฒนา คุณภาพผู้เรียน 
คิดเป็นร้อยละ 90    

ครูแต่ละกุ่มสาระการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนางาน ด้านการเรียนการสอนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน กว่าเดิม  
 

-แบบรายงานผลการท้า 
กิจกรรม PLC  
-รายงานผลงานการ 
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) 

 
 
 
 
 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 ครูมีความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเปูาหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพ่ิมความกระตือรือร้นที่ จะ
ปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน  
 9.2 ครูเกิดสิ่งที่เรียกว่า พลังการเรียนรู้ (Power of Learning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้น เรียน
ของตนเองมีผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและร่วมกันรับผิดชอบ  
 9.3 ครูรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จ้าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ส่งผล ดีต่อ
การปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา เกิดแรงแนวทางที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ ให้
นักเรียนต่อไป  
 9.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติกลุ่มเปูาหมายในรายวิชา หลัก 
5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนใน 3 รายวิชาที่ไม่ได้สอบวัดความรู้ระดับชาติ     
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(ลงชื่อ)........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ       .  ผู้เสนอโครงการ 
            (นางมัสริน ละมัย)       (นางน้้าผึ้ง สงสัย) 
            ต้าแหน่ง ครผูู้ช่วย                 ต้าแหน่ง หัวหน้าฝุายวิชาการ 
 

 
 

                                         ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครง 
    (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
  รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
 
                                           
   

  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
                                 ผูอ้้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 6   สพม.38 ข้อที่ 4      สพฐ. ข้อที่ 4      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และ 1.2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานวิชาการเป็นงานหลักและเกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมในสถานศึกษา โดยมีจุดหมายให้ไปสู่การมี
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา และเม่ือมีการท้างานในแต่ละงาน
ตามกระบวนการบริหาร (Management Process) มี 3 ขั้นตอนคือ การวางแผน (Planning) การด้าเนินงาน
ตามแผน (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) จะเห็นว่าขั้นตอนการประเมินผลนั้นมี
ความส้าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าอีก 2 ขั้นตอน ทั้งนี้เพราะผลของการประเมินไม่เพียงแต่จะใช้ส้าหรับแก้ไขปรับปรุง
และตัดสินใจในงานนั้นๆ แต่ยังสามารถน้าไปใช้ตัดสินใจในการวางแผนโครงการอ่ืนๆ ต่อไปด้วย  

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาการประเมินผลการด้าเนินงานวิชาการยังไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร ขาดการ
รวบรวมข้อมูล ที่ชัดเจน และไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือให้การประเมินผลการด้าเนินงานวิชาการเป็นไปอย่างมี
ระบบแบบแผน จึงได้จัดท้าโครงการการประเมินผลการด้าเนินงานวิชาการขึ้นและสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “ความมีเหตุผล” 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1เพ่ือมีการประเมินผลการด้าเนินงานวิชาการจากหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนและมีการเผยแพร่ 
ผลการด้าเนินงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  2.2 เพ่ือการก้าหนดแนวทางปฏิบัติ และมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการด้าเนินการของการ
ประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน และสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 
  2.3 เพื่อการน้าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานการประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

3. เป้าหมาย  
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 3.1  เชิงปริมาณ  

         3.1.1 เพ่ือมีการประเมินผลการด้าเนินงานวิชาการจากหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนและมีการ
เผยแพร่ผลการด้าเนินงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
              3.1.2 เพื่อการก้าหนดแนวทางปฏิบัติ และมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการด้าเนินการของการ
ประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน และสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 
   3.2  เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 เพื่อการน้าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานการประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
     

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
    1.1 ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/ทางเลือกในการ
ด้าเนินการ 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

ก.ค.2563 น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
    2.1 กิจกรรมการประเมินผลการด้าเนินงานวิชาการจากหน่วยงาน
ย่อยภายในโรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา

2563     2.2 กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด้าเนินงาน
วิชาการ 
    2.3 กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินการด้าเนินงานและการน้า
ผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด้าเนินงานด้านวิชาการ 
    2.4 กิจกรรมการเผยแพร่ผลการด้าเนินงานทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
    2.5 กิจกรรมการก้าหนดแนวทางปฏิบัติ การชี้แจงสร้างความเข้าใจ
ในการด้าเนินการของการประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่านเขียน และสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 

นางประดับพร บุตรสุวรรณ 

    2.6 กิจกรรมการสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพ  
    2.7 กิจกรรมการด้าเนินการประเมินผลตามแนวทางที่ก้าหนด  
    2.8 กิจกรรมการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง 

 น.ส.น้้าผึ้ง  สงสัย 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    2.9 กิจกรรมการน้าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานการ
ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
    คณะกรรมการด้าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด้าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

 ทีมงานวิชาการ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 

5.  งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

    6.1 กิจกรรมการประเมินผลการด้าเนินงาน
วิชาการจากหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 

    

    6.2 กิจกรรมการแตง่ตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการด้าเนินงานวิชาการ 

    

    6.3 กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมิน
การด้าเนินงานและการน้าผลการวิเคราะห์ไป
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด้าเนินงานด้าน
วิชาการ 

    

    6.4 กิจกรรมการเผยแพร่ผลการด้าเนินงาน
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

    

    6.5 กิจกรรมการก้าหนดแนวทางปฏิบัติ 
การชี้แจงสร้างความเข้าใจในการด้าเนินการ
ของการประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่านเขียน และ
สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 

    

    6.6 กิจกรรมการสร้างเครื่องมือการ
ประเมินคุณภาพ 
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    6.7 กิจกรรมการด้าเนินการประเมินผลตาม
แนวทางท่ีก้าหนด 

    

    6.8 กิจกรรมการก้ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด้าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

    

    6.9 กิจกรรมการน้าผลการประเมินไป
ปรับปรุง พัฒนางานการประเมินผลคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 - - 5,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 3,000 - 1,000 - 1,000 - 

 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
    1. เพ่ือมีการประเมินผลการด้าเนินงานวิชาการจากหน่วยงาน
ย่อยภายในโรงเรียนและมีการเผยแพร่ผลการด้าเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
  2. เพ่ือการก้าหนดแนวทางปฏิบัติ และมีการชี้แจงสร้างความ
เข้าใจในการด้าเนินการของการประเมินผลการเรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน และสมรรถนะส้าคัญ
ของผู้เรียน 

- การสังเกต 
- การประเมินผลการ
ด้าเนินการ 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบประเมินผล
การด้าเนินการ 
- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
    1. เพ่ือการน้าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานการ
ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
     

 
- การสังเกต 
- ความพึงพอใจครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 
- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  9.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีการประเมินผลการด้าเนินงานวิชาการ 
  9.2 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีการเผยแพร่ผลการด้าเนินงานทั้งภายในภายนอก
โรงเรียน 
 
 

   ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ 
                      (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
         ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการ 
 
 

 

               ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครง 
   (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
  รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
 

   (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
 

                                           
   

         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
                                 ผูอ้้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : การวางแผนงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 2   สพม.38 ข้อที่ 1      สพฐ. ข้อที่ 1      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาการวางแผนงานวิชาการยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ขาดการรวบรวมข้อมูล 
ที่ชัดเจน และไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การวางแผนงานวิชาการเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน สามารถ
รวบรวมจัดท้า ระเบียบ แนวปฏิบัติการของทางราชการเก่ียวกับงานวิชาการให้เป็นระบบสะดวกในการน้าไปใช้ 
เป็นปัจจุบัน จัดท้าและมีแผนงานวิชาการท่ีมีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน พร้อมด้าเนินการตามแผนงาน
วิชาการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง สรุปวิเคราะห์การด้าเนินงาน
เพ่ือน้าไปปรับปรุงพัฒนางานวิชาการ และเผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดท้าข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน การวางแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียนและนโยบายของต้นสังกัด 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดท้าโครงการการวางแผนงานวิชาการขึ้นเพ่ือให้การวางแผน
งานวิชาการประสบผลส้าเร็จและสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา “ต้าราแห่งชีวิต” ตามหลักการทรงงาน ดังนี้ 
“จะท้าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ” เพ่ือน้าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และตรงเปูาหมาย 
  

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือจัดท้าเอกสารคู่มือครู /คู่มือนักเรียน/คู่มือผู้ปกครองเก่ียวกับระเบียบและแนวปฏิบัติของทาง
ราชการเก่ียวกับงานวิชาการให้เป็นระบบ สะดวกในการน้าไปใช้ เป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่อย่าง
หลากหลาย 
  2.2 เพ่ือจัดท้าแผนงานวิชาการที่มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน 
  2.3 เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการอย่างรอบด้านมีการน้าสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง 
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  2.4 เพื่อการวางแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียนและนโยบายของต้น
สังกัด 
  2.5 เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องทราบอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับประกาศแนวปฏิบัติและแผนการรับนักเรียน 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  

                  3.1.1 มีเอกสารคู่มือครู /คู่มือนักเรียน/คู่มือผู้ปกครองเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติของทาง

ราชการเก่ียวกับงานวิชาการให้เป็นระบบ สะดวกในการน้าไปใช้ เป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่อย่าง

หลากหลาย 

       3.1.2 มีแผนงานวิชาการที่มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน 

       3.1.3 มีแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียนและนโยบายของต้นสังกัด 

                 3.1.4 ครู นักเรียนและผู้ปกครอง รวมจ้านวน 480 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ 

วางแผนงานวิชาการ 

   3.2  เชิงคุณภาพ 
                  3.2.1 มีการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการอย่างรอบด้านมีการน้าสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
         3.2.2 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับประกาศแนวปฏิบัติและแผนการรับนักเรียน 
                 3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ  
ดีมาก  

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
    1.1 ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/ทางเลือกในการ
ด้าเนินการ 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

ก.ค. 63 น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
    2.1 กิจกรรมรวบรวมข้อมูลและจัดท้าระเบียบ แนวปฏิบัติของทาง
ราชการเก่ียวกับงานวิชาการให้เป็นระบบ สะดวกในการน้าไปใช้ และ
เป็นปัจจุบัน 

ตลอดปี
การศึกษา

2563 

นางมัสริน ละมัย 

    2.2 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารคู่มือครู/คู่มือนักเรียน/คู่มือผู้ปกครอง
เกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับงานวิชาการด้วยวิธี
ที่หลากหลาย 

ทีมงานวิชาการ 

    2.3 กิจกรรมจัดท้าแผนงานวิชาการท่ีมีคุณภาพตามบริบทของ
โรงเรียน 

น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 

    2.4 กิจกรรมการจัดท้าสารสนเทศงานวิชาการโดยการน้าเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

น.ส.เบญจวรรณ  
จันทร์เมือง และนาย
วิเชียร รามจักร 

    2.5 กิจกรรมการรับนักเรียน น.ส.สายชล สุกร 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
    คณะกรรมการด้าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด้าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

 ทีมงานวิชาการ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  3,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

    1. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลและจัดท้า
ระเบียบ แนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับ
งานวิชาการให้เป็นระบบ สะดวกในการ
น้าไปใช้ และเป็นปัจจุบัน 
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    2. กิจกรรมเผยแพร่เอกสารคู่มือครู/คู่มือ
นักเรียน/คู่มือผู้ปกครองเกี่ยวกับระเบียบ แนว
ปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
ด้วยวิธีที่หลากหลาย 

    

    3. กิจกรรมจัดท้าแผนงานวิชาการท่ีมี
คุณภาพตามบริบทของโรงเรียน 

    

    4. กิจกรรมการจัดท้าสารสนเทศงาน
วิชาการโดยการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

    

    5. กิจกรรมการรับนักเรียน     
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,000 - - 3,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
    1. มีเอกสารคู่มือครู /คู่มือนักเรียน/คู่มือผู้ปกครอง
เกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับ
งานวิชาการให้เป็นระบบ สะดวกในการน้าไปใช้ เป็น
ปัจจุบัน และมีการเผยแพร่อย่างหลากหลาย 
    2. มีแผนงานวิชาการท่ีมีคุณภาพตามบริบท 
ของโรงเรียน 

    3. มีแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบท
ของโรงเรียนและนโยบายของต้นสังกัด 
    4. ครู นักเรียนและผู้ปกครอง รวมจ้านวน 480 คน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการวางแผนงาน

วิชาการ 

- การสังเกต 
- การประเมินผล
การด้าเนินการ 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมินผลการ
ด้าเนินการ 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
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ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
    1. มีการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้าน
วิชาการอย่างรอบด้านมีการน้าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการน้า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 
    2. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับประกาศแนวปฏิบัติและแผนการรับนักเรียน 
    3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก  

 
- การสังเกต 
- ความพึงพอใจครู 
นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 มีเอกสารคู่มือครู /คู่มือนักเรียน/คู่มือผู้ปกครองเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ
เกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็นระบบ สะดวกในการน้าไปใช้ เป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่อย่างหลากหลาย 
     9.2 มีแผนงานวิชาการท่ีมีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน 

 9.3  มีแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบท 
     9.4 มีการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการอย่างรอบด้านมีการน้าสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง 
     9.5 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 
 
 

    ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ 
                      (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
         ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการ 
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  ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครง 
   (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
  รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
   (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
 
                                           
   

         ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
                                 ผูอ้้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : การทวิศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 2   สพม.38 ข้อที่ 1      สพฐ. ข้อที่ 1      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือรองรับ 

การจ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพที่เป็น

ความ ต้องการของตลาดแรงงานที่ก้าลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ผลิต

ก้าลังคนจ้าเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้นักเรียนได้หันมาสนใจเรียนทางด้านอาชีพ

ซึ่งมีตลาดรองรับอย่างแน่นอนให้มากขึ้น แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนมุ่งท่ีจะ

สนับสนุนให้มีการเรียนสายสามัญเพ่ือเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้ขาดก้าลังคนในภาคแรงงานเป็นอย่างมาก 

รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่

กันไป เพ่ือให้ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พ้ืนฐานด้านอาชีพ และสามารถเข้าสู่

ตลาดแรงงานได้ทันทีการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สอดคล้องและ

สัมพันธ์กับตลาดแรงงาน สามารถผลิตก้าลังคนในระดับฝีมือที่ได้มาตรฐาน ส้านักงานคณะกรรมการ การ

อาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความส้าคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการจัดการ อาชีวศึกษาอย่างหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้

เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนวัยเรียนและวัยท้างานตามความถนัด ความ

สนใจ และสามารถเข้าถึงการอาชีวศึกษาได้ง่ายขึ้น โดยการขยายวิชาชีพและ กลุ่มเปูาหมายเข้าสู่ระบบการ

จัดการอาชีวศึกษาให้ชัดเจน ทั่วถึง และรวดเร็ว ขึ้นเพ่ือเป็นทางเลือกอีกทางส้าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร 

ผู้เรียนสามารถส้าเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพร้อม

กัน ทั้งนี้โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้ท้าข้อตกลงกับวิทยาลัยการอาชีพศรีส้าโรง และวิทยาลัย



99 
 

สารพัดช่างสุโขทัย (MOU) ในการเปิดการเรียนการสอนสาขา สาขาช่างไฟฟูา สาขาบัญชีและสาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนตามความถนัดและความสนใจ  

  2.2 เพ่ือขยายกลุ่มเปูาหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา  

  2.3 เพ่ือเป็นทางเลือกส้าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไป

กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  

                 3.1.1 นักเรียนม.ปลายสายทวิจ้านวน 80 คน 

3.2  เชิงคุณภาพ 

                 3.2.1เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนตามความถนัดและ

ความสนใจ  

        3.2.2 เพ่ือเป็นทางเลือกส้าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียน
ควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ  
ดีมาก  

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
    1.1 ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/ทางเลือกในการ
ด้าเนินการ 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

ก.ค.2563 น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
    2.1 กิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนโปรแกรม
ทวิศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา



100 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโปรแกรม 
ทวิศึกษา 

2563 

    2.3 กิจกรรมการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนโปรแกรมทวิศึกษาไปยัง
วิทยาลัยการอาชีพศรีส้าโรงและวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 
    2.4 กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
โปรแกรมทวิศึกษา 
3. ข้ันติดตามผล (Check)  
    คณะกรรมการด้าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด้าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

 น.ส.น้้าผึ้ง สงสัย 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

 

5.  งบประมาณที่ใช้  27,400 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

    2.1 กิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียนของนักเรียนโปรแกรมทวิศึกษา 

    

    2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนโปรแกรมทวิศึกษา 

    

    2.3 กิจกรรมการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
โปรแกรมทวิศึกษาไปยังวิทยาลัยการอาชีพศรี
ส้าโรงและวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 

    

    2.4 กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนโปรแกรมทวิศึกษา 

    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 27,400 - - 27,400 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 10,000 - 10,000 - 7,400 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
นักเรียนม.ปลายสายทวิจ้านวน 80 คน 

 

- การสังเกต 
- การประเมินผล
การด้าเนินการ 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมินผลการ
ด้าเนินการ 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่

ประชาชนวัยเรียนตามความถนัดและความสนใจ  

2. เพ่ือเป็นทางเลือกส้าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก  

 
- การสังเกต 
- ความพึงพอใจครู 
นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและสามารถท้างานตามความถนัดและความสนใจ 
9.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา 
9.3 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตร 
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
9.5 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก 
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    ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ 
                      (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
         ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการ 
 
 
 

               ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครง 
   (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
  รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
   (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
 
                                           
   

         ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
                                 ผูอ้้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 3,5,6  สพม.38 ข้อที่ 3,4      สพฐ. ข้อที่ 1,3,4,5     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ทีมงานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2563 

1. หลักการและเหตุผล 
     โรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)   และได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของครูที่เป็น
ก้าลังส้าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการด้าเนินงานต่าง ๆ   ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน ฝุายวิชาการในฐานะ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ  ดูแล และ
พัฒนาครู ให้มีศักยภาพ พร้อม ให้บริการและอ้านวยความสะดวกแก่คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง  ตลอดถึงหน่วยงานและ องค์กรต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนานักเรียนต่อไปอีกท้ังเป็นการดูแล    บ้ารุงรักษาส่งเสริมให้ทุกคนมีขวัญและก้าลังใจในการท้างานมีความ
เสียสละและ อุทิศตนอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน  

ด้วยเหตุนี้ฝุายบริหารงานวิชาการจึงได้จัดท้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูเพ่ือ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ ท้างานของครู 
 

2.วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน 

2.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
          2.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
          2.4 เพ่ือส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนของผู้เรียน  
          2.5 เพ่ือส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรในโรงเรียนประมาณ  35  คน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
           3.2.1. ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดประสิทธิภาพแก่
ผู้เรียน 
           3.2.2. ครูใหม่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน1 
            3.2 3 มีการจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
           3.2.4 ครูมกีารวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียน  
            3.2.5 ครูมกีารใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ก้าหนดเปูาหมายและระดับความส้าเร็จของโครงการ 
ก้าหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ 

25 ม.ิย.63 ทีมงาน 
วิชาการ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุม จัดเตรียมการท้ากิจกรรมตามโครงการ 
การด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1.พัฒนาครูทางด้านวิชาการ เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน 
2. ส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
4. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียน  
5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

25 ม.ิย.63 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
รวบรวมข้อมูลและผลการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับเปูาหมายและระดับ
ความส้าเร็จของโครงการ  และสรุปผลการด้าเนินโครงการ 
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการด้าเนินงาน 

15 มี.ค.64 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
ก้าหนดแนวทางในการปรับปรุงงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพดียิงขึ้น 15 มี.ค.64 น.ส.น้้าผึ้ง 

สงสัย 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 10,000  บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.พัฒนาครูทางด้านวิชาการ เพ่ือให้ครูได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน 

3,000 - - 3,000 

2. ส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ให้มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน 

1,000 - - 1,000 

3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศทางวิชาการใน
โรงเรียน 

3,000 - - 3,000 

4. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนของ
ผู้เรียน  

1,500   1,500 

5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1,500   1,500 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 - - 10,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 5,000 - 3000 - 2,000 - 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ร้อยละ 100 ของครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน 

 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์   
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1. ครูใหมไ่ด้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน 
2.  โรงเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ  
3.  ครูมกีารวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียน  
4.  ครูมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

การสอบถาม 
 

การสอบถาม 
ผลการวิจัย 

แบบประเมิน 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

แบบสรุปจ้านวนสื่อ
นวัตกรรม 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

9.1  ครูมีการพัฒนาทางด้านวิชาการ สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน 
9.2  ครูใหม่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทิภาพ 
9.3  บรรยากาศทางวิชาการเกิดข้ึนในโรงเรียน 
9.4  ครูทุกคนมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียน  
9.5  ครูมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 
         (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ)                                    (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
   ต้าแหน่งหัวหน้างานวัดผลประเมินผลฯ                         ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการ 
 

                         ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครง 
          (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
  รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
   (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ                                          
   

  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงกา 
      (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
        ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : รับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 4   สพม.38 ข้อที ่2      สพฐ. ข้อที่ 4      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสายชล  สุกร 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก้าหนดให้ 
การศึกษาภาคบังคับเป็นการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ผู้ปกครองส่งเด็กซึ่ง
มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษา
ภาคบังคับแล้ว ถือว่าพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ นับเป็นภารกิจหน้าที่ของโรงเรียน อีกทั้งนโยบายการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้มีโอกาสเข้า
เรียนและจบการศึกษาภาคบังคับทุกคนโรงเรียนศรีสงครามวิทยาได้จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด้าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนทุกปีการศึกษาตาม
นโยบายการรับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการด้าเนินงานมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ปกครอง
นักเรียน สถานศึกษาท้องถิ่น ประชาชน รับทราบการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา โดยทั่วกัน 
           โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยงานรับนักเรียน ฝุายวิชาการจึงได้จัดท้าโครงการพัฒนา
ระบบรับนักเรียน เพ่ือด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการรับนักเรียนและติดตามนักเรียนที่อยู่ในวัยการศึกษาภาค
บังคับให้เข้าในสถานศึกษา เพ่ือให้ประชาชนผู้ปกครอง นักเรียน ทราบก้าหนดการรับเด็กเข้าเรียนอย่างทั่วถึง 
และด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลประชากรเพือ่จัดท้าฐานข้อมูลนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และวางแผนการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายของแผนการรับนักเรียนของกระทรวง , สพฐ.  
สพม. 38 และตามบริบทของโรงเรียนที่สามารถรับนักเรียนได้ด้วยความถูกต้องตามระเบียบการรับนักเ รียน 
โปร่งใสและยุติธรรม 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียน
ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ตามประกาศระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน  
          2.2. เพ่ือรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิมและโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียนต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2564 ตามประกาศระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน  
3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ้านวน 4 หอ้งเรียน 
          3.1.2 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 จ้านวน 3 หอ้งเรียน 
   3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามนโยบายของโรงเรียน          
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 100 
           3.2.2 โรงเรียนมีระบบการรับนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  สายชล  สุกร 
   1. ประชุมวางแผนเตรียมการ 
   2. ศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
ประจ้าปีการศึกษา 2564 
   3. ก้าหนดหน้าที่ภาระงานของคณะกรรมการ 

ตุลาคม-ธันวาคม 
2563 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
   1. จัดประชุมเตรียมการของคณะกรรมการ และ
ชี้แจงแนวการด้าเนินงาน 
   2.  ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
   3.  จัดท้าเอกสาร/แบบฟอร์ม 
   4.  ด้าเนินการรับนักเรียน 

มกราคม-มีนาคม 
2564 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
.   1.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
   2.  สรุปผลการด้าเนินงาน 
 

เมษายน 2564 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
   น้าข้อเสนอแนะ รายงานผลการด้าเนินงาน สรุป
แบบประเมิน และสรุปผลการด้าเนินงานมาร่วม
ปรับปรุงและวางแผนงานการรับนักเรียน 

เมษายน 2564 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  1,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กระดาษ A4 ในการท้าเอกสารที่เก่ียวข้อง
กับการรับนักเรียน เช่น ข้อสอบ ใบสมัคร ใบ
มอบตัว เป็นต้น 

    

2. ปูายไวนิลรับสมัครนักเรียน      
3. ปูายไวนิลรับมอบตัว/รายงานตัวนักเรียน     
4. กาวลาเท็กซ์     
5. คลิปหนีบกระดาษ     
6. แม็กซ์ และลูกแม็กซ์     
7. แฟูมตราช้าง     

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 1,000 - - 1,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - 1,000 - 

 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ) บันทึกผลการรับนักเรียน รายงานการรับนักเรียน 
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ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
 

-วิเคราะห์สถิติการรับนักเรียน 
-ประเมินประสิทธิภาพระบบการรับ

นักเรียน 

-รายงานการรับนักเรียน 
-แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบการรับนักเรียน 
 
 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 นักเรียนทีจ่บชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับ มี
ที่เรียนและเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
     9.2 นักเรียนทีจ่บชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งในโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอ่ืนไดร้ับการศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวสายชล สุกร)               (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสยั) 

ต้าแหน่ง ครู           ต้าแหน่ง หัวหน้าฝุายวชิาการ 
 

ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครง 
              (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
      รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
     (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ                                          

   

  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 

               ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
กิจกรรม : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 1, 2, 4, 5, 6  สพม.38 ข้อที่  1, 2  สพฐ.  3    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.4 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
วิชาศิลปะพ้ืนฐาน เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ และการแสดงออก 

ทั้งงานทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฎี  จัดให้
มีการเรียนการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้  การฝึกทักษะ  การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  และแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยน้อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด้าเนินงาน และมุ่งพัฒนา
นักเรียนให้มีความเปน็เลิศตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านศิลปะ  
ดนตรี  นาฏศิลป์  สูงขึ้น    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  ที่สูงขึ้น 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่เหมาะสม 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนจ้านวนมากกว่าร้อยละ 80 พึงพอใจต่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระศิลปะ 

3.1.2 นักเรียนจ้านวน ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระศิลปะ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนปฏิบัติงานด้าน ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
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            3.2.2 นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ เกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

4.  กจิกรรม และการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียม (PLAN) 
1. คัดเลือกนักเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ 

พ.ค. 63 นางจีรภาภรณ์  
สว่างรุ่ง 

นายวรวิทย์   
ไกรกิจราษฎร์ 
นายเคียง  ช้านิ 

2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน พ.ค. 63 

3. ด้าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 63 
ขั้นปฏิบัติ (DO) 
4. กิจกรรมการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 

ตลอดปีการศึกษา 63 

5. กิจกรรมสานศิลป์ถิ่นสุโขทัย ก.ค. 63 

ขั้นติดตามผล (CHECK) 
6. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงต่างๆ 

ตลอดปีการศึกษา 63 

ขั้นสรุปรายงานผล (ACTION) 
7. สรุปและประเมินผล 

ก.พ. 64 

 
5. งบประมาณที่ใช้       55,000    บาท 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 25,000 - - 25,000 
2. ด้าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน - - - - 
3. กิจกรรมการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 20,000 - 10,000 10,000 
4. กิจกรรมสานศิลป์ถิ่นสุโขทัย 10,000 5,000 - 5,000 
   รวมงบประมาณที่ใช้ท้ังสิ้น 55,000 5,000     10,000 40,000 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. ระยะเวลาในการใช้งบประมาณ              

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 63-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 25,000 - 20,000 - 10,000 - 
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8. การประเมินผล 
           ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
 1. นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ มากกว่า ร้อยละ 80 
 2. นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
มากกว่า ร้อยละ 80 

 
สังเกต 

 
แบบบันทึก 
การเข้าร่วม 

ผลลัพธ์ 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลุ่มสาระศิลปะ
สูงขึ้น 
 4. นักเรียนได้รับทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มากยิ่งขึ้น 

 
แบบประเมิน 

 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และน้าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ้าวันได้ 
 9.2 นักเรียนมีทักษะ กระบวนการ เทคนิค วิธีการใหม่ๆที่เกิดจากการเรียนรู้จากการเรียนการสอน 
 

ลงชื่อ      ผู้รับผิดชอบโครงการ           ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
       (นางจีรภาภรณ์   สว่างรุ่ง)       (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
              ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการ 

  ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครง 
   (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ                                          
   

  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
       ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 2   สพม.38 ข้อที่ 1      สพฐ. ข้อที่ 4      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 1-6 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางแพรวนภา  เมฆตานี 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 มิถุนายน 2563 – 30 เมษายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้ด้าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แล้วพบว่า
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น นักเรียนบางส่วนยังขาดความรู้ที่คงทนซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการเรียนรู้
ในระดับต่อไป เวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามก้าหนด เนื่องจากมีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส้าคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็น 
เปูาหมายส้าคัญของจัดการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการไดม้ีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการการส่งเสริม
ให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับยุค ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 โดยน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางใน
การด้าเนินงาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ที่จะต้องสร้างมีพ้ืนฐานให้กับผู้เรียน นั่นคือ การมีทัศนคติท่ี
ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท้า – มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
2.2  เพ่ือพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล 
2.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์ เพ่ือน้าไปสู่การแก้ปัญหา 
2.4  เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อ  นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย  เพียงพอและมีคุณภาพ 

 2.5  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.6  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
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3. เป้าหมาย  

 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1  จ้านวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมด 
  3.1.2  วิจัยในชั้นเรียน 2 เรื่อง/ภาคเรียน 
  3.1.3  ครูมีโครงการสอน ก้าหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 
  3.1.4  มีสื่อ นวัตกรรมวิชาคณิตศาสตร์ครบทุกรายวิชา 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่า 2.0  ขึ้นไป 
  3.2.2  นักเรียนร้อยละ 65 มีคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต มากกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 
  3.2.3  คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 – 30 มิ.ย. 63 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
1.วิเคราะห์คะแนนย้อนหลัง 3 ปี  เพื่อศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและ
จุดควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐานและรายสาระ 
2. เพ่ิมสมรรถนะครูด้านการวัดประเมินผล (อบรม/ทบทวน) 
3. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู 
4. จ้างบุคลากร 

1 มิ.ย. 63 – 30 
เม.ย. 64 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
  ประเมินผลการด้าเนินงาน 1 - 30 เม.ย. 64 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
   1.สรุปผลการจัดท้าโครงการ  
   2.รายงานผลการด้าเนินโครงการ  
   3.ปรับปรุงการด้าเนินโครงการ 

1 - 30 เม.ย. 64 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  80,000 บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
คิด  วิเคราะห์ เพ่ือน้าไปสู่การแก้ปัญหา 
3. เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อ  นวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ทันสมัย  เพียงพอและมีคุณภาพ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
5. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
6. จ้างบุคลากร 

5,000 
8,000 

 
 

5,000 
 

2,000 
 

10,000 
50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

 5,000 
8,000 

 
 

5,000 
 

2,000 
 

10,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 80,000 50,000 - 30,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 30,000 - 30,000 - 20,000 - 

 
 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
3.1  ด้านปริมาณ 
1.จ้านวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมด 
2.ครูท้าวิจัยในชั้นเรียน 2 เรื่อง/ภาคเรียน 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต  

 
 
 
 



117 
 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูมีโครงการสอน ก้าหนดการสอน แผนการจัด 
  การเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 
2. มีสื่อ นวัตกรรมวิชาคณิตศาสตร์ครบทุกรายวิชา 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกตและ 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
1.นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  
  นักเรียนสูงกว่า 2.0  ขึ้นไป 
2. นักเรียนร้อยละ 65 มีคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต มากกว่า 
  ครึง่หนึ่งของคะแนนเต็ม 
3. คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

 
ทดสอบ 

 
แบบสังเกตและ 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรุ้คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
    9.2 นักเรียนชั้นม.3 และม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
        เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา     
   9.3 ครูมีโครงการสอน ก้าหนดการสอน แผนการจัด  การเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 

ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
       (นางแพรวนภา  เมฆตานี)          (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
               ต้าแหน่ง คร ู                      ต้าแหน่ง หัวหน้าฝุายวิชาการ 

  ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครง 
   (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ                                          
   

  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
       ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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 โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 3,5,6  สพม.38 ข้อที่ 3,4      สพฐ. ข้อที่ 1,3,4,5     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2563 
............................................................................................................................. ................................................. 
1.หลักการและเหตุผล 
         เปูาหมายของโรงเรียนด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ได้ก้าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 
2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
      นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
      นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  
      นโยบายที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      นโยบายที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง บริการทางการศึกษา 
      นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
            และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ว่าด้วย การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ดังนั้น จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
จัดท้าโครงการให้สอดรับกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและยุทธศาสตร์หลักโดยน้อมน้าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด้าเนินงานตาม 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
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2.วัตถุประสงค์ 
    ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร 
3.  เป้าหมาย 
   3.1  เชิงปริมาณ 
         3.1.1   นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ้านวน 410 คน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลทดสอบรวบยอดระดับชาติสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เฉลี่ยตามเกณฑ์ (เพ่ิมขึ้น) 
 

    3.2  เชิงคุณภาพ 
         3.2.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 
1. ประชุมวางแผนด้าเนินการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการ 

 
เม.ย.. 63 
มิ.ย. 63 

นางสาวดอกไม้   ทองพันธ ์   
นางสาวพธู  ทองดี   
นางสาวสุธา  มั่นค้า 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย 
2.1  เข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย 

  2.2 โครงการรักการอ่าน (ห้องสมุด) 
2.3  กิจกรรมการประกวดในรอบปี 
- วันไหว้ครู 
- วันสุนทรภู ่
- วันภาษาไทย 
- วันแม ่
- วันพ่อ 
2.4  กิจกรรมสัญจร 
-  ประกวดเขียนเรียงความเก่ียวกับยาเสพติด 
โรคเอดส์   ฯลฯ 

2.1  2.5  พัฒนาห้องสาระภาษาไทย จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ การผลิตสื่อ  ฯลฯ 

 
ตลอดปีการศึกษา 2563 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
4. สรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม 2564 
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5.  งบประมาณที่ใช้   45,000   บาท 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

เข้าค่ายบูรณาการ ทักษะ
ภาษาไทย                                      
กิจกรรมการประกวดในรอบปี 
-  วันไหว้ครู   (ค้าขวัญ เรียงความ 
แต่งค้าประพันธ์)    
-  วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่  
(จัดกิจกรรมครึ่งวัน)                                   
-  วันแม ่ (แต่งค้าประพันธ์        
ค้าขวัญ เรียงความ)                  
 - วันพ่อ  (แต่งค้าประพันธ์       
ค้าขวัญ เรียงความ)           

 

15,000 
         

1,000 
 

5,000 
 

500 
500 

 

 
               

 
 
 
 
 
 

  

  กิจกรรมสัญจร 
-  ประกวดเขียนเรียงความเก่ียว 
กับยาเสพติด โรคเอดส์   ฯลฯ    
 

 
3,000 

 
 
 
 

 
 

 

พัฒนาห้องสาระภาษาไทย  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การผลิตสื่อ     
ใบงาน Gat เชื่อมโยง ใบงานติว    
o-net ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6  ใบงานทดสอบการอ่าน การ
เขียน ม.1และ ม.2 ปีละ 4 ครั้ง ฯลฯ  
-   กระดาษและวัสดุสิ้นเปลือง                                                                 

 
 

20,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

รวมเงิน 45,000   45,000 
 

หมายเหตุ  โครงการรักการอ่านใช้กระดาษ โรเนียว 20 รีม   แฟูมขนาดใหญ่  10  แฟูม และรางวัล  
              (ปีการศึกษา 2563 ใช้งบของห้องสมุด) 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 20,000 - 15,000 - 10,000 - 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนโรงเรียนไกรในฯ มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
2. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ(o - net) กลุ่ม
สาระภาษาไทยโดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
3  

 
      การสังเกต 

สอบถามความคิดเห็น 
สัมภาษณ์ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 

 
แบบสังเกต/แบบสอบถามความ
คิดเห็น /แบบประเมินต่างๆ/ 
แบบทดสอบการท้างาน
รายบุคคล /รายกลุ่ม ฯลฯ 

ผลลัพธ์ 
นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร
และตามมาตรฐานการศึกษากลุ่มสาระภาษาไทย 
สามารถคดิวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์อย่างอิสระได้ถูกต้อง 

 
      การสังเกต 

สอบถามความคิดเห็น 
สัมภาษณ์ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
แบบสังเกต/แบบสอบถามความ
คิดเห็น /แบบประเมินต่างๆ/ 
แบบทดสอบการท้างาน
รายบุคคล /รายกลุ่ม ฯลฯ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
        9.1 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 
        9.2 นักเรียนได้รับความรู้ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
        9.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
        9.4 นักเรียนน้าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
                               
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวดอกไม้  ทองพันธ์)                     (นางสาวน้้าผึ้ง สงสัย) 
        ต้าแหน่ง ครู ช้านาญการพิเศษ        ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการ 
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 ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 

     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ                                          
   

 
 

  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 

       ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 2, 5  สพม.38 ข้อที่ 1, 3      สพฐ. ข้อที่ 1, 2, 3, 5      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1-5 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุภาวดี  พุฒจาด 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส้าคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็น

เปูาหมายส้าคัญของจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ โรงเรียนไกรใน
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยการจัดท้าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 และเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

จากผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา  พบว่าผลการทดสอบของนักเรียนโรงเรียน    
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ค่าเฉลี่ยต่้ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งผลการทดสอบที่ได้ไม่เป็นที่น่าพอใจ
เนื่องจากหลายตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จึงคิดที่จะพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียนทุกคน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จึงได้จัดท้า
โครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้นตามเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
ทุกคน โดยน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9และพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการด้าเนินงาน  
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1. เพ่ือค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
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2.2. เพ่ือค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยรวม เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

2.3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.4. เพ่ือจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

 
 

3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
             3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
             3.1.2 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
                             (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
                             ร้อยละ 2 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
             3.2.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษากลุ่มสาระ 
                             วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
                             อย่างอิสระและถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ทักษะที่จ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ 
                             และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
                     3.2.2 ครูสามารถจัดการเรียนตามศักยภาพของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ให้ผู้เรียนมี 
                             ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม  :  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการก้าหนดรายละเอียด 
1.2 วางแผนการด้าเนินงาน 
1.3 เตรียมการในการด้าเนินงาน 

มี.ค.- เม.ย. 
2563 

ครูทุกคนใน
กลุ่มสาระฯ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
ด้าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

พ.ค.63 –  
ก.พ.64 

ครูทุกคนใน
กลุ่มสาระฯ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1 กิจกรรมทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมพร้อมการทดสอบระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (o-net) ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิทยากรบุคคลภายนอก 

2.2 กิจกรรมซ่อมบ้ารุง วัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
           และจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ประกอบ 
           การจัดการเรียนการสอน 

     2.3  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
     2.4  กิจกรรมทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
     2.5  กิจกรรมตลาดนัดวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.6  กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 

2.7 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติรามค้าแหง  
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
     3.1 ตรวจสอบ 
     3.2 ประเมินผล 

ก.พ.-มี.ค.64 ครูทุกคนใน
กลุ่มสาระฯ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
4.1 สรุปผลการจัดท้าโครงการ 
4.2 รายงานผลการด้าเนินโครงการ 
 

มี.ค.64 ครูทุกคนใน
กลุ่มสาระฯ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  80,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมพร้อม
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o-net) 
ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิทยากร
บุคคลภายนอก 

3,000 1,000 1,000 1,000 

2.  กิจกรรมซ่อมบ้ารุง วัสดุอุปกรณ์ใน 36,000 - 5,000 31,000 
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    ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  และจัดหาสื่อ 
    วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ 
    ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

3. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3,000 - 0 3,000 
4. กิจกรรมทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17,000 0 16,000 1,000 
5. กิจกรรมตลาดนัดวิชาการกลุ่มสาระการ 
   เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

0 0 0 0 

6. กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 6,000 1,000 2,000 3,000 
7. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติ

รามค้าแหง (เขาหลวง) จังหวัดสุโขทัย 
15,000 0 10,000 5,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 80,000 2,000 34,000 44,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
4,000 - 30,000 - 25,000 - 21,000 - 

 

8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 
2. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปี 
ที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

 
- การสังเกต 
- สอบถามความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ 
- สัมภาษณ์ 
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตาม

 
- การสังเกต 

 
- แบบสังเกต 
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หลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ อย่างอิสระและ
ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ทักษะ 
ที่จ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ครูสามารถจัดการเรียนตามศักยภาพของ
ผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- สอบถามความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ 
- สัมภาษณ์ 
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบสอบถามความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       9.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 3 
       9.2 ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ O-net ม.3 และม.6 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
            อย่างน้อยร้อยละ 2 
       9.3 มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
            สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ อย่างอิสระและถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ 
            มีความรู้ทักษะที่จ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 2 
       9.4 มีการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพเด็กและเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 

                   ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นางสุภาวดี  พุฒจาด) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

           ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
หัวหน้าฝุายวิชาการ 
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 ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายประสพ  แก้วบังเกิด) 

     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

     (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ                                          
   

 
 

  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 

       ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1-6   สพม.38 ข้อที่ 1, 2      สพฐ. ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 6      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1-5 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพิกุล เจ็กอยู่ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการเรียนรู้จึงมีรูปแบบเปลี่ยนไป เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพของบุคคลทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม โดยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียน และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีการปฏิรูปการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ และกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบเพ่ือให้บุคคลมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพในการด้ารงวิถีชีวิตใน
อนาคตได้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตระหนักเห็นความส้าคัญของการจัด
การศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ และการใช้แหล่งการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเป็นการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงจากประสบการณ์จริง 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ 

         คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหาได้ 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุกคน 
     3.2 ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษา  
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4. วิธีด าเนินการ 
   
                           กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 เตรียมการ / วางแผน 
1. กิจกรรมแรลลี่ประวัติศาสตร์วันพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช 
2. กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงวันส้าคัญต่าง ๆ 
3. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภายนอก 
4. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศึกษา 
5. กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
6. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
7. พัฒนาห้องบุคลากรกลุ่มสาระ/ห้องปฏิบัติการสอน    
      - จัดบอร์ดบุคลากรกลุ่มสาระ ,ตารางสอนกลุ่มสาระ
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระ , ตารางการ  
สอนแทนกลุ่มสาระ,จัดบอร์ดปฏิทินกลุ่มสาระ 
      - จัดบรรยากาศในห้องให้น่าสนใจ  สะอาด  สวยงาม 
      - มุมค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
      - จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
8.  จัดหาเอกสารค้นคว้าเพ่ิมเติมส้าหรับนักเรียนชั้น ม.6  
9.  ขั้นติดตามประเมินผล 
10.  สรุปงาน / กิจกรรม 

ตลอดปกีารศึกษา  
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 64 
มี.ค. 64 

นางพิกุล เจ็กอยู่ 
นายสุทธิพร จันทร์ฝอย 
นายเคียง ช้านิ 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้  45,000   บาท 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
วัสดุ -อุปกรณ์ 45,000   45,000 

รวมเงินงบประมาณที่ใช้
ทั้งสิ้น 

45,000   45,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 20,000 - 15,000 - 10,000 - 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต(outputs) 
-นักเรียนร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระ 

-สังเกต 
-สอบถาม 

-แบบประเมินผลการท้างาน 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์(outcome) 
-ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(o-net) เพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่า 3 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    9.1  นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
    9.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
     9.3  นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใช้เหตุผล มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาได้ 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 
              (นางพิกุล  เจ็กอยู่)                               (นางสาวน้้าผึ้ง สงสัย) 
        ต้าแหน่ง ครู ช้านาญการพิเศษ        ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชากา 

                     ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายประสพ  แก้วบังเกิด 

   รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ                                          
   

  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 

                     ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 2,4,5  สพม.38 ข้อที่ 1,2      สพฐ. ข้อที่ 2,4     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,5 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเกษร  ฟักรักษา  และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนด้วยรูปแบบ  วิธีการ  เนื้อหา  และเทคโนโลยีที่หลากหลาย  เหมะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  โดย
มีเปูาหมายให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  ได้แสดงออก  ได้ปฏิบัติจริง  ได้เรียนรู้การคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหา  และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 การเข้าสู่สังคมอาเซียน  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน  การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็น
สิ่งจ้าเป็นส้าหรับคนไทย  ในการแข่งขัน  การสร้างงาน  สร้างอาชีพที่สามารถแข่งขันได้ต้องมีพ้ืนฐานความรู้
ภาษาอังกฤษเป็นตัวหลัก  เป็นวิชาที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งส้าหรับนักเรียนในยุคปัจจุบันเนื่องจากเป็น
ภาษาสากลที่ทั่วโลกใช้เป็นภาษาในการสื่อสารและใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืนๆหลายวิชา การเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนได้ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง   ทั้งในเรื่องของสื่อการเรียนการสอน  บรรยากาศการเรียนรู้ และ
แหล่งเรียนรู้   ด้วยเหตุผลด้านการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพระดับชาติ หรือ  O-NET  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  และ  มัธยมศึกษาปีที่ 6  มี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับต่้าที่สุด  จาก  8 กลุ่มสาระ ถึงแม้จะมีพัฒนาการอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เมื่อ
เป็นเช่นนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนขึ้น  เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวโดยน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็น
แนวทางในการด้าเนินงาน  ในเรื่องของความพอเพียง  พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตนเอง และการมีส่วนร่วม
ของทุกฝุาย 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ 
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 2.2 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทุก ๆ  ด้าน 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรเป็นพื้นฐานการมีอาชีพ มีชีวิตที่มั่นคง 
 2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น 
 
3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ้านวน    410  คน   
          3.1.2 วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ้านวน  10 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา  

   3.2  เชิงคุณภาพ 
         3.2.1  นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างน้อย  70  %    
         3.2.2. นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  ไม่มีติด 0  ร    
         3.2.3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี  และสื่อการเรียนมี
ความทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้  
         3.2.4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ O-net สูงขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 3 

         3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
                    
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  นางเกษร   

ฟักรักษา 
และครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ก้าหนดเปูาหมายและระดับความส้าเร็จของโครงการ 
ก้าหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ 

25 ม.ิย.63 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุม จัดเตรียมการท้ากิจกรรมตามโครงการ 
การด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1. Speaking Day On Tuesday กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันอังคารที่ 

25 ม.ิย.63 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3 และ 4 ของเดือน 
2.  กิจกรรมเสียงตามสาย  โดยนักเรียนชั้น ม.ปลาย  พูด
ภาษาอังกฤษทุกวันอังคาร  เวลา  พักกลางวัน 
3.  กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกตามวันส้าคัญต่าง ๆ  ด้วยการ
ประกวดการจัดนิทรรศการปูายนิเทศ 
4  Crossword  Rally  กิจกรรมการแข่งขันทุกเดือนสะสมแต้ม  
เพ่ือหาแชมป์มอบรางวัลช่วงคริสต์มาส 
5. กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ม.3  และม.6 
6. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
7. กิจกรรมคริสต์มาส  
8. กิจกรรมจัดท้าคลังข้อสอบตามตัวชี้วัด 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับชนชาติเจ้าของภาษา    
    -Mr.Mike  จ้านวน 10 เดือนๆละ 4,000  บาท 
10.  กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 

2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.63 
ตลอดปีการศึกษา 

2563 
 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
รวบรวมข้อมูลและผลการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับเปูาหมายและ
ระดับความส้าเร็จของโครงการ  และสรุปผลการด้าเนินโครงการ 
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการด้าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

นางประดับพร 
 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
ก้าหนดแนวทางในการปรับปรุงงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพดียิงขึ้น ตลอดปีการศึกษา นางเกษร 
จัดท้าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (มี)   
5.  งบประมาณที่ใช้  60,000  บาท 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันอังคาร 1,500   1,500 
2.  กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก 3,000   3,000 
3. กิจกรรมเสียงตามสาย   - - - - 
4.  Crossword  Rally   3,000   3,000 
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5.  กิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

4,000   4,000 

6.  กิจกรรมคริสต์มาส  7,000   7,000 
7. กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ชั้น ม.3  และม.6 

900   900 

8. กิจกรรมจัดท้าคลังข้อสอบตามตัวชี้วัด 2,000   2,000 
9.กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับ
ชนชาติเจ้าของภาษา   

40,000 40,000   

10.กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ 2,000   2,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 60,000 40,000 - 20,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
-  30,000  10,000  20,000  

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ผลผลิต 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

 
ผลการทดสอบ 

 
 

 
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ 

 
 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร ทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

การสอบถาม 
การสังเกต 

 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 
ผลลัพธ์ 
1. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  เพ่ิมข้ึน 

 
ผลการทดสอบ 

 

 
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ 

 
2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี 

การสอบถาม 
การสังเกต 

 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือใน

การเรียนรู้ 
 9.2  เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 9.3  เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทุก ๆ  ด้าน 
 9.4  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรเป็นพื้นฐานการมีอาชีพ มีชีวิตที่มั่นคง 
 9.5 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น 
 

   ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
           (นางเกษร  ฟักรักษา)             (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
ต้าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            หวัหน้าฝุายวิชาการ 
 

                                               ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
       รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
     (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ                                          
   
 

    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
                       ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานเกษตร) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข้อที่ 2   สพม.38 ข้อที่ 1  สพฐ. ข้อที่ 3 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (ตัวบ่งชี้ย่อย 2 6)  
        ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (ตัวบ่งชี้ย่อย 1) 
      มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนัย ปานศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พุทธศักราช 2560-2579 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและ
ก้าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้พัฒนาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2574 ซึ่งได้ก้าหนดให้
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความพอเพียง ความมีเหตุผล พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี 
 

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1  พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานเกษตร) 
 2.2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 2.3  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ระดับดีเยีย่ม 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
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  3.1.1 นักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด ที่เรียนวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม 
  3.1.2 นักเรียน ม.ปลาย ทั้งหมด ที่เรียนวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผลการเรียนร้อยละ 100 ได้เกรดไม่ต่้ากว่า 3.5 
   3.2.2 ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ระดับ 3 ทุกคน 
   3.2.3 ร้อยละ 80 อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ 3 ทุกคน 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

 

5. งบประมาณที่ใช้  15,000 บาท 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 6.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน     

 6.2  จัดการเรียนการสอน - - - - 
 6.3  ประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียน - - - - 
 6.4 คัดเลือกนักเรียนฝึกทักษะเพ่ือแสดง
ความรู้ความสามารถ 

- - - - 

 6.5  สรุปและรายงานผลการเรียน - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 15,000 - - 15,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 
 4.1 จดัเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา นายดนัย ปานศรี 
 4.2  จัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 
 4.3  ประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1, 2 
 4.4 คัดเลือกนักเรียนฝึกทักษะเพ่ือแสดงความรู้
ความสามารถ 

ภาคเรียนที่ 1 

 4.5  สรุปและรายงานผลการเรียน เม.ย.64 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 7,500 - 5,000 - 2,500 - 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

8.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ)   
 8.1  จ้านวนนักเรียน นับจ้านวน - 
ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   
 8.2  ผลการเรียนร้อยละ 100 ได้เกรดไม่ต่้ากว่า 3.5 ร้อยละ - 
 8.3  ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ 3  ร้อยละ - 
 8.4  ร้อยละ 80 อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับ 3  ร้อยละ - 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 9.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ระดับดีเยี่ยม 

   ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
           (นายดนัย ปานศรี)       (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
              ต้าแหน่งคร ู     ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการ 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
   (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ                                          

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
                 ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานช่าง/คหกรรม) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 2,4,5  สพม.38 ข้อที่ 1,2      สพฐ. ข้อที่ 2,4     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,5 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบุญทัน แก้วมี และนางวิภา  เจริญกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2563 

1. หลักการและเหตุผล 
ในการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้และทักษะอาชีพในการท้างาน     

งานช่าง งานประดิษฐ์ งานคหกรรม เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดของตนเอง
เป็นวิชาที่จัดให้มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงพร้อมทั้งสามารถน้าไปปรับใช้ใน
การด้ารงชีวิตประจ้าวันได้ 

 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุฝึกในการท้างาน 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
          3.1.1 นักเรียนที่เรียนได้มีโอกาสใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ    

   3.2  เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
           
4. กิจกรรมและการด าเนินการ (รายละเอียดในการด้าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม) 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. วัสดุฝึกงานช่าง/งานประดิษฐ์ ตลอดปีการศึกษา 2563 นายบุญทัน แก้วมี 

2. วัสดุฝึกงานคหกรรม ตลอดปีการศึกษา 2563 นางวิภา  เจริญกุล 
รวม   
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5. งบประมาณที่ใช้  30,000 บาท 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.วัสดุฝึกงานช่าง/งานประดิษฐ์ 10,000 - - 10,000 

2.วัสดุฝึกงานคหกรรม 20,000 - - 20,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 - - 30,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
-  15,000  10,000  5,000  

 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้
เครื่องมือปฏิบัติงานที่ทันสมัย 

 
สังเกต 

 
การสังเกต 

ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนค้นพบ
ความถนัด ความสนใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

 
ปฏิบัติ 

 

 
ทดสอบทักษะ 
การปฏิบัติงาน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
   9.1 นักเรียนได้รับการศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจ 
   9.2 นักเรียนค้นพบความถนัด ความสนใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  
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ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
          (นางวิภา  เจริญกุล)       (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
              ต้าแหน่ง ครูผู้ช่วย            ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการ 
  

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ      
                                     

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
                 ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1-6   สพม.38 ข้อที่ 1,2      สพฐ. ข้อที่ 1-6      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1,3 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2 1-6 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จัก
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งจะส่งผลต่อการท้ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้าน
การเรียน และการท้างานร่วมกัน  ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
นั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้จึงได้ด้าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะต่างๆ อย่างหลากหลาย จากการประเมิน
โครงการ พบว่า กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ปีการศึกษา 2562   มีผล
การพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาจึงจัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ขึ้น โดยน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการ
ด้าเนินงาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก้าลังกายโดยเข้าร่วมการ
แข่งขันกิจกรรมกีฬาในระดับต่างๆ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.4 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.5 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
2.6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นไปตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
  3.1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาเดิม 
                            นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6เพ่ิมข้ึน ภาคเรียนละร้อยละ 5 

            
             3.1.2 นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์กีฬาให้ได้ฝึกทักษะด้านกีฬาและอุปกรณ์อ่ืนๆ ในการฝึก

ประสบการณ์ในการเสริมทักษะเพ่ือการด้าเนินด้านสุขภาพอนามัย 
             3.1.3. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาไทยและสากล จ้านวน 10 กีฬา 

 3.2  เชิงคุณภาพ  
 3.2.1 นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีร่างกายสุขภาพ

สมบูรณ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และรักการออกก้าลังกาย 
  3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น   
 

4.  วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 

1. ประชุมวางแผนก้าหนดกิจกรรม 

2.เสนอขออนุมัติการด้าเนินงานตากิจกรรม 

พ.ค.  2563 

 

มิ.ย. 2563 

 นางถนอมศรี จั่นแก้วและ

คณะ 

 

ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) 

1. กิจกรรมปรับปรุงสนามเทเบิลเทนนิส 

2. กิจกรรมปรับปรุงสนามฟุตซอล 

- ส้ารวจบริเวณท่ีจะปรับปรุงติดต่อผู้รับจ้าง  

- ด้าเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม 

-  ติดตามผลด้าเนินงาน 

1 ก.ค. 2563 

 

30,000 นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะ

นาท 

 

3. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขศึกษา 

- วางแผนกิจกรรม 

-.จัดหาสื่อ อุปกรณ์ 

-.ด้าเนินการ 

- ติดตามผลการด้าเนินกิจกรรม 

 

มิ.ย. 63-มี.ค.

64 

 

 

 

- 

นางถนอมศรี  จั่นแก้วและ

คณะ 

 

 

 

3. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 

-ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและ 

 

1 ธ.ค. 63 – 

30,000 
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พลศึกษาวางแผน 

-.แต่งตั้งคณะการจัดการแข่งขัน 

-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-จัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 ส ี

-.ด้าเนินการจัดการแข่งขัน 

- ติดตามรายงานผล 

31 มี.ค. 64 

 

 

 

เม.ย. 2564 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้าน

กีฬาและวิชาการ 

-ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

-.แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

-ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร 

   นักกีฬา 

-.คัดเลือกนักกีฬาตามคุณสมบัติที่ก้าหนด 

-ด้าเนินการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันใน 

   ระดับต่าง ๆ 

- ติดตามรายงานผล 

 

 

ตลอดปี

การศึกษา 

2563 

30,000 

 

 

 

นางถนอมศรี  จั่นแก้ว

และคณะ 

 

 

5. กิจกรรมจัดหา/จัดซื้อและพัฒนาสื่อ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 

-.ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

- ส้ารวจอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ 

-.ขออนุมัติจัดซื้อ 

- ติดตามการด้าเนินงาน 

มิ.ย. 63- 

มี.ค. 64 

 

   

30,000.- 

 

 

ขั้นตรวจสอบ(Check) 

1.ติดตามประเมินผลการด้าเนินงานตาม

โครงการ 

30 ก.ย.63 

 31 มี.ค. 64 
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ขั้นการแก้ไขปรับปรุงการท างาน 

(Action) 

รายงานโครงการการจัดกิจกรรมของ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา   น้าผลการประเมิน

ปรับปรุงแก้ไข 

เม.ย. 64  

 

 

 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 120,000 บาท 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. มุงแสลนหลังคาสนามเทเบิลเทนนิส 

2. ซ่อมสนามฟุตซอล 

3. อุปกรณ์กีฬา 

    - ฟุตบอล 

    - วอลเลย์บอล 

    - บาสเกตบอล 

    - ตะกร้อ 

    - แฮนด์บอล 

    - ฟุตซอล 

    - กระดาษ A4 30 รีม 

    - สีเมจิ 2 โหล 

    - สีไม้ 2 โหล 

    - แฟูมสรุปงาน 4 แฟูม (1 นิ้ว) 

    - เทปกาว 2 หน้าบาง 1 โหล 

    - เทปโฟม 2 หน้า 6 ม้วน 

    - กระดาษโฟโต้ 2 แพค     

- ไส้แฟูมใส 3 แพ็ก(100)  

- กระดาษท้าปก 1 แพ็ค  
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- โปสเตอร์วันส้าคัญต่างๆ 

- โปสเตอร์สีรองพ้ืนบอร์ด 2 โหล 

- ชุดกีฬาส้าหรับแข่งขันกีฬาภายนอก 

- ค่ารถโดยสารพานักเรียนไปแข่งกีฬา 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพานักเรียนออกนอกสถานที่ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 120,000    

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      

ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 70,000 - 30,000 - 20,000 - 

 
8. การประเมินผล 
          8.1 น้้าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพตามเกณฑ์ และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการหรือกีฬา คนละ 1 ชนิด 
          8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
          8.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน 
          8.4 แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาในสถานศึกษา 
          8.5 ผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 

1. นักเรียนมีน้้าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพตามเกณฑ์ มี

ประสบการณ์ มีความรู้ทักษะมีทักษะกระบวนการคิด 

วิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติจริงและมีเจตคติท่ีดี

ต่อการออกก้าลัง การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมขึ้น 

3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

4. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาไทยและสากล 

5. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ 

ร้อยละ 80 

 

 

 

ร้อยละ 5 

 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 90 

ร้อยละ 80 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีน้้าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพตามเกณฑ์ มีประสบการณ์ มีความรู้ทักษะมีทักษะ

กระบวนการคิด วิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติจริงและมีเจตคติท่ีดีต่อ การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล 
9.2 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนทุกวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
9.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 9.4  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬา 
 9.5  โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ 
 
 
 

ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ            ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
       (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว)             (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
             ต้าแหน่ง  คร ู                                              ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการ 
 

ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ      

                                     

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน (สอร.) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข้อที่ 2   สพม.38 ข้อที่ 1  สพฐ. ข้อที่ 3 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (ตัวบ่งชี้ย่อย 6)  
        ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (ตัวบ่งชี้ย่อย 1) 
      มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนัย ปานศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พุทธศักราช 2560-2579 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและ
ก้าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้พัฒนาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2574 ซึ่งได้ก้าหนดให้
การจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความ
พอเพียง ความมีเหตุผล พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ และการเป็นพลเมืองดี 
 สอร. เป็นกิจกรรมที่กรมสามัญศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรวมกลุ่มเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนตาม
สภาพเวลา ก้าลัง ความสามารถอันจะก่อให้เกิดนิสัยรักการท้างาน โดยการปฏิบัติจริง รู้จัดคิด แก้ไขปัญหา 
รู้จักการปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน มีการจดบันทึกมติ ข้อตกลง กติกาของกลุ่ม การท้าบัญชี 
รวมทั้งได้ฝึกการพัฒนาคุณธรรม 
และจริยธรรม จากเหตุผลดังกล่าวนี้ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนยิ่งขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือนักเรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ และแก้ปัญหา 
 2.2 เพ่ือนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3 เพ่ือรู้แนวทางการหารายได้และมีรายได้ระหว่างเรียน 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ นักเรียน 40 คน  
 3.2  เชิงคุณภาพ คิดเป็น ท้าเป็น แก้ปัญหาเป็น 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน (สอร.) 
 4.1  แจ้งจุดประสงค์โครงการให้นักเรียน ก.ค. 2563 นายดนัย ปานศรี 
 4.2  รวมกลุ่ม น้าเสนอโครงการ ต้นภาคเรียน ครูประจ้าชั้น 
 4.3  เสนอขอยืมเงินโครงการ สอร. ต้นภาคเรียน ครูประจ้าชั้น 
 4.4  ด้าเนินตามโครงการ/กลุ่ม ตลอดปีการศึกษา ครูประจ้าชั้น 
 4.5  การนิเทศโครงการ/กลุ่ม ตลอดปีการศึกษา ครูประจ้าชั้น 
 4.6  สรุปโครงการและส่งคืนเงินยืม เม.ย.64 ครูประจ้าชั้น 

5.  งบประมาณที่ใช้ 65,604 บาท 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 4.1  แจ้งจุดประสงค์โครงการให้นักเรียน - - - - 
 4.2  รวมกลุ่ม น้าเสนอโครงการ - - - - 
 4.3  เสนอขอยืมเงินโครงการ สอร. 65,604 - - - 
 4.4  ด้าเนินตามโครงการ/กลุ่ม - - - - 
 4.5  การนิเทศโครงการ/กลุ่ม - - - -- 
 4.6  สรุปโครงการและส่งคืนเงินยืม - - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 65,604 - - - 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ   

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
65,604        

8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ)   
 8.1  จ้านวนนักเรียน นับจ้านวน - 
 8.2  จ้านวนเงินยืม นับจ้านวน บัญชีรับจ่าย 
 8.3  จ้านวนโครงการ นับจ้านวน - 
ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   
 8.3  คิดเป็น ท้าเป็น แก้ปัญหาเป็น สังเกต ภาพถ่าย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนรู้จักการคิด การแก้ปัญหา และได้ปฏิบัติจริง มีคุณธรรมและจริยธรรม และรู้แนวทางการหา
รายไดแ้ละมีรายได้ระหว่างเรียน 

ลงชื่อ        ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
           (นายดนัย ปานศรี)         (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
              ต้าแหน่งคร ู      ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายวิชาการ 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ                             

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
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              ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

   
           โครงการ/กิจกรรม   

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : บริษัทธรรมาภิบาล สร้างคน สร้างงาน ร่วมสร้างองค์กร    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 2   สพม.38 ข้อที่ 2      สพฐ. ข้อที่ …3      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1, 3  ตัวบ่งชี้ที่  1.1(6) ,  1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุธา   มั่นค้า   
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม 2563  -  31 มีนาคม  2564    

1. หลักการและเหตุผล  
            บุคลากรหรือทรพัยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส้าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ 
ความส้าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส้าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้า ต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มี  ความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท้าหน้าที่ใดๆ แล้วย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่าง  ถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือ  ประสบการณ์ที่จ้าเป็นในการท้างาน ย่อมท้าให้องค์กรนั้นๆ 
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้านอกจาก บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์ การท้างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกัน การทุจริต  มีจรรยาบรรณ ค่านิยม 
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น้าทางในการปฏิบัติงานตาม ต้าแหน่ง หน้าที่ และบทบาท
แห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึกที่ดีมี ความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท้างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ต่อ งานต่อ
หน่วยงาน ต่อ เพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมน้าพาองค์กรหรือ หน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต 
และ สามารถตรวจสอบได้ตาม หลักการแห่งธรรมาภิบาล โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงได้จัด
โครงการบริษัทธรรมาภิบาล สร้างคน สร้างงาน ร่วมสร้างองค์กร ตามแนวทางปรัชญาโรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ที่เด็กไทยควรมี  
 
2. วัตถุประสงค์   
              2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล  
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              2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้   
              2.3 เพ่ือให้นักเรยีนเข้าใจในบทบาทหน้าที่และวิธีการท้างานอย่างถูกต้อง   
              2.4 เพ่ือให้นักเรียนเป็นมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ที่ควรมี   
3. เป้าหมาย  
 3.1  (เชิงปริมาณ) 
          3.1.1 จ้านวนนักเรียนที่ไม่เข้าใจในการน้าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ จ้านวน 400 คน 
          3.1.2 จ้านวนนักเรียนที่ไม่เข้าใจในการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ้านวน 400  คน 
          3.13 จ้านวนนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจในทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ จ้านวน 400 คน 
3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 นักเรียนที่เข้าใจหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95   ในระดับดีเยี่ยม  
           3.2.2 นักเรียนสามารถน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ใน ระดับดีเยี่ยม   
           3.2.3 นักเรียนมีความเข้าใจในทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ในระดับดี
เยี่ยม   
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม  ระยะเวลา
ด าเนินการ   

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม. โครงการบริษัทธรรมาภิบาล สร้างคน สร้างงาน ร่วมสร้างองค์กร   
1. ข้ันเตรียม (Plan)     
     -ประชุมวางแผน –เสนอโครงการ –ขออนุมัติใช้แผนงบประมาณ    16-31 พ.ค. 2563   นางสาวสุธา  

มั่นค้า 
และ 

คณะท้างาน 

 2. ข้ันปฏิบัติ (DO)    
     -ประชุมคณะท้างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน   
     -ด้าเนินงานตามโครงการ   
       *จัดตั้งบริษัทธรรมาภิบาล  เพ่ือจ้าหน่ายสินค้าและจัดการบริหาร
อีก 3 กิจกรรม ดังนี้ 
       *จัดการแข่งขันกีฬาหลังเลิกเรียน    
       *จัดการประกวดร้องเพลงชิงทุนการศึกษา         
       *จัดการประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ  

สิงหาคม 2563   
  

สิงหาคม2563   
 

สิงหาคม2563-   
มีนาคม 2564  

  
3. ข้ันติดตามผล (Check)  
     -ก้ากับดูแลและติดตามผลการด้าเนินงาน 
     -ประเมินผลและสรุปผลการด้าเนินงาน 

สิงหาคม2563-   
มีนาคม 2564 
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กิจกรรม  ระยะเวลา
ด าเนินการ   

ผู้รับผิดชอบ 

 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
     -รายงานผลการด้าเนินงาน 
     -รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการด้าเนินงานครั้งต่อไป 

    มี.ค. 2564 
     

 
5.  งบประมาณที่ใช้  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

        
       -จัดตั้งบริษัทจ้าหน่ายสินค้า 
       -จัดการแข่งขันกีฬา 
       -จัดการประกวดร้องเพลง 
       -จัดการประกวดประดิษฐ์สิ่งของจากเศษ
วัสดุ 
 

6,000 
3,000 
3,000 

 
3,000 

  

6,000 
3,000 
3,000 

 
3,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  15,000    15,000  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ       
 

ไตรมาสที่ 1  
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63)   

ไตรมาสที่ 2  
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63)  

ไตรมาสที่ 3  
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63)   

ไตรมาสที่ 4  
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64)  

งบประมาณ  ระดม   งบประมาณ    ระดม  งบประมาณ   ระดม   งบประมาณ  ระดม  
-  -  9,000    -  3,000    3,000    

8. การประเมินผล   
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ      วิธีการประเมิน     เครื่องมือที่ใช้     

ผลผลิต (เชิงปริมาณ)   
     1. จ้านวนนักเรียนเข้าใจในการน้าหลักธรรมาภิบาลไป

 
ข้อมูลจ้านวน

 
แบบประเมิน 
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ใช้ เพ่ิมข้ึน    
     2. นักเรียนสามารถน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน เพ่ิมขึ้น     
     3. นักเรียนเข้าใจในทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ     
เพ่ิมข้ึน   

นักเรียนที่ เข้าใจ   
 

 

ภาพถ่าย 
 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   
      1. จ้านวนนักเรียนเข้าใจในการน้าหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ95   ใน ระดับดีเยี่ยม   
      2. นักเรียนสามารถน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ดีเยี่ยม  
      3. นักเรียนมีความเข้าใจในทักษะชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ95   ใน ระดับดีเยี่ยม   

  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
       9.1 นักเรียนมีความเข้าใจในระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล 
       9.2 นักเรียนสามารถน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ้าวันได้        
       9.3 นักเรยีนเข้าใจในบทบาทหน้าที่และวิธีการท้างานอย่างถูกต้อง    
       9.4 นักเรียนเป็นมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี    

        ลงชื่อ       ผู้รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ  
               (นางสาวสุธา  มัน่ค้า)                          (นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท) 
ต้าแหน่ง ผู้ช่วยงานบริหารงานกิจการนักเรียน                    ต้าแหน่งหัวหน้าฝุายกิจการนักเรียน  

ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ       
                       

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
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              ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

         
           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : สถานศึกษาพอเพียง 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 1- 6      สพม.38 ข้อที่ 1-4      สพฐ. ข้อที่ 1, 3, 5, 6  
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1, 3  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพิกุล  เจ็กอยู่ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
             เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  
มีพระราชด้ารัสเพ่ือเป็นการชี้แนะแนวทาง การด้าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่า 25 ปี ซึ่งหากชนในชาติเกิดความตระหนักและเข้าใจถึงการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจไทย  
ก็จะสามารถด้ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆภายใต้ยุคกระแสโลกาภิวัตน์ก็ตาม ในการ
ขับเคลื่อนแนวทางพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้ก้าหนดแนวนโยบายการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะ
ส่งให้ประชาชนในประเทศมีความสามารถในการด้ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่
พันธนาการอยู่กับสิ่งใด จากหลักการเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยแก้ปัญหาทางสังคมของไทยในขณะนี้ได้ คือ 
ช่วยให้ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในส่วนของนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการได้ก้าหนดไว้ในข้อที่ 1 คือ การเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน้าความรู้  
สร้างความตระหนักส้านึกในคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์สันติวิธี วิถีชีวิต
ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการศึกษานอกและใน นโยบายของส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ก้าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติไว้ในข้อ 2 คือ น้อมน้า
แนวทางโครงการตามพระราชด้าริและพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นแบบอย่างของการเป็นคนดี       
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะดังจะเห็นได้ว่า การน้อมน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การ
ปฏิบัติเป็นสิ่งส้าคัญยิ่ง ฉะนั้นสถาบันต่าง ๆในสังคมจ้าเป็นต้องท้าหน้าที่ขับเคลื่อน จึงจะบังเกิดความส้าเร็จ 
และสถาบันที่ส้าคัญยิ่งในการน้าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ คือ สถาบันการศึกษา โรงเรียน   
ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการวางรากฐานทางสังคม มีหน้าที่ในการพัฒนาคนให้ไปสู่
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สังคม หากโรงเรียนท้าหน้าที่บทบาทท่ีดีมีคุณภาพแล้วจะส่งผลให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีความสงบสุข 
อีกท้ังโรงเรียน ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืนต่อไป 
 จากเหตุผลและความจ้าเป็นข้างต้น โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้น
เพ่ือจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือนักเรียนตระหนักใน
ความส้าคัญเศรษฐกิจพอเพียง และน้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันพร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
ได้ 
     

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
     อดุลยเดช (รัชการที่ 9) และพระบรมราโชบาย (รัชการที่ 10) มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน 
2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

 
3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ          

             - ครูและบุคลาการทางการศึกษาทุกคนมีการจัดการศึกษาตามบริบทและปณิธานของโรงเรียน   

      3.2 เชิงคุณภาพ        

     ครูและบุคลาการทางการศึกษาน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (รัชการที่ 9) และพระบรมราโชบาย (รัชการที่ 10) มาถ่ายทอดความรู้
ให้กับผู้เรียน 

 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม 
- ประชุมวางแผนด้าเนินงาน 

     - แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน 
2. ขั้นด้าเนินการ 
       - จัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
       - จัดกิจกรรมหรือฐานการเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของโรงเรียน 
       - สร้างเครือข่ายประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้
เข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการ
อยู่อย่างพอเพียงในโรงเรียน/ชุมชน   
3. ขั้นประเมินผล 
   ตรวจสอบและประเมินผลตามโครงการ 
4. ขั้นสรุปและรายงานผล 

มี.ค. 63 
 

 
ตลอดปีการศึกษา  

2563 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 64 

นางพิกุล  เจ็กอยู่  
นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย 
นายเคียง  ช้านิ 
 

 

5. งบประมาณที่ใช้  50,000 บาท 
 

    6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

วัสดุอุปกรณ์ 50,000 - 5,000 45,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 50,000 - 5,000 45,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 20,000 - 20,000 - 10,000 - 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
จัดการศึกษาตามบริบทและปณิธานของโรงเรียน 

 

สังเกต 

สอบถาม 

 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
ผลลัพธ์ 
- โรงเรียนมีคุณภาพเป็นสถานศึกษาพอเพียงมีวิธีปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ 

- โรงเรียนมีคุณภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
        
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 โรงเรียนน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
      อดุลยเดช (รัชการที่ 9) และพระบรมราโชบาย (รัชการที่ 10) มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน 
9.2 โรงเรียนพัฒนาคุณภาพเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
9.3 โรงเรียนพัฒนาคุณภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  

ลงชื่อ             ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 
    (นางพิกุล  เจ็กอยู่)                                           (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 
                               หวัหนา้ฝุายวิชาการ 

                  ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ       

                       

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
โครงการ : รวบรวมและจัดท าท าเนียบแหล่งเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 2      สพม.38 ข้อที่ 1      สพฐ. ข้อที่ 1      
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางดอกไม้  สุขชื่น 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551(ฉบับปรับปรุง 2560)   ก้าหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน   
ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นที่โรงเรียนต้องมีแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากงานฝีมือชาวบ้านที่มีประสบการณ์ตรง  ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือ
รวบรวมและพัฒนาแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย เครื่องมือหากิน การท้าเสื่อ และงาน
ฝีมือหัตถกรรม  ท้าให้ผู้เรียน    มีความรักและภาคภูมิใจจากแหล่งเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรงตลอดจน
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดประสงค์ของการการศึกษาของชาติต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
           ท้องถิ่น   สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
  2.2  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเอง  รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการ 
            แก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3  เพ่ือให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรักและหวงแหนพร้อมที่ 
            จะเป็นสมาชิกท่ีดีของทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
           3.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่ง 
                   เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน้าไปประยุกต์ใช้ใน 
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                   ชีวิตประจ้าวนั  
            3.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  รักท้องถิ่นของตนเอง  รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิด  
                    สร้างสรรค์  รู้จักการแก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            3.1.3 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรัก         
                    และหวงแหนพร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 นักเรียน ได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
                   ท้องถิ่น  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน   
           3.2.2 นักเรียนเกิดความรักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการ  
                   แก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          3.2.3 นักเรียนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรักและหวงแหนพร้อมที่จะ  
                  เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  3,000 บาท 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
1.เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2.วางแผนกิจกรรมในโครงการ 

มี.ค. 2563 นางสาวดอกไม้  ทองพันธ์ 
นายเคียง  ช้านิ 
นางสาวสุธา  มั่นค้า 
และหัวหน้า 8 กลุ่มสาระ ขั้นลงมือปฏิบัติ   (Do) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน จ.สุโขทัย 
 - วางแผนด้าเนินงานจัดท้าปฏิทินปฏิบัติงาน   
   ในการรวบรวมแหล่งเรียนรู้ 
-  จัดภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ 
-  จัดท้าแบบส้ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดเก็บ 
-  ส้ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
-  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
-  จัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
- จัดท้าบันทึกสรุปเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ 
-  ติดตามประเมินผล 

ตลอดปีการศึกษา 2563 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้จาก       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน จ. สุโขทัย 

3,000 - - 3,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,000 - - 3,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      

ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

 
รวบรวม 

 
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 

ผลลัพธ์ 
นักเรียนรักไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ท้องถิ่นของตนเอง  รู้จักปรับตัว
เข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักการแก้ปัญหาบนหลัก
คิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สังเกต 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1  นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
            สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
      9.2  นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเอง  รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการ 
            แก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  9.3  นักเรียนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรักและหวงแหนพร้อมที่จะ 
            เป็นสมาชิกที่ดีของทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
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ลงชื่อ             ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 
    (นางพิกุล  เจ็กอยู่)                                           (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย) 

                               หวัหนา้ฝุายวิชาการ 

                  ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ       

                       
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 2   สพม.38 ข้อที่ 1     สพฐ. ข้อที่ 4      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 3 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมัสริน ละมัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความส้าคัญกับการวิจัย โดยก้าหนดให้สถานศึกษาและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม  สื่อการ 
เรียนการสอนและสิ่งอ้านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้และใช้การวิจัย เป็นส่วน 
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน  จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และสามารถท้า 
วิจัยได้    

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง  น้ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ในการท า 
วิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็ง 
ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้การพัฒนาการเรียนการสอน   ถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน   ที่จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ  
สิ่งส้าคัญท่ีจะท้าให้การพัฒนาการเรียนการสอนมีคุณภาพ  คือ  ครูผู้สอนจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล  และ 
จัดท้าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน   โรงเรียนบ้านพัฒนา  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น   เพ่ือให้ครู 
ทุกคนได้จัดท้าวิจัยในชั้นเรียน  พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง  ส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม  
พัฒนา แก้ปัญหา  การเรียนและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และได้น้อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด้าเนินงานอีกด้วย 

  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษาและนาผลการวิจัยไปใช้  
 2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 2.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย  

3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ  
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          3.1.1 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก มีการด้าเนินการวิจัย 
ในชั้นเรียน  ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง         
   3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.1.2 ระดับคุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1. ข้ันเตรียมการ (Plan)      
1.1 ประชุมวางแผน     
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ     
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

กรกฎาคม 63 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
2.1 อบรม ในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน”  กันยายน 63 ฝุายวิชาการ 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
3.1 ครูผู้สอนด้าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 1 คน/ 1 เรื่อง/ 1 ปี
การศึกษา 

กันยายน 63 
ถึงมีนาคม 64 

กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
4.1 ครูรายงานผลการด้าเนินการตาม กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.2 สรุปผลและรายงานผลการด้าเนินการ ขับเคลื่อนกิจกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

มีนาคม 64 ฝุายวิชาการ 

 

5.  งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. การอบรม ในหัวข้อ “การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน” 

10,000 5,000 4,000 1,000 
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2. ครูผู้สอนด้าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 1 คน/ 
1 เรื่อง/ 1 ปีการศึกษา 

-    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 5,000 4,000 1,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที ่1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 5,000 - 5,000 - - - 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนโรงเรียนไกรใน
วิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก มีการด้าเนินการวิจัยใน
ชั้นเรียน  ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง         

การวิจัยในชั้นเรียน -แบบรายงานการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

ผลลัพธ์ ระดับคุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอนคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 90    

คุณภาพของงานวิจัย
ในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน 

-แบบรายงานผลคุณภาพ
ของงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูผู้สอน 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 8.1 ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 8.2 ครูผู้สอนน้าผลการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียน  
 8.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น    
 

ลงชื่อ      ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
            (นางมัสริน ละมัย)       (นางน้้าผึ้ง สงสัย) 
            ต้าแหน่ง ครผูู้ช่วย                 ต้าแหน่งหัวหน้าฝาุยวิชาการ 
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   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ       
                       
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : แนะแนวทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 1, 2, 5, 7          สพม.38 ข้อที่  1, 2         สพฐ. ข้อที่ 4 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1, 3  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางศลิษา  ช้านาญช่าง   
ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ก้าหนดให้กิจกรรมแนะ

แนวเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กระบวนการแนะแนวจะพัฒนาการเรียนรู้  สร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้  
สร้างความคิด  รู้จักวิธีวางแผนการเรียนส้าหรับปัจจุบัน อีกทั้งเห็นความสามารถของตัวเอง มีความรู้ด้านอาชีพ
และการงาน สามารถน้ามาใช้เป็นแนวทางในการเลือกเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้     
ท้าให้โรงเรียนตระหนักถึงความส้าคัญ  จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน  เพื่อให้
ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสร้างทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์  การศึกษาต่อ ทักษะ
การท้างาน  และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท้า  ด้าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผู้เรียนรู้จักตนเองมากข้ึน ในด้านความรู้ความสามารถ และความถนัดของตน 
2.2  รู้จักโลกกว้างทางด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องกับตน รู้จักการจัดการศึกษาในโรงเรียน และการจัด 
      การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
2.3  สามารถวางแผนการเรียนการศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับความรู้ 
      ความสามารถ ความถนัดของตน 
2.4  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีความรู้ในอาชีพการงานที่สนใจ ร่วมถึงมีทักษะการท้างาน  มีใจรัก 
      อาชีพนั้น ๆ ได้โดยตรง 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
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 ผู้เรียนทุกคนสามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  การด้าเนินชีวิต
ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และความถนัดของตนเอง 

 

3.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจตนเอง สังคม และเข้าใจสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสังคม 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติได้ถูกต้อง สามารถปูองกัน
ปัญหาหรือมีการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีและการส่งเสริมการพัฒนาการในทุกด้าน 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 

     1.1  ส้ารวจข้อมูลจ้านวนนักเรียน 

     1.2  ส้ารวจข้อมูลสถาบันที่จะให้การแนะแนว 

 

พ.ค. 2563 

มิ.ย. 2563– ธ.ค. 2563 

นางศลิษา  ช้านาญช่าง 

นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 

และครูที่ปรึกษาทุกคน 

2. ข้ันด าเนินการ 

     2.1  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

     2.2  ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู นักเรียนทราบ 

     2.3  ด้าเนินงานตามตารางการแนะแนว 

 

พ.ค. 2563– ก.พ. 2564 

 

3. ข้ันติดตามและประเมินผล 

  3.1 ติดตามผลการด้าเนินงาน 

      3.2 ประเมินผลการด้าเนินงาน 

      3.3 สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน 

 

ม.ค. 2564 – ก.พ. 2564

มี.ค. 2564 

 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  20,000 บาท 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ 

แนะแนว 

   - การรู้จักตนเอง 

   - โลกกว้างทางการศึกษา 

 

20,000 

 

- 

 

3,000 

 

17,000 
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   - การวางแผนและพัฒนาทักษะทาง 

     การเรียน 

   - การยอมรับและการปรับปรุง 

      บุคลิกภาพของตนเอง 

    - การรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ 

      บุคลิกภาพ 

   - โลกกว้างทางอาชีพ 

2. แนะแนวการศึกษาต่อ 

3. แนะแนวอาชีพ 

- เชิญวิทยากรที่ประสบความส้าเร็จใน 

     การประกอบอาชีพมาแนะน้า 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 20,000 - 3,000 17,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 

 
8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  

จ้านวน 410 คน 

 

ประเมินพฤติกรรม 

การสอบถาม, การสัมภาษณ์ 

 

แบบประเมิน, การสังเกต

พฤติกรรม, แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนพบความถนัด ความสนใจ และมี

ทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

ตอบข้อมูล และแบบติดตาม 

แบบสอบถาม 

การสอบถาม,  ไปรษณียบัตร 

แบบสอบถาม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้รู้จักตนเอง สามารถพ่ึงตนเองและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
9.2  ในกระบวนการโครงการแนะแนวอาชีพและแนวทางการศึกษา สามารถน้ากระบวนการแนะแนว  
      ไปบูรณาการการเรียนรู้และการด้าเนินชีวิตได้ 
 
 
 

ลงชื่อ               ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
      (นางศลิษา   ช้านาญช่าง)                           (นางสาวน้้าผึ้ง  สงสัย)       
                           หัวหน้าฝุายวิชาการ 
                                                      
                

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ       
                       
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ้านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
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               โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : พัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 1, 5          สพม.38 ข้อที่  2, 4          สพฐ. ข้อที่ 3, 5 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางศลิษา  ช านาญช่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
เอกสารแผนงานและโครงการ  มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการในโรงเรียน    

หากมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และมีระบบการค้นหาข้อมูลต่างๆ ให้สะดวกและรวดเร็ว  
จะส่งผลให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 

จากเหตุผล ดังกล่าว  งานแผนงานและงบประมาณโรงเรียน จึงได้จัดโครงการจัดระบบเอกสาร
แผนงานและโครงการ เพื่อจัดระบบเอกสารแผนงานและโครงการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการโรงเรียนต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือจัดระบบเอกสารแผนงานและโครงการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพ่ือพัฒนาให้มีระบบการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานและโครงการให้สะดวกและรวดเร็ว 

 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ  
       -  มีข้อมูลเอกสารแผนงานและโครงการสารสนเทศครบถ้วนตามระบบ   
3.2  เชิงคุณภาพ  
       -  มีการจัดระบบเอกสารแผนงานและโครงการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรมด าเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 

  1.1  ประชุมบุคลากรเพ่ือจัดท าโครงการ 

     1.2  เสนอขออนุมัติโครงการ 

 

เม.ย. 2563 

เม.ย. 2563 

นางศลิษา  ช านาญช่าง 

และทีมงานฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ 

2. ข้ันด าเนินการ 

      2.1  แจ้งให้บุคลากรทราบแนวด าเนินการและ 

จุดประสงค์ในการด าเนินการ 

      2.2  ด าเนินการตามโครงการจัดระบบเอกสาร

แผนงานและงบประมาณ 

 

 

พ.ค. 2563 

 

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 

3. ข้ันติดตามและประเมินผล 

 3.1 ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงาน 

     3.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 

มี.ค. 2564 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   18,800 บาท 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-  การจัดระบบเอกสารแผนงาน

และโครงการ 

-  การเงิน และพัสดุ 

- สรุปโครงการแผนปฏิบัติการ 

- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 3 ปี 

- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

18,800 

 

- 

 

- 

 

 

600 

 

5,000 

3,000 

15,200 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,800 

        หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 10,000 - 5,000 - 3,800 - 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-  ความพึงพอใจต่อระบบเอกสาร

แผนงานและโครงการ 

-  การสอบถาม -   แบบสอบถาม 

 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีข้อมูลเอกสารแผนงานและโครงการ สารสนเทศครบถ้วนตามระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
                                                    

            ลงชื่อ         ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ 
                                          (นางศลิษา  ช านาญช่าง)    
                               ต าแหน่งหัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ       
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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    โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : ธนาคารโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 2          สพม.38 ข้อที่   4          สพฐ. ข้อที่ 1, 4 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
           ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเราเพราะธนาคารเป็น
สถานที่รับฝาก – ถอนเงิน การออมทรัพย์โดยการฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นการสร้างนิสัยในการประหยัด 
อดออม 

ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจ าลอง ที่ด าเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครู-อาจารย์ และพนักงาน
ธนาคารออมสินเป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคาร
โรงเรียน เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ท าหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน 
พนักงานบัญชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการ  
 เพ่ือให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็นสิ่งที่โครงการธนาคารโรงเรียนมุ่งหวังก็คือให้เด็กรู้จัก
การท างานที่ต้องมีความซื่อสัตย์และมีความสุจริตเพราะว่าการท างานที่เก่ียวข้องกับเงินนั้น ต้องมีความซื่อสัตย์
ต้องมีความสุจริตเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นรากฐานน าไปสู่สังคมท่ีดีคนก็จะมีระเบียบของชีวิต มีสังคมที่ไม่ต้องเสี่ยงกับ
ความที่มีการกระท าที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมากนักธนาคารโรงเรียนจะเน้นเฉพาะเรื่องการฝากเงินกับถอนเงิน เด็กก็
จะเริ่มคุ้นเคยกับการที่จะรับฝากเงิน ถอนเงิน ท าบัญชีคือชีวิตประจ าวันของเด็ก เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้เป็นการจัดระเบียบชีวิตของตน ถ้าไม่มีระเบียบชีวิตว่าจะใช้จ่ายกันอย่างไร รายได้เป็น
ยังไง จ่ายเป็นยังไงจะไม่มีทางที่จะก าหนดแผนชีวิตของตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการที่
เพียงแต่ให้เด็กรู้จักการอดออม เด็กยังรู้จักฝึกงาน ท างานเป็น ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ต้อนรับลูกค้าเป็น คือเรื่อง
ส าคัญในสังคมไทยการให้บริการนั้นเป็นเรื่องซึ่งการแข่งขันการมีชีวิตอยู่รอดในอนาคต ธนาคารโรงเรียนจึงเป็น
เป้าหมายคือการที่ให้เด็กฝึกงานในภาคปฏิบัติจริงคุ้นเคยกับระบบการเงินจริง ได้มีการออมด้วยตัวเองให้เกิด



177 
 

ความรู้สึกโดยการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบนั้นจะช่วยได้และเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะในการ
ด ารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด  อดออม  และสามารถด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 
     2.3  เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเพียรพยายาม  ขยัน  
อดทน  ละเอียด รอบคอบในการท างาน  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
     2.4  เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน 
     2.5  ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น 
     2.6 ช่วยให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
           3.1.1 ร้อยละ 100  ของนักเรียนเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน และมีเงินออมกับธนาคาร 

         โรงเรียน 
            3.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนเข้าใจระบบธนาคาร และ 
                    ปฏิบัติงานธนาคารเบื้องต้นได้อย่างมีระบบ      

   3.2  เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัดและการออม 
            3.2.2 นักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี 
                    ความสุข มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต       
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 
1. ประชุมวางแผนด าเนินการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 
เม.ย.. 63 
มิ.ย. 63 

 
 
 
 
 

นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
กิจกรรมที่ 1  สุดยอดนักออม 

1.1 พิจารณานักเรียนที่มีการออมเงินประจ า 

 
 

ก.ค. 63 – ส.ค. 63 
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1.2 มอบเกียรติบัตรให้สุดยอดนักออม 
กิจกรรมที่ 2  สัปดาห์การออม 

2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม เช่น 
- ประกวดค าขวัญ 
- ประกวดเรียงความ 
- ประกวดวาดภาพ 
- ประกวดกระปุกออมสินท ามือ 

2.2 จัดสัปดาห์ส่งเสริมการออม   

 
 

ส.ค. 63- ก.ย. 63 
 

 
 
 
ต.ค. 63- พ.ย. 63 

และ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

ธนาคารโรงเรียน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 3  พัฒนาปรับปรุงส านักงานธนาคาร
โรงเรียน 
    3.1 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

ธ.ค. 63 – ม.ค. 64 
 
 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
     ประเมินผล 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 

สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

ม.ค. 64 
 

มี.ค. 64 

 
5. งบประมาณที่ใช้  3,500 บาท 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

- ประกวดค าขวัญ 
- ประกวดเรียงความ 
- ประกวดวาดภาพ 
- ประกวดกระปุกออมสินท ามือ 
-จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

 
 
      800 
 
     2,700 

   
 
800 
 
2,700 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,500 - - 3,500 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ    
     

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 2,700 - 800 - - - 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนร้อยละ 100 มีการออม
เงินกับธนาคารโรงเรียน 

1.รวบรวมสถิติผู้เปิดบัญชีเงินฝาก
กับธนาคารโรงเรียน 
2. สอบถามความพึงพอใจในการ
ให้บริการของธนาคารโรงเรียน 

1. แบบบันทึกการเปิดบัญชีเงิน
ฝาก 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      9.1 นักเรียนมีสินัยการประหยัด และรู้จักการออมเงิน 

 9.2 นักเรียนมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคาร มีความรู้ด้านการบริหาร การบริการ และ 
 การท างานอย่างมีขั้นตอนเป็นระบบ 

9.3  นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 

ลงชื่อ             ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวเบญจวรรณ จนัทร์เมือง)            (นางสาวน้ าผึ้ง สงสัย) 
     ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ                 ต าแหน่งหัวหน้าฝา่ยวิชาการ 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แกว้บังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ       
                      

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฝ่ายบุคคล 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 3   สพม.38 ข้อที่ 3      สพฐ. ข้อที่ 3      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางแพรวนภา  เมฆตานี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ือน าไปพัฒนาวิชาชีพครูได้
ครบทุกคน แต่ยังมีบุคลากรบางส่วนที่ได้รับการพัฒนาไม่ครบทุกด้าน นั่นคือจ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของการพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญ
ของการพัฒนาการศึกษา  เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ เทคนิค วิธกีารใหม่ ๆ อีกท้ังต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก สถานศึกษา ประกอบกับสถานศึกษา ต้องมีการเตรียม ความ
พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียน การสอนแก่ ผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมมากขึ้นและ ครบทุกด้าน 
 โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน นั่นคือ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 

2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานฝ่ายบุคคล 
    2.2 เพ่ือวางแผนอัตราก าลังครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    2.3 เพ่ือให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน   
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         แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา น ามาสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน      
         พร้อมเทคนิคการสอนที่สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน 
    2.4 เพ่ือจัดท างานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    2.5 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    2.6 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
 3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกทุกคน ได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ 100  
        3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกทุกคน ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100  
 3.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกทุกคน ได้รับการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ร้อยละ 100 
   3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 ระบบงานในฝ่ายบุคคลเป็นปัจจุบัน 
       3.2.2 ระบบงานท างานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีข้อมูลครบถ้วน

สมบูรณ์ 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ  
และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ  

1 พ.ค.63 –  
1 มิ.ย. 63 

ผู้บริหาร 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานในฝ่ายบุคคล  
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครู  
กิจกรรมที่ 3 สร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
1 เม.ย.63 - 31 

มี.ค.64 
 

1 - 31 มี.ค.64 

 
 

ฝ่ายบุคคล 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 1 - 31 มี.ค. 64 ฝ่ายบุคคล 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 1 - 31 มี.ค. 64 ฝ่ายบุคคล 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  74,300 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. พัฒนาระบบงานบุคลากร  
2. เพ่ือวางแผนอัตราก าลังครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.จัดท างานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
6. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
 

5,000 
300 

 
60,000 
1,000 

 
3,000 
5,000 

 
 

 3,000 
300 

 
60,000 

 
 
 

5,000 
 

2,000 
 
 
 

1,000 
 

3,000 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 74,300  68,300 6,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 14,300 - 10,000 - 50,000 - 
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ 100  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจ ร้อยละ 100 

 
สังเกต 

สอบถาม 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
1. ระบบงานในฝ่ายบุคคลเป็นปัจจุบัน 
2. ระบบงานท างานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

 
สังเกต 

สอบถาม 

 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    9.1 ระบบงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
    9.2 มีการวางแผนอัตราก าลังคร ูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน 
    9.3 ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน   
         แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา น ามาสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน      
         พร้อมเทคนิคการสอนที่สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน 
    9.4 งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  
    9.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
    9.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ 
                   (นางแพรวนภา  เมฆตานี)                           

                                          ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคล 
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   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แกว้บังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ       
                       
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : พัฒนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ธุรการ) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข้อที่ 6   สพม.38 ข้อที่ 4  สพฐ. ข้อที่ 6 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ย่อย 2 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนัย ปานศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร  ให้บริการ บริหารงานอื่น ๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม
สนับสนุนและการอ านวยการ  ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนา
สถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  ตลอดจน  การมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงาน และอ านวยการ  ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3.  เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  ด าเนินการงานธุรการ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล บุคลากรปีการศึกษา 2563  

 3.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินการ (รายละเอียดในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 งานธุรการ ตลอดปีการศึกษา 

2563 

นายดนัย ปานศรี 

 4.1 งานสารบรรณ/วัสดุส านักงาน 
 4.2 น้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล/เบนซิน 
 4.3 ค่าโทรศัพท์/ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 12 เดือน 
 4.4 ดวงตราไปรษณียากร/ธนาณัติ 
 4.5 ค่าไฟฟ้า 12 เดือน 

5.  งบประมาณที่ใช้   161,000  บาท 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 วัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน 161,000 - - 161,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 161,000 - - 161,000 

 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 50,000 - 60,000 - 51,000 - 

8. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ)   
 ร้อยละ 100 ของบุคลากร นับจ านวน - 
ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   
 ร้อยละ 100 ของบุคลากร นับจ านวน - 
 

 



190 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากร/หน่วยงาน ได้รับการบริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

   ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ  
                                        (นายดนัย ปานศรี)               
                ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     
                

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ       
                       
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

โครงการ : งานอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 1-5          สพม.38 ข้อที่  1-2          สพฐ. ข้อที่ 1         

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2  

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายบุญทัน แก้วมี 

ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

งานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม ทฤษฏีใหม่ เป็นงานหนึ่งของกลุ่มงานบริหารทั่วไปที่มี

บทบาทส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ของโรงเรียน ส่งผลไปยังนักเรียนให้ได้รับการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ ผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมาได้ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนการใช้อาคารสถานที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือสนองการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ 

          3.1.1 ที่ดิน, สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

          3.2.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีสภาพพร้อมใช้งาน มีอุปกรณ์ 

                  อ านวยความสะดวกตามความเหมาะสมและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

          3.2.2 การบริหารการศึกษาได้รับการสนับสนุนให้บรรลุผลส่งผลไปยังผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
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4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

 

5.  งบประมาณที่ใช้  150,000 บาท 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4.1 งานซ่อมบ ารุง 

    4.1.1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     4.1.2 ก่อสร้างโรงรถนักเรียน 

    4.1.3 ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

    4..1.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 

4.2 งานสาธารณูปโภค 

    4.2.1 ซ่อมแซมระบบน้ าประปา 

    4.2.2 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

    4.2.3 ซ่อมแซมยานพาหนะ 

4.3 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายใน 

 - - 150,000 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 งานซ่อมบ ารุง 

    4.1.1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

     4.1.2 ก่อสร้างโรงรถนักเรียน 

    4.1.3 ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

    4..1.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 

4.2 งานสาธารณูปโภค 

    4.2.1 ซ่อมแซมระบบน้ าประปา 

    4.2.2 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

    4.2.3 ซ่อมแซมยานพาหนะ 

4.3 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน 

4.4 สิ่งแวดล้อม 

ตลอดปีการศึกษา 2563 นายบุญทัน แก้วมี 
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4.4 สิ่งแวดล้อม 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 150,000 - - 150,000 
 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 50,000 - 50,000 - 50,000 - 

  

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ยุทธศาสต์ที่ 6 ข้อที่ 10  ทดสอบจากการปฏิบัติ แบบทดสอบ 
ผลลัพธ์  
 1. การสนับสนุนการบริหารการศึกษา 
 2. ความพึงพอใจของบุคลากร 

  

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   - การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนส่งผลไปยังนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ลงชื่อ   ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
           (นายบุญทัน  แก้วมี)      (นายดนัย ปานศรี)   
                            ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัต ิ      
                     

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

โครงการ : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1-6   สพม.38 ข้อที่ 1-4      สพฐ. ข้อที่ 1-6      

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนโดยทั่วไปนั้น  มักจะด าเนินชีวิตอย่างง่ายๆไม่ค านึงถึง

ความสะอาด และความปลอดภัย ตลอดจนผู้ปกครองของเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการดูแล

สุขภาพและการป้องกันโรค จึงท าให้เด็กๆ มักถูกปล่อยปละละเลย เด็กจะมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แล

แข็งแรงได้ ต้องได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ  โดยเฉพาะ

ในปัจจุบันนี้ยาเสพติดอยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องให้ความรู้ และรณรงค์ให้นักเรียนรู้

และและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด จึงจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงาน “รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด”และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวง

รัชกาลที่ 10 
 

2. วัตถุประสงค ์

  2.1 เพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
           2.2 เพ่ือจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนทุกคน 
           2.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพ 
           2.4 เพ่ือจัดบริการด้านทันตกรรมป้องกันให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง 
           2.5 เพ่ือลดอัตราการขาดสารอาหารของนักเรียน 
           2.6 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
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           2.7 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษของสิ่งเสพย์ติด 
3. เป้าหมาย  
 

 3.1  เชิงปริมาณ  
              3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการล่งเสริมสุขภาพ 
              3.1.2 นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 
              3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90  มีน้ าหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
              3.1.4 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา / กรีฑา ร่วมกับชุมชนตามที่ตนถนัด 

             3.1.5 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพย์ติด 

        3.2  เชิงคุณภาพ 

           3.2.1 นักเรียนทุกคนได้รับการล่งเสริมสุขภาพ 

           3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ.90  

                   อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   

-ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ   
-บันทึกเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน 

มิถุนายน นางถนอมศรี  

จั่นแก้ว 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  

- ให้บริการจ่ายยาสามัญประจ าบ้าน นอนพักชั่วคราวส าหรับผู้ที่มีอาการ
เล็กน้อยขณะที่ อยู่ในบริเวณโรงเรียน 
- ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับอุบัติเหตุ 
- จัดส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล พร้อมท าใบส่งตัวและรับผิดชอบติดต่อ
ประสานงานกับ ผู้ปกครองหรือญาติผู้ป่วยให้รับทราบ 
- จัดกระเป๋ายาแก่ผู้ขอใช้กรณีเป็นคณะด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้า
ค่ายพักแรม ศึกษา ดูงานนอกสถานที่ หรือการรณรงค์ต่างๆ 
- จัดตรวจสุขภาพประจ าปี และจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
นักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 

2563 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

- อ่ืนๆที่ผู้ขอใช้บริการร้องขอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
-จัดป้ายนิเทศ 
-ส่งเสริมสุขภาพกาย / สุขภาพจิต 
-จัดท าวารสารเผยแพร่ความรู้เรื่องสารเสพติด 
-เจลล้างมือ สบู่เหลว  บริการ 
3. ข้ันติดตามผล (Check)  

รวบรวมเอกสารการใช้บริการ  

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) มีนาคม 64 

สรุปรายงานผล 
 

5.  งบประมาณที่ใช้ 14,500 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

-เวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน 

-เจลล้างมือ 

-สบู่เหลวล้างมือ 

-เฟสชิล หน้ากากใส 

-เครื่องวัดอุณหภูมิ 

    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 14,500 - - 14,500 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      

ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 5,000 - 5,000 - 4,500 - 
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8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

-นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพ 

-บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีหน้ากากใสป้องกันน้ าลายทุกคน 

-นักเรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 

 

 

สอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 

-นักเรียนและบุคลากรทกคนสุขภาพแข็งแรง 

-มีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นการเจ็บป่วยลดน้อยลง   

สังเกต แบบสังเกต 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

9.1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
9.2. มีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การเจ็บป่วยลดน้อยลง   
9.3. ไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติดสามารถเรียนรู้ได้เต็มความสามารถและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 
      มีความสุข 

ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 

       (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว)               (นายดนัย  ปานศรี) 

             ต าแหน่ง  ครู                 ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 

     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ       

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

โครงการ : กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่  2, 5          สพม.38 ข้อที่  2          สพฐ. ข้อที่ 1, 6  

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1  

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย   

ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจดักิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสนับสนุน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหา

ความรู้จากประสบการณ์ตรงขั้นพ้ืนฐาน ในด้านสหกรณ์ขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมสหกรณ์จะเป็นจุดเชื่ อมโยงไป

สัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆได้ ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปต่อยอดในการใช้ชีวิตประจ าวัน สหกรณ์เป็นกิจกรรมที่

สมาชิกต้องร่วมกันด าเนินการร่วมแก้ปัญหาและมอบความไว้วางใจในตัวแทนของตน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ

ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนต่อไปในอนาคต 

 ดังนั้น  การจัดโครงการนี้ก็เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนรู้จักใช้จ่ายเงินและเลือกซื้อสินค้าใน

การด ารงชีวิตกับยุคเศรษฐกิจที่มีสินค้าราคาแพง 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปลูกฝังความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนปฏิบัติได้จริง 

 2.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่ายและการลงทุน 

 2.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 2.4 เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดและอดออม 
 

3. เป้าหมาย 
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 3.1 เชิงปริมาณ 

           3.1.1 นักเรียนร้อยละ 97 มีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนปฏิบัติได้จริง  

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 97 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการวางแผนในการใช้

จ่ายและการลงทุน 

     3.1.3 นักเรียนร้อยละ 97 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

     3.1.4 นักเรียนร้อยละ 97 นิสัยรักการประหยัดและอดออม 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนในการใช้จ่าย ประหยัดอดออม       

3.2.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช้ใน  

ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

       3.2.3 นักเรียนมีความภูมิใจที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักคุณค่าของการใช้เงินเงิน 
      

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงเสนอขออนุมัติ

โครงการ 

พฤษภาคม 2563 - 

นายสุทธิพร  

จันทร์ฝอย 

น.ส.สุธา  มั่นค า 

นางสาวพิมาน

มาศ เพียรทอง 

2. เสนอกิจกรรมต่อที่ประชุมคณะครู พฤษภาคม 2563 - 

3. การด าเนินกิจกรรม 

3.1 จัดเตรียมห้องสหกรณ์จัดหาซื้อ
สินค้าคัดเลือกนักเรียนรับผิดชอบ
งานในหน้าที่ต่างๆ 

3.2 ครูผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี รายได้

เสนอให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน 

พฤษภาคม 2563 

พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 

2564 

- 

4. การติดตามประเมินผลและสรุป

รายงาน 

มีนาคม 2564 -  

  

5. งบประมาณที่ใช้  - บาท 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  - 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      

ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - - - - - - - 
 

8. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1. นักเรียนร้อยละ 97 มีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึก

ให้นักเรียนปฏิบัติได้จริง  

2. นักเรียนร้อยละ 97 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายมีการวางแผนในการใช้จ่ายและการลงทุน 

3. นักเรียนร้อยละ 97 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

4. นักเรียนร้อยละ 97 นิสัยรักการประหยัดและอดออม 

 

 

 

ส ารวจความคิดเห็น 

 

 

 

แบบประเมินกิจกรรม

สหกรณ์ 

ผลลัพธ์ 

1. นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนใน

การใช้จ่าย ประหยัดอดออม        

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถน าความรู้

เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

เหมาะสม 

3. นักเรียนมีความภูมิใจที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และรู้จัก
คุณค่าของการใช้เงิน 

 

 

 

ส ารวจความคิดเห็น 

 

 

 

แบบประเมินกิจกรรม

สหกรณ์ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพจากการจัดกิจกรรมสหกรณ์ 

 9.2 นักเรียนทุกคนรู้จักคุณค่าของเงิน และมีความซื่อสัตย์สุจริตได้เป็นอย่างดี 

 9.3 นักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับเงินปันผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 9.4 นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการประหยัดและอดออม 
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ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
       (นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย)               (นายดนัย  ปานศรี) 
             ต าแหน่ง  ครู                 ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 

     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 

    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ       

 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

โครงการ : ปรับปรุงงานระบบเสียงและบริการโสตทัศนศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่  4          สพม.38 ข้อที่  2          สพฐ. ข้อที่ 4  

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1  

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิเชียร รามจักร  

ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

            งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมีความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจ าเป็นต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และเพียงพอแก่การให้บริการกับบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้บริการนักเรียน บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.2  เพ่ือให้มีสื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การให้บริการ 
 

3. เป้าหมาย 

3.1. เชิงปริมาณ   

           ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน และบริการชุมชนได้  100% 
 

3.2. เชิงคุณภาพ   

        ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับบริการการ ใช้สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือจัด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน และบริการชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 
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4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 

5. งบประมาณที่ใช้  20,000 บาท 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ซื้อโปรเจคเตอร์ 1 ตัว 15,000   15,000 

3. ซื้อไมค์สาย 1 ตัว     500      500 

4. ซื้อสาย HDMI 5 เมตร 3 เส้น 1,000   1,000 

5. ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเสียง 3,500   3,500 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 20,000 - - 20,000 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 10,000 - 5,000 - 5,000 - 
 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค. 63 - มิ.ย. 63 นายวิเชียร  รามจักร 

บุญทัน  แก้วมี 
น.ส.เบญจวรรณ  จันทร์เมือง 
นายวรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์ 
 

2. ส ารวจสื่อและระบบเครื่องเสียงที่ต้องซ่อม และ
จัดซื้อเพ่ิมเติม 
3. จัดซื้อ  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  วัสดุอุปกรณ์ 

โสตทัศนูปกรณ์  
ตลอดปีการศึกษา 2563 

4. ให้บริการแก่คณะครู นักเรียนและชุมชน 

5. สรุปผลการด าเนินการ 2 ครั้ง/ปี 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

- โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี  
ใช้กับการเรียนการสอน และให้บริการ
แก่บุคลากรและหน่วยงานภายนอก 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
-  บันทึกขอใช้บริการห้องโสตฯ 

 
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกขอใช้บริกาห้องโสตฯ 

ผลลัพธ์ 
    - โรงเรียนได้รับความพึงพอใจ 
ด้านการบริการจากผู้ขอใช้บริการ 

 
- ส ารวจความต้องการ และ
ความพึงพอใจของผู้ขอใช้
บริการ 

 
- แบบส ารวจความต้องการและความ
พึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

    9.1 นักเรียนใช้ห้องโสตฯ ส าหรับการเรียนและท ากิจกรรมร่วมกัน 

    9.2 การบริการงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกมีประสิทธิภาพสูงสุด  

    9.3 บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 

ลงชื่อ         ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 
         (นายวิเชียร  รามจักร)               (นายดนัย  ปานศรี) 
             ต าแหน่ง  ครู                 ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 

     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 

    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ       

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม  

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในสถานศึกษา  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1 , 5 , 6  สพม.38 ข้อที่   4         สพฐ. ข้อที่    6          

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1,2 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2(1), 6  

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์  

ระยะเวลาด าเนินการ   1 สิงหาคม 2563  -  31 สิงหาคม  2563  

1. หลักการและเหตุผล 

            ในสภาพปัจจุบัน การบริหารจัดการโดยใช้กล้องวงจรปิด มีการวางแผนการด าเนินงานนับได้ว่ามี

ประโยชน์ในการสอดส่องดูแลและมีการตรวจสอบหลักฐานข้อมูล ภาพเหตุการณ์ต่างๆที่สามารถยืนยันที่เป็น

ความจริงได้  เพ่ือเป็นการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานอกจากนี้การก ากับดูแลพฤติกรรม

การเรียนของนักเรียนให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่มีความส าคัญแห่งความส าเร็จของนักเรียน ส าหรับ 

การน ากล้องวงจรปิดมาใช้งานอายุในการใช้งานเป็นตัวแปรอย่างหนึ่งที่จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงใน 

ส่วนที่ช ารุดเสียหายให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวมีความสะดวก รวดเร็ว จึงได้จัดท า 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมในสถานศึกษาขึ้นโดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

2. วัตถุประสงค ์ 

               1. เพ่ือให้มีการด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงกล้องวงจรปิดตามจุดที่ช ารุดเสียหาย  

             2. เพื่อให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆท่ีอยู่ในจุดเสี่ยง  

             3. เพื่อให้ผู้บริหารมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  

             4. เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  

3. เป้าหมาย  

 3.1  (เชิงปริมาณ) 
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          3.1.1 การด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงกล้องวงจรปิด ร้อยละ 100  สามารถใช้งานได้ดี 

          3.1.2 มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆที่อยู่ในจุดเสี่ยง ครบ ร้อยละ 100  

          3.1.3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการกล้องวงจรปิดร้อยละ 100 มีประสิทธิภาพ 

          3.1.4 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 100 พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา     

3.2  เชิงคุณภาพ 

           3.2.1 โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ในระดับดีเยี่ยม  

           3.2.2 โรงเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆที่อยู่ในจุดเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

ในระดับดีเยี่ยม  

           3.2.3 โรงเรียนมีการบริหารจัดการกล้องวงจรปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ใน

ระดับดีเยี่ยม 

           3.2.4 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

ในระดับดีเยี่ยม 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม. ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมในสถานศึกษา 

 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   

     -ประชุมวางแผน  

     –ขออนุมัติใช้แผนงบประมาณ  

     -ด าเนินการจัดซื้อ 

พ.ค. 2563 

มิ.ย. 2563 

1-10 ส.ค. 2563 

นายวรวิทย์ 

ไกรกิจราษฎร์ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 1-31 ส.ค. 2563 

     -ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิด 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

     -ตรวจสอบ ควบคุมการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิด 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  

     -รายงานผลการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิด 10 ก.ย. 2563 
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5.  งบประมาณที่ใช้  25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม และติดตั้งกล้องวงจร

ปิด เพิ่มเติม อีก 2 จุด 

2. ค่าย้ายห้องควบคุมจากห้องคอมพิวเตอร์

มายังห้องรองผู้อ านวยการ 

3. ค่าโทรทัศน์พร้อมโต๊ะวางโทรทัศน์ส าหรับ

ควบคุมกล้องวงจรปิด 

 

8,000 

 

8,000 

 

9,000 

 

  

8,000 

 

8,000 

 

 

9,000 

 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 25,000   25,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

  25,000 -     
 

8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ   วิธีการประเมิน   เครื่องมือที่ใช้  

ผลผลิต (เชิงปริมาณ)  

     1. มีการด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงกล้องวงจรปิด     

ร้อยละ 100  สามารถใช้งานได้ดี  

     2.  มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆที่อยู่ 

ในจุดเสี่ยง ครบ ร้อยละ 100    

     3. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการกล้องวงจรปิดอย่างมี

 

สอบถาม 

สัมภาษณ์ 

 

แบบสอบถาม 
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ประสิทธิภาพ 

     4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 100  

มีความพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)  

      1. โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้งานได้ ใน 

ระดับดีเยี่ยม  

      2. โรงเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุด 

ต่างๆที่อยู่ในจุดเสี่ยงครบ ในระดับดีเยี่ยม  

      3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการกล้องวงจรปิดได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ในระดับดีเยี่ยม 

      4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการ  

บริหารการจัดการศึกษา ในระดับดีเยี่ยม  

 

สอบถาม 

สัมภาษณ์ 

 

แบบสอบถาม 

แบบบันทึก 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

       9.1 โรงเรียนมีการด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงกล้องวงจรปิดตามจุดที่ช ารุดเสียหายและสามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ    

       9.2 โรงเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมในจุดต่างๆที่อยู่ในจุดเสี่ยงและสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   

       9.3 ผู้บริหารมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ   

       9.4 นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  

 

 

ลงชื่อ   ผู้รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
       (นายวรวิทย์   ไกรกิจราษฎร์)                                  (นายดนัย  ปานศรี) 
                ต าแหน่ง คร ู                                           ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป      
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   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
    

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
โครงการ : การด าเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1-6  สพม.38 ข้อที่ 1-4     สพฐ. ข้อที่ 1-6      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนาการปูองกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน  

เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการด ารงชีวิตและ
รอดพ้นจาก สภาวะวิกฤติต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึงกระบวนการการ
ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุายทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและ
มีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ เป็นระบบที่เน้นกระบวนการ วิธีการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน โดยมีฝายกิจการนักเรียน งานแนะแนว งานส่งเสริม
สุขภาพ งานระเบียบวินัย งานปูองกันสารเสพติด งานระดับชั้นและคณะครูที่ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอก โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ  
 2.2. เพ่ือให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการ
ท างาน ร่วมกัน มีร่องรอยการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ  
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            3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
            3.1.2 นักเรียน โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการท างาน ร่วมกัน มีร่องรอยการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ 
          3.2  เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงสภาพปัญหา  
              3.2.2 สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น  
              3.2.3 นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ซึงเป็น
รากฐานในการ พัฒนาความเก่ง (IQ) คุณธรรม จริยธรรม (MQ) และความมุ่งมันที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ)  
             3.2.4 นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่าง
รอบด้าน  
 3.2.5 ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจัง ด้วยความ
เสียสละ เอาใจใส่ 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
 - มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
 - วิเคราะห์สภาพความพร้อมพ้ืนฐานของโรงเรียน  
- สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับ บุคลากร  
- ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1) รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
2) การคัดกรองนักเรียน  
3) การส่งเสริมนักเรียน  
4) การปูองกัน  
5) การแก้ไขปัญหา  
6) การส่งต่อ 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 
คณะครูที่ปรึกษา 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน  นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น แนวทาง
ในการด าเนินงาน/พัฒนางาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
 

มีนาคม 64 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  30,000 บาท 
 

6.  รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

-การจัดท าเอกสาร 
-การประชุมผู้ปกครอง 
-การเยี่ยมบ้าน 
-บริการเครื่องปูองกันโควิด 
-แหล่งบริการเครื่องล้างมือปูองกัน 

    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 - - 30,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 15,000 - 15,000 - - - 
 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกคน 

-การตรวจสอบ 
-การสังเกต 

-เอกสาร 
-แบบประเมิน 
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ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
 1. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมี
กระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สามารถตรวจสอบได้ 
2. นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทาง
สติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและด ารงตน
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3. ครู ผู้ปกครอง  มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ                              

-การรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ “ดีเก่งและเรียนรู้อย่างมีความสุขและจบการศึกษาภาคบังคับ” 
 

ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ 
        (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว)                 (นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท) 
              ต าแหน่ง ครู                                        ต าแหน่งหัวหน้าฝุายกิจการนักเรียน 
 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
    

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม       

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : สายสัมพันธ์บ้าน วัด  โรงเรียน  ชุมชนเพื่อเยาวชน      
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 6  สพม.38 ข้อที่ 2 ,  3     สพฐ. ข้อที่ …3, 4   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  , 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5     
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ว่าที่ ร้อยตรีวิษณุ      อินทร์ปาน    
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา  2563   

 

1.หลักการและเหตุผล   
            สภาพสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการสื่อสารที่สามารถรับรู้ได้อยรวดเร็ว
ฉับไว   เกิดการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติในหมู่เยาวชนโดยทั่วไป รวมถึงสถานศึกษาอันก่อให้เกิด 
ปัญหาเกิดขึ้นตามมา  มากมาย เป็นต้นว่าปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ทางจิตใจ รวมถึงความสนใจต่อการ
เรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็น  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม สภาพแวดล้อม 
การศึกษา เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาได้   ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารและการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพประการส าคัญ คือ   ความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่าง บ้าน วัด 
โรงเรียน ชุมชน โดยที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอความคิดเห็นหา  แนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน และการปรับตัวในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน มี
คุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในบทบาท หน้าที่ ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนไกรในวิทยาคม   
รัชมังคลาภิเษก  จึงเห็นความส าคัญ และได้จัดท าโครงการสายสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน เพื่อเยาวชน
ขึ้นมา โดยยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือการท างานด้วยการมีส่วนร่วม 
   

2. วัตถุประสงค ์   
         1. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ประสานความร่วมมืออันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน     
         2. เพ่ือให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดี เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ กับโรงเรียน     
         3. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและภาคีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การพัฒนา   โรงเรียน  
         4. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานนักเรียน ผลงานครู ตลอดจนข่าวสารต่างๆสู่ผู้ปกครองและชุมชน 
   

3. เป้าหมาย    
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 3.1 (เชิงปริมาณ)  
          3.1.1 ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ภาคเรียนละ 2 ครั้ง   

          3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและภาคีเครือข่ายผู้ปกครองประชุมร่วมกัน ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 
          3.1.3 ผู้ปกครอง ชุมชน วัด เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2563  
   3.2  เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน   ร้อยละ 95  
          3.2.2 ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับทราบข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ร้อยละ 95 
          3.3.3 ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 95 เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน วัด  โรงเรียน  ชุมชนเพ่ือเยาวชน      
 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  ว่าที่ ร.ต.วิษณุ 

อินทร์ปาน 
 

     - ประชุมวางแผน  
     – ขออนุมัติใช้แผนงบประมาณ  

15-31 พ.ค. 2563 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
    - ประชุมสภากาแฟ (หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้น าชุมชน ในต าบลไกร
ใน) 
    - งานราตรีชาวน้ าเงินเหลือง (ผ้าปุา) 
    - จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน 

ทุกเช้าวันศุกร์   
ต้นเดือน ทุกเดือน 

26 ก.พ. 2564 
ทุกต้นเดือน 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
     - ส ารวจตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขั้นตอนการจัดท า
วารสาร ตรงก าหนด 

1 ส.ค.2563 -    
31 มี.ค. 2564 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
     - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หนังสือตอบรับการรับวารสารและ
ข้อเสนอแนะ ความส าเร็จของการจัดงานราตรีน้ าเงินเหลือง 

31 มี.ค. 2564 

 
5.  งบประมาณที่ใช้    10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง ผลไม้ ฯลฯ 
2.ค่ากระดาษจัดท าวารสาร 
3.ค่าจัดท าซองผ้าปุา และการเตรียมงาน 

4,000 
2,500 
3,500 

  
4,000 
2,500 
3,500 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 - - 10,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 2,000 - 2,000 - 6,000 - 

 
 

8. การประเมินผล  
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ     วิธีการประเมิน    เครื่องมือที่ใช้   

ผลผลิต (เชิงปริมาณ)    
     1. หัวหน้าส่วนราชการ ผูน้ าชุมชนเข้าร่วมประชุมสภา  
กาแฟ ร้อยละ  95   
     2.  มีการจัดท าวารสารเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์  
กระจายทั่วถึงหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 95   
     3. ผู้ปกครอง ชุมชนเข้าร่วมงานราตรีชาวน  าเงินเหลือง   
ร้อยละ 90    

 
บันทึกจ านวน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนแบบตอบ 
รับที่ตอบกลับมา 
การสังเกตจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

 
แบบบันทึก 

 
แบบตอบรับ 

 
 

แบบสอบถาม ภาพถ่าย  

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)     
      1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95   
ในระดับดีเยี่ยม    
      2. การตอบรับ ค าแนะน า กระจายทั่วหน่วยราชการ   
ต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ในระดับดีเยี่ยม     
      3. ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา   
โรงเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ95 ในระดับดีเยี่ยม     

 
บันทึกจ านวน   

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวนแบบตอบ   
รับที่ตอบกลับมา   

การสังเกตจ านวน   
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

 
 แบบบันทึก   

 
แบบตอบรับ   

 
แบบสอบถาม ภาพถ่าย    
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ       
       9.1 โรงเรียนมคีวามสัมพันธ์ประสานความร่วมมืออันดีระหว่างบ้าน วัด และชุมชน       
       9.2. ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดี เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ กับโรงเรียน      
       9.3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและภาคีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม  ในการพัฒนา 
โรงเรียน    
       9.4 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานนักเรียน ผลงานครู ตลอดจนข่าวสารต่างๆสู่ผู้ปกครอง
และชุมชน   
  

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 
        (นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย)                        (นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจนาท) 
               ต าแหน่ง คร ู                                        ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายกจิการนักเรียน      
 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
    

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที ่5         สพม.38 ข้อที่  1         สพฐ. ข้อที่ 1 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

สังคมไทยเป็นสังคมประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย มีสิทธิ เสรีภาพ มีความ
เสมอภาคและอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
นักเรียนในฐานะท่ีเป็นประชากรของประเทศ ย่อมมีสิทธิ เสรีภาพ มีความเสมอภาคในทุกด้าน จึงควรตระหนัก
ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือให้นักเรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้น ากล้าแสดงออก 
     2.3 เพ่ือให้นักเรียน สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพ่ือร่วมสังคม 
     2.4 เพ่ือให้นักเรียน ยอรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงคุณภาพ 
      3.1.1 นักเรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
      3.1.2 นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผู้น ากล้าแสดงออก 
      3.1.3 นักเรียน สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพ่ือร่วมสังคม 
      3.1.4 นักเรียน ยอรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

3.2เชิงปริมาณ 
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      3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 

5. งบประมาณที่ใช้  3,000 บาท 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 3,000 - - 3,000 
กิจกรรมตามโครงการของคณะกรรมการ 
นักเรียน 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,000 - - 3,000 
 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ    
     

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 2,000 - 700 - 300 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- ส ารวจความพึงพอใจ 
- สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
- สังเกตพฤติกรรม 

 
ผลลัพธ์ 
 - นักเรียนร้อยละ 91 มีความรู้ความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในระบบการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
- จัดกิจกรรมตอบค าถาม
ประชาธิปไตย 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ค าถามประชาธิปไตย 
- การสรุปผล 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ มิ.ย. 63 นายสุทธิพร  จันทรฝ์อย 
ว่าที่ร.ต.วิษณุ  อินทร์ปาน 

  
 

2. ด าเนินกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ก.ค. 63 

3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการของคณะกรรมการ 
    นักเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 
2563 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

9.1 นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการของกระบวนการประชาธิปไตย 
9.2 โรงเรียนมีสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนคอยดูแลในเรื่องพฤติกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
      นักเรียนในโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 
        (นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย)                        (นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจนาท) 
               ต าแหน่ง คร ู                                        ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายกิจการนักเรียน      
 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
    

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
โครงการ :  TO BE NUMBER ONE 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1-6   สพม.38 ข้อที่ 1-4      สพฐ. ข้อที่ 1-6 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1,3 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, 2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาส าคัญของชาติ ซึ่งบั่นทอนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน

ชุมชน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงประเทศชาติ จึงได้มีการจัดท าโครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมท่ีรวบรวมคนดี คนเก่งและคนที่มี
อุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดยชมรมในสถานศึกษาสมาชิกได้แก่ นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษานั้นๆ ชุมชนนั้นๆ ที่ส าคัญต้องเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้สมาชิกใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิด
ความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งให้โอกาสและ
สนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมของสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” กิจกรรมภายใน เช่น การจัดกีฬาสี การจัด
ประกวดต่างๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ ส่วนกิจกรรมภายนอก เช่น การไปร่วมเดินรณรงค์โครงการเพ่ือสังคม
ต่างๆ การไปช่วยท าความสะอาด เก็บขยะ ทาสีก าแพงวัด หรือ ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น กิจกรรมของชมรมต่าง
จากกิจกรรมของศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพราะกิจกรรมของศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE จัดได้เฉพาะภายในศูนย์และเพ่ือสมาชิกที่มาใช้บริการที่ศูนย์ภายใต้กรอบ "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา 
และพัฒนา EQ" โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 

2. วัตถุประสงค ์
     1. เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
     2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง  
     3. เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม  
     4. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม  



223 
 

     5. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป 
เปูาหมายหลัก วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 6-24 ปี กลุ่มเปูาหมายรองประชาชนทั่วไป 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ 
          3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในมีภูมิคุมกันมีศักยภาพใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฯลฯ 
          3.1.2 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน  
                  รวมจ านวน 380 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา /ปรับปรุง 

   3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
           3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
                   อยู่ในระดับ(ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง) 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  นางถนอมศรี 

จั่นแก้ว 
และคณะ 

1) จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ  
2) ติดต่อประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามโครงการ  

กรกฎาคม 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
1) จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เสริมสร้างความตระหนักและ
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป  
2) จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
โดยใช้ กระบวนการ 3 ย 3 ก  
3) จัดตั้งเครือข่ายชุมชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม และการ
กลับคืนสู่สังคมของผู้เสพยา เสพติดโดยส่งเสริม “การบ าบัดฟ้ืนฟูโดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง”  
4) จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
5) ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ การจัดตั้งศูนย์เพ่ือน
ใจ TO BE NUMBER ONE 
- การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
- การท าบุญทางศาสนา / ฟังเทศน์ 
- การจัดกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ฝึกอาชีพเพ่ือหา

ตลอดปีการศึกษา 
2563 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
เก็บรวบรวมเอกสารกิจกรรมที่ท ามา 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
-สรุปผลการด าเนินงาน 
-รายงานผู้บริหาร 
5.  งบประมาณที่ใช้  5,000 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

-น านักเรียนแกนน าเข้าอบรม 
-จัดท าเอกสารเผยแพร่ของชมรม 
-รวบรวมเอกสารการจัดกิจกรรมในวันส าคัญ
ต่าง ๆ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

5,000   5,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 - - 5,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 2,000 - 2,000 - 1,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
-นักเรียนได้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ออกไปพัฒนาชุมชน 
-สมาชิกมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดี และไม่ไป ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด  

สังเกต 
รายงานของครู 
ที่ปรึกษา 

แบบบันทึกประจ าชั้น 
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ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าของ
กิจกรรมผ่านกระบวนการ PDCA , TQF, 3D และมีความ
เสียสละ มุ่งมั่น อดทน และมีจิตอาสาต่อสังคม 

  

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 นักเรียนได้ที่มีความรู้ ความสามารถ ออกไปพัฒนาชุมชน และสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า และช่วย
ขจัดปัญหายาเสพติดที่คุกคามใน สังคมประเทศ  
 9.2 สมาชิกมีร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจที่เข้มแข็ง เนื่องจากออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และสมาชิกมี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดี และไม่ไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
 สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าของกิจกรรมผ่านกระบวนการ PDCA , TQF, 3D และมี
ความเสียสละ มุ่งมั่น อดทน และมีจิตอาสาต่อสังคม(PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 ค า 
ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) ซึ่ง
วงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เรื่อง นับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัว เช่น การปรุงอาหาร การเดินทาง
ไปท างานในแต่ละวัน การตั้งเปูาหมายชีวิต และการด าเนินงานในระดับบริษัท)  (TQF คือกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (อังกฤษ: Thailand Qualifications Framework) นิยมย่อว่า ทีคิวเอฟ (TQF) เป็นกรอบงานส าหรับ
ใช้เป็นฐานในการถ่ายโอนหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จัดท าโดยวิธีการควบคุมคุณภาพการ
สอน พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของไทยพัฒนามาจากแนวคิด 
National Qualifications Framework )(3D ย่อมาจากค าเต็มว่า 3 Dimension แปลเป็นไทยว่า "สามมิติ" 
ซึ่งค านี้อาจถูกใช้อ้างอิงได้หลายความหมาย เช่น ... Stereoscopy คือเทคนิคการสร้างภาพสามมิติ เป็น
เทคนิคที่เก่ียวกับการมองของมนุษย์ ท าให้คนมองแล้วรู้สึกถึงความลึกได้ด้วยตา) 
 
 

ลงชื่อ           ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ                ผู้เสนอโครงการ 
        (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว)                 (นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท) 
              ต าแหน่ง ครู                                        ต าแหน่งหัวหน้าฝุายกิจการนักเรียน 
 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
    

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ สื่อออนไลน์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1  สพม.38 ข้อที ่1      สพฐ. ข้อที่ 1, 3      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายฉัตรมงคล ไกรโกญจะนาท  นางถนอมศรี จั่นแก้ว ว่าที่ ร.ต.วิษณุ 

อินทร์ปาน และครูที่ปรึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ             1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 

1. หลกัการและเหตุผล 
ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่โรงเรียนได้ด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะปัญหายาเสพติด

มีการแพร่ระบาด ในทุกพ้ืนที่ได้ทวีความรุนแรงส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  เช่น ปัญหาหนีเรียน ขาดเรียน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เที่ยวกลางคืน การพนัน  
การทะเลาะวิวาท ติดเกม สื่อลามกอนาจาร  ฟุุมเฟือย และวัตถุนิยมเป็นฐาน และมีโอกาสติดโรคเอดส์ 
โรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ของนักเรียนให้มีคุณภาพ  

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และสื่อออนไลน์ เพื่อปูองกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา โดยน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ติดยาเสพติด 
2.2 เพ่ือปูองกันการแพร่ยาเสพติดเข้ามาในโรงเรียน    
2.3 เพ่ือรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
2.4 เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ านวน 410 คน 
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          3.1.2 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมจ านวน 60 คน มีการสร้างภาคี 
                  เครือข่ายมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ในโรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและโรคเอดส์  
                   100 เปอร์เซ็นต์            
           3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีมาก  
 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรค
เอดส์ สื่อออนไลน์ 

 นายฉัตรมงคล ไกรโกญจะนาท 
นางถนอมศรี จั่นแก้ว 
ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน 
ครูที่ปรึกษา 
 

1. ข้ันเตรียม (Plan)  
มี.ค. 2563 
เม.ย. 2563 
เม.ย. 2563 

    1.1 รวบรวมปัญหายาเสพติด 
    1.2 ประชุมคณะท างานก าหนดกิจกรรม 
    1.3 เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  

พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564 
ตลอดปีการศึกษา 2563 

1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563  
1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 

    2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
    2.2 คัดกรองตรวจปัสสาวะนักเรียน 
    2.3 จัดกิจกรรมกีฬา ต้านยาเสพติด 
    2.4 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
3. ข้ันติดตามผล (Check)  

ตลอดปีการศึกษา 2563     3.1 ติดตามผลการด าเนินงาน 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  

ตลอดปีการศึกษา 2563    4.1 ประเมินผลการด าเนินงาน 
   4.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  4,000  บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

     - คัดกรองตรวจปัสสวะนักเรียน 
     - จัดกิจกรรมกีฬา ต้านยาเสพติด 
     - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
     - จัดอบรมเรื่องพิษภัยของยาเสพติด 

1,000 
1,500 
500 

1,000 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

1,000 
1,500 
500 

1,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 4,000   4,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 2,500 - 1,500 - - - 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
-นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
จ านวน 400 คน 
- ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน  
รวมจ านวน 60 คน มีการสร้างภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์  
ในโรงเรียน 

 
 

สังเกต 
สอบถาม 

  
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนปูองกันตนเอง ให้ห่างไกล 
ยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย 
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ในโรงเรียน 

 
 

สังเกต 
สอบถาม 

  
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    9.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และประพฤติตนที่เหมาะสม 
กลับตัวเป็นนักเรียนที่ดี 
    9.2 โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความร่วมมือกันในการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ใน
โรงเรียน  
  
 

  ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ  
       (นายฉัตรมงคล ไกรโกญจะนาท)              
         ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
    

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 4      สพม.38 ข้อที่ 2      สพฐ. ข้อที่ 4      
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิเชียร รามจักร 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
................................................................................... ...........................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการนับว่าเป็นแหล่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการเรียนรู้ตามศักยภาพ และส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ได้
ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ จึงมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาอุปกรณ์ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีความก้าวหน้าและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงต้องท าการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอุปกรณ์ อันได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงระบบเครือข่ายเพ่ือให้สอดรับกับการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ 
                สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
          2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในการพัฒนาความรู้ 
               ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
                 3.1.1 มีคอมพิวเตอร์ครบชุดส าหรับนักเรียน 



233 
 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

                 3.2.1 นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3.2.2 สามารถเปิดให้บริการกับนักเรียนได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ 
        3.2.3 บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี 
  

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 

5.  งบประมาณที่ใช้  50,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่ายภายใน
โรงเรียน 

3,000 - 3,000 - 

2. ซื้อคอมพิวเตอร์ครบชุดส าหรับนักเรียน 
จ านวน 3 เครือ่ง 

30,000 - - 30,000 

3. จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 12,500 - - 12,500 
4. ค่าจดโดเนม  2,500 - -  2,500 
5. ปูกระเบื้องห้องคอมพิวเตอร์ 2 ตารางเมตร 2,000 - - 2,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 50,000 - 3,000 47,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 30,000 - - - 20,000 - 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ส ารวจ ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มี.ค. 63 นายวิเชียร รามจักร 

นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง 2. สอบราคา และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

เม.ย. – มิ.ย. 63 

3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่าย พ.ค. – มิ.ย. 63 
4. พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน เม.ย. – มิ.ย. 63 
5. ตรวจสอบ ปรับปรุงและประเมินผล ตลอดปีการศึกษา 2563 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี และระบบ

เครือข่ายส าหรับการเรียนการสอนและ
บริการที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกขอใช้บริการ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
   - แบบทดสอบ 

- สังเกตพฤติกรรม 
 

ผลลัพธ์ 
    - โรงเรียนได้รับความพึงพอใจด้านการ
บริการจากผู้ขอใช้บริการ 

 
- ส ารวจความต้องการและความพึง
พอใจของผู้ขอใช้บริการ 

 
- แบบส ารวจความ
ต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้ขอใช้บริการ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    9.1 นักเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และสามารถใช้งาน 
         ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
    9.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
    9.3 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและ 
         สร้างสรรค์ผลงาน 

    ลงชื่อ        ผู้รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
            (นายวิเชียร รามจักร)                                        (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
                                   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษ 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
โครงการ : สร้างคนดีอย่างเป็นระบบ 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 2      สพม.38 ข้อที่ 1      สพฐ. ข้อที่ 1      
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 

ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล  
 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร 
ชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้น าพัฒนาตนเองได้และส่งเสริมการท างาน
เป็นหมู่คณะ    คิดวิเคราะห์ได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายของชาติใน
การสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 
  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน  ทั้งร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
2.2 เพ่ือฝึกภาวะผู้น าให้แก่นักเรียน  กล้าคิด  กล้าท า และ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  และเห็นคุณค่าของ 
      การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

3.   เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ  100 % 
   3.1.2 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญๆทุกกิจกรรม 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
   3.2.2 นักเรียนมีทักษะในการจัดการ  การท างาน  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
   3.2.3 นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
   3.2.4 นักเรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
   3.2.5 นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขได้ด้วยกิจกรรม 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
      - กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด ระดับ  ม.ต้น 

และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ระดับ ม.ปลาย  
      - กิจกรรมชุมนุม/ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย  
2. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน 

(open house) 
3. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- กิจกรรมก าจัดจุดอ่อน 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาความเป็นมนุษย์ 
4. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  
5. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
6. กิจกรรมเยาวชนไทย ใจกตัญญู 
7. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 
ตลอดปีการศึกษา 2563 

 
ก.พ. 2564 

 
ตลอดปีการศึกษา 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 

มี.ค. 2564 

นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 
ว่าที่ร.ต.วิษณ์  อินทร์ปาน 
นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง 
นายดนัย  ปานศรี 
นางแพรวนภา เมฆตานี 
นางสาวน้ าผึ้ง สงสัย 
นางสุภาวดี  พุฒจาด 
นางสาววาริณี  หอมหวล 
นางวิภา เจริญกุล 
นายเคียง  ช านิ 
นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท 
 
 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้  ประมาณ 130,000 บาท 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม / ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.  การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อันพึงประสงค์ 

130,000 - - 30,000 
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2.  การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
    -  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน  
    -  กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
       (ลูกเสือ/ยุวกาชาด/นศท) 
    - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
    - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
    - กิจกรรมเยาวชนไทย หัวใจกตัญญู 

 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 

30,000 
 

 
3,000 

 
 

18,000 
 

24,000 
10,000 
6,000 
3,000 

รวม  6,000 33,000 91,000 

รวมเงินงบประมาณที่ใช้ท้ังสิ้น 130,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      ตลอดปีการศึกษา 2563 
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 15,000 - 15,000 - 100,000 - 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (outputs) 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับการพัฒนาตนเอง
ด้วยกิจกรรมสร้างคนดีอย่างเป็นระบบ 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- ประเมิน 
 
 
 
 

- แบบประเมินผลการท างาน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (outcome)  
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
สอดคล้องตามช่วงวัย 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1  นักเรียนไดร้ับพัฒนาความเป็นมนุษย์ได้ครบทุกด้าน  ทั้งร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
     9.2 นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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  ลงชื่อ                ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ  
          (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว)              
 ต าแหน่ง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

กิจกรรม : พัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 1, 2, 5       สพม.38 ข้อที่ 1, 2        สพฐ. ข้อที่ 1   
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1    
ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ร.ต.วิษณุ  อินทร์ปาน   
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ  ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ  จึง
ต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะมีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการท างาน
ร่วมกับ ผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง  มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี 
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความเสียสละ บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์
งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
    2.2 มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการท างานร่วมกับ ผู้อ่ืน 
    2.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี  
          เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความเสียสละ บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
     2.4 มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณกฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญ 
                        รุ่นใหญ่ 
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       3.2.2 มีทักษะการสังเกตจดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการท างาน 
                        ร่วมกับผูอ่ื้น 
       3.2.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความ 
                        สามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความเสียสละ บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
       3.2.4 มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมและวางแผน พ.ค. 63 ว่าที่ร.ต.วิษณุ  อินทร์ปาน
และผู้ก ากับลูกเสือทุก
ท่าน 

2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 63 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ประชุมวางแผนคณะครูกิจกรรมลูกเสือ  ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม  ดังนี้ 
   3.1  จัดการเรียนการสอนลูกเสือทุกวันพุธ 
   3.2  ส่งลูกเสือข้าอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
   3.3  ส่งเสริมความรู้และการเข้าแข่งขันการสวน
สนาม 
   3.4  จัดกิจกรรมทบทวนค าปฎิญาณและสวน
สนาม 
   3.5  กิจกรรมพัฒนาวัดและสถานที่ราชการ 
   3.6  อบรมนายหมู่ลูกเสือ 
   3.7  ส่งผู้ก ากับเข้าอบรมผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้
ชั้นสูง 
   3.8  พิธีถวายราชสดุดี 
   3.9  จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ ม.1 
   3.10 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 

 
พ.ค. 63 

 
ตลอดปีการศึกษา  

2563 
 

4. ประเมินโครงการ มี.ค. 2564  
 
5. งบประมาณที่ใช้  25,000 บาท 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1. จัดการเรียนการสอนลูกเสือรายสัปดาห์ 
ส่งเสริมความรู้และการเข้าแข่งขันการสวนสนาม 

    จัดกิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ 
4. กิจกรรมการพัฒนาสถานที่ราชการ 

กิจกรรมพิธีเข้าประจ ากอง 
ส่งลูกเสือเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
ส่งผู้ก ากับเข้าอบรมลูกเสือนันทนาการ 
ส่งลูกเสือเข้าร่วมการชุมนุม สพม. เขต 38 
ส่งนายหมู่ลูกเสือเข้าอบรม 1 หมู่ 
กิจกรรมเข้าค่ายประจ าปีการศึกษา 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10,000 15,000 

 รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 25,000 - 10,000 15,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ระยะเวลาในการใช้งบประมาณ              

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 5,000 - - - 20,000 - 

 
8. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
นักเรียนชาย ม.1-3 จ านวน 120 คน 

 
จ านวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

 
การสังเกต, สถิติ 

ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สอดคล้องกับช่วงวัย 

 
สังเกต 

ประเมิน 

 
แบบประเมิน สรุปงาน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการท างานร่วมกับ ผู้อ่ืน 
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น มีความเสียสละ บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจ
และพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 
 

    ลงชื่อ                ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ  
            (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว)              
   ต าแหน่ง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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                          โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 

กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านยุวกาชาดและการบ าเพ็ญประโยชน์ 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่  1, 2, 5       สพม.38 ข้อที่ 1, 2        สพฐ. ข้อที่ 2, 3, 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที ่1, 3   ตังบ่งชี้ที่ 1.2 , 3.1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง      
ลักษณะโครงการ               โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ        16  พฤษภาคม 2563 -  31  มีนาคม  2564 
............................................................................................................................................................ .................. 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค 1 
บัญญัติว่า“การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานประกอบกับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวในปีแรกโดยก าหนดไว้ใน ข้อ 1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
ข้อ 1.3.1 ว่า “ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปีโดยสนับสนุนต าราในวิชาหลักให้แก่ทุกสถานศึกษา
จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา 2552 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆเพ่ือชดเชย
รายการต่างๆที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง” อีกทั้งนโยบายของรัฐด้านการศึกษาข้อ 3.1.4 ก าหนดว่า
“จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนใน
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากผู้บกพร่องทางร่างกายและ
สติปัญญาและชนต่างวัฒนธรรมรวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน” 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการ
พัฒนาการด้านความคิด เป็นคนดีของสังคมที่มีระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์
โรงเรียนจึงได้ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมยุวกาชาด ภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้
ทางด้านยุวกาชาดและการบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตาม
แนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงาม 
    2.2 เพ่ือนักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

       2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต     
            ประจ าวัน   

    2.4 เพ่ือให้สนองนโยบายของส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

3. เป้าหมาย  

    3.1 เชิงปริมาณ 
           นักเรียนหญิง ม.1-3 ทั้งหมดของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความรู้และมีทักษะการ
ด ารงชีวิตที่ดีงาม             
   3.2 เชิงคุณภาพ 
           นักเรียนหญิง ม.1-3 ทั้งหมดของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีการพัฒนาด้านระเบียบ
วินัยและค่านิยมที่ดีงามสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียม (PLAN) 
1. ประชุมชี้แจงการด าเนินการ 

พ.ค. 63 นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง  
และ 

ครูผู้น ายุวกาชาดทุกคน 
     

2. ด าเนินการตามกิจกรรมดังนี้   
  ขั้นปฏิบัติ (DO) 
1) พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด 

มิ.ย. 63 

2) กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

ตลอดปีการศึกษา 

  3)จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์การฝึกทักษะ
ปฏิบัติการเข้าค่ายพักแรมประจ าปี 2563 

ธ.ค.  63 

  4) กิจกรรมการเดินทางไกลและการเข้าค่าย 
พักแรมประจ าปี 2563 

ม.ค. 64 

ขั้นติดตามผล (CHECK) 
 5) สังเกตจากกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตลอดปีการศึกษา 

 6) กิจกรรม การเดินสวนสนามของยุวกาชาด ม.ค. 64 
 ขั้นสรุปรายงานผล (ACTION) 
 7) สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ก.พ. 64 
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5. งบประมาณที่ใช้  25,000 บาท 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1) พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด 25,000 - 16,000 9,000 
2) กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- 

3) จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์การฝึกทักษะ
ปฏิบัติการเข้าค่ายพักแรมประจ าปี 2563 

- 

4) กิจกรรมการเดินทางไกลและการเข้าค่าย
พักแรมประจ าปี 2563 

- 

5) กิจกรรม การเดินสวนสนามของ             
ยุวกาชาด 

- 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 25,000 - 16,000 9,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ระยะเวลาในการใช้งบประมาณ              
    

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 2,000 - 3,000 - 20,000 - 

 

8. การประเมินผล 
           ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
นักเรียนหญิง  ม.1-3 ทุกคน 

 
การสังเกต, 

การสัมภาษณ์ 
การถามตอบ 

 
แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี หลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ปราการ สอดคล้องตามช่วงวัย 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          9.1 นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงาม 
          9.2 นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          9.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน   
          9.4 สนองนโยบายของส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                                         

                                 

     ลงชื่อ             ผู้รับผิดชอบโครงการ       ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
             (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ)             (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว)  
                                   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                                                             

     ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข้อที่ 1   สพม.38 ข้อที่ 1 3  สพฐ. ข้อที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (ตัวบ่งชี้ย่อย 1 2 3 4)  
      มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ย่อย 4  

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนัย ปานศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พุทธศักราช 2560-2579 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้พัฒนาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2574 ซึ่งได้ก าหนดให้
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัด สนับสนุนกิจกรรม นศท. เพ่ือฝึกให้
นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย เป็นก าลังส ารองที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต  เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4-6 เข้ารับการฝึกวิชาทหารตามระเบียบกรมการรักษาดินแดนว่าด้วยการเปิด-ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ. 2534 เพ่ือเป็นก าลังส ารองของชาติ รู้ รัก สามัคคี มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
และเป็นพลเมืองดี กล่าวคือ เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น กิจกรรมจิตอาสา การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศล  
ด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร 
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2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการฝึกวิชาทหารเพ่ือเป็นก าลังส ารองของชาติตามความสมัครใจ และ
เป็นพลเมืองดี 
 2.2  ทบทวนวิชาทหารเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งความรู้และร่างกายให้ ผกท. 
 

3.  เป้าหมาย 
 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นศท. (ม.4-6) จ านวน  43 คน มีดังนี ้
     - ปี 1  จ านวน   13 คน 
     - ปี 2  จ านวน     14  คน 
     - ปี 3  จ านวน    16 คน 
  3.1.2 ผกท. ผช.ผกท.  จ านวน     2  คน 
  3.1.3  ผกท.พิเศษ  จ านวน      1  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นศท. 43 คน เป็นก าลังส ารองของชาติ เป็นพลเมืองดีของชาติ 
  3.2.2  ผกท. และ ผกท.พิเศษ มีความพร้อมทั้งความรู้วิชาทหารและสภาพร่างกาย 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
 4.1  รายงานตัว นศท.ปี 2-3 ณ ศูนย์ฝึกท่ี 3 4 ก.ค.2563 นายดนัย ปานศรี 

น.ส.สธุา มั่นค า  4.2  รับสมัครนักเรียน ม.4-6  1-26 มิ.ย.2563 
 4.3 ทดสอบร่างกาย นักเรียน ม.4-6 ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 13 ก.ค.2563 
 4.4 ประกาศผลนักเรียน ม.4-6 ผูผ้่านการทดสอบร่างกาย 14 ก.ค.2563 
 4.5 รับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 1 (รอบ1) ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 20 ก.ค.2563 
 4.6 รับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 1 (รอบ2) ณ นฝ.นศท.มบท.39 21 ก.ค.2563 
 4.7  นศท.ปี 1-3 ฝึกศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 10 ส.ค.-ก.ย.2563 
 4.8  นศท.ปี 3 สอบภาคทฤษฎี ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 20 ธ.ค.2563 
 4.9  นศท.ปี 3 สอบเก็บตก ณ นฝ.นศท.มบท.39 ธ.ค.2563 
 4.10  นศท.ปี 3 สอบแก้ตัว ณ นฝ.นศท.มบท.39 ธ.ค.2563 
 4.11  นศท.ปี 1-3 กระท าสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม 8 ธ.ค.2563 
 4.12  นศท.ปี 2-3 ฝึกภาคสนาม  ม.ค.-ก.พ.2564 
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 4.13  ผกท.พิเศษ ผกท. ผช.ผกท. ฝกึทบทวนวิชาทหาร  มี.ค.-เม.ย.2564 
 4.14  นศท. /รด.จิตอาสา/ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 
 4.15  สรุปและรายงานผล เม.ย.2564 นายดนัย ปานศรี 
 

5. งบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 6.1  นศท.ปี 2, 3 ฝึกภาคสนาม  3,000 - 3,000 - 
 6.2  ผกท.พิเศษ ผกท. ผช.ผกท. ฝกึ
ทบทวน 

6,000 - 6,000 - 

 6.3  วัสดุอุปกรณ์การฝึก 1,000 - - 1,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 - 9,000 1,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 10,000 - - - - - 

8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ)   
 8.1  นศท. ผ่านการฝึกศึกษา นับจ านวน (คน) - 
ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   
 8.2  นศท. และ นศท.จิตอาสา ร่วมกิจกรรม นับจ านวน (ครั้ง/คน) - 
 8.3  ผกท.พิเศษ ผกท. ผช.ผกท. ฝกึทบทวนวิชาทหาร นับจ านวน (คน) - 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นศท. ได้รับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรชั้นปี และเป็นพลเมืองดี ผกท.พิเศษ ผกท. ผช.ผกท. มี
ความพร้อมทั้งความรู้วิชาทหารและร่างกาย 
 
 

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
           (นายดนัย ปานศรี)            (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
               ต าแหน่งครู                ต าแหน่งหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม  

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : โรงเรียนคุณธรรม /School  Rules  For  Virtue  Merit   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1   สพม.38 ข้อที่ 1      สพฐ. ข้อที่ 1, 3      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 1   
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายเคียง    ช าน ิ   
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563  

1. หลักการและเหตุผล  
            จากวิสัยทัศน์ ของ“ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนสร้างคนดี มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล  มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน”ซึ่งจ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ การศึกษาตลอดชีวิต และได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ใน
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  จ านวน 8 ข้อ งานสร้างเสริมระเบียบวินัย กลุ่มงาน
กิจการนักเรียน ซึ่งมีหน้าที่ ให้การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และด าเนินการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนในด้านวินัย และกรณี ที่มีนักเรียนไม่ผ่าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มงาน ระเบียบวินัย จึงได้
จัดท าโครงการ โรงเรียนคุณธรรม/School  Rules  For  Virtue  Merit ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ในหลวงรัชกาลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
 

2. วัตถุประสงค์  
              2.1 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง  
              2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
              2.3 เพ่ือพัฒนาสภานักเรยีนให้มีบทบาทหน้าที่และวิธีการท างานอย่างถูกต้อง  
              2.4 เพ่ือให้สภานักเรียนได้ปฏิบัติงานภายในกรอบทิศทางเดียวกัน  
              2.5 เพ่ือลดปัญหาหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนกลุม่เสี่ยงด้านยาเสพติดให้ลดน้อยลง 

3. เป้าหมาย 

 3.1  (เชิงปริมาณ) 
          3.1.1 จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์ 
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          3.1.2 จ านวนสภานักเรียนและแกนน าห้องเรียน จ านวน 70  คน 

    3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 จ านวนนักเรียนที่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95   ในระดบัดีเยี่ยม  
           3.2.2 จ านวนสภานกัเรียนและแกนน าปฏิบัติงานได้ถูกต้องและไปในทิศทางเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 
                   ร้อยละ 100  ในระดับดีเยี่ยม  
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม School  Rules  For  Virtue  Merit 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
     -ประชุมวางแผน –เสนอโครงการ -ขออนุมัติใช้แผนงบประมาณ  16-31 พ.ค. 2563 อ.เคียง 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
     -ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
     -ด าเนินงานตามโครงการ 
       *จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพระ/วัน
ส าคัญต่างๆ 
       *จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
 
       *จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะส าหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค ์  
       *จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้แทนห้องเรียน ห้องเรียนละ 5 คน 
เรื่องการสร้างข้อตกลง ระเบียบ วินัย ข้อปฏิบัติ และบทลงโทษ ของ
โรงเรียนร่วมกัน 
       *จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน เรื่อง บทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการสภานักเรียน 
       *คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

สิงหาคม 2563 
 

สิงหาคม2563-
มีนาคม 2564 
สิงหาคม2563-
มีนาคม 2564 
ก่อนสอบปลาย

ภาค ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

สิงหาคม 2563 
 

สิงหาคม 2563 
 

สิงหาคม2563-
มีนาคม 2564 
เดือนละ 1 ครั้ง 

อ.เคียง 
 

อ.เคียง 
 

อ.เคียง 
 

อ.เคียง 
 
 

อ.ฉัตรมงคล 
 
 

อ.สุทธิพร 
 

อ.ถนอมศรี 
 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
     -ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน 
     -ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

ก.ย.-ต.ค.2563 
ก.พ.-มี.ค.2564 

คณะท างาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
     -รายงานผลการด าเนินงาน 
     -รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

    มี.ค. 2564 
    มี.ค. 2564 

คณะท างาน 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 30,000 บาท  
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

       -จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งทุกวันพระ/วันส าคัญต่างๆ 
       -จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
       -จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะส าหรับ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
       -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้แทน
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 5 คน เรื่องการสร้าง
ข้อตกลง ระเบียบ วินัย ข้อปฏิบัติ และ
บทลงโทษ ของโรงเรียนร่วมกัน 
       -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน 
เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
สภานักเรียน 
       -คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพ่ือแก้ไข และส่งต่อ 

5,000 
3,000 
10,000 

 
3,000 

 
 
 

2,000 
 
 

7,000 

  

5,000 
3,000 
10,000 

 
3,000 

 
 
 

2,000 
 
 

7,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 - - 30,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 

 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ   วิธีการประเมิน   เครื่องมือที่ใช้   
ผลผลิต (เชิงปริมาณ)  
     1. จ านวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง 
     2. สภานักเรียนทุกคนมีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่    

  

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)  
      1. จ านวนนักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ95   ใน ระดบัดีเยี่ยม  
      2. สภานักเรียนทุกคนมีความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ร้อยละ 100   ในระดับดีเยี่ยม 

  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
       9.1 นักเรียนมีวินัยในตนเอง   
       9.2 นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์   
       9.3 สภานักเรยีนเข้าใจในบทบาทหน้าที่และวิธีการท างานอย่างถูกต้อง   
       9.4 สภานักเรียนปฏิบัติงานภายในกรอบทิศทางเดียวกัน   
       9.5 เพ่ือลดกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดของนักเรียนให้น้อยลง  
 
 

        ลงชื่อ   ผู้รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายเคียง   ช านิ)                           (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
                                                                     ต าแหน่งหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
กิจกรรม : เปิดโลกวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 7       สพม.38 ข้อที่ 1        สพฐ. ข้อที่ 5   
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1, 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  กุมภาพันธ์ 2564 
                               
1. หลักการและเหตุผล 
    โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม 
จัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของ
การพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมี
ส่วนร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน 
มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการข้ึน ให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วมงาน เพ่ือเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนกับผู้ปกครอง มีโอกาสร่วมปรึกษาหารือ 
และชื่นชมผลงานของนักเรียนและโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึง 
         ในการพัฒนาการศึกษา 
    2.2 เพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง 
    2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
    2.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
องค์กรที่เก่ียวข้องทางการเรียนรู้ให้มีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน 



257 
 

3. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500  คน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   3.2.2 มีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน 
                    และสถานบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
   3.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
                    ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

4. กิจกรรมและการการด าเนินการ  
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมกลุ่มครูเพ่ือเขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินงาน 
ครูผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมเพ่ือแสดงผลงานใน
รูปแบบนิทรรศการมีชีวิต 
ขั้นติดตามผล 
ประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
ขั้นสรุปผล 
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
7. รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

พ.ค. 2563 
 
 
 
 

ก.พ. 2564 
 
 
 
 

มี.ค. 2564 

นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย 
และ 8 กลุ่มสาระ 

 

5. งบประมาณที่ใช้    18,000   บาท 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
  งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. ค่าป้ายไวนิล 1,000   1,000 
2. จัดสถานที ่ 1,000   1,000 
3. กิจกรรม 8 กลุ่มสาระ 16,000   16,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 18,000 - - 18,000 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - - - - - 18,000 - 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
  นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วม

กิจกรรมร้อยละ 90  

- การสังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ผลลัพธ์ 
  นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 ผู้ปกครอง องค์กรต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับทราบผลการด าเนินงาน 
                  ของโรงเรียน 
 9.2 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  
                 หนว่ยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 9.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
                  ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้องอย่างมีคุณภาพ 

 
 

        ลงชื่อ         ผู้รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาวน้ าผึง้ สงสัย)                     (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
                                                                        ต าแหน่งหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ /กิจกรรม  

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
โครงการ : ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  (Moderate Class, More Knowledge) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่  1 ,5,7     สพม.38 ข้อที่ 1,2      สพฐ  .ข้อที่ 4,6      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1,3  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่ง
หมายและหลักการ ในมาตรา 6 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลด
ระยะเวลาเรียนภาควิชาการลงโดยไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรมโดยเพ่ิมเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น. และ
หลังเวลานั้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของแต่ละ
โรงเรียน ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต้องเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลกที่เห็นพ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษท่ี 21 
เรื่องจิตส านึกต่อโลก ความรู้พืน้ฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อมและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริงกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ 
ประเทศชาติ และทักษะในการแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ พัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขใน
การเรียนรู้อย่างแท้จริง  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือให้โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล  
 2.2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  
 2.3. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สามารถจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม    
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ 
  3.1.1 ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรม  
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” คิดเป็น ร้อยละ 100  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
  
4. กิจกรรมและการการด าเนินการ (รายละเอียดในการด าเนินงาน/โครงการ) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริหารจัดการเรียน 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และชุดเอกสารกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
2. ก าหนดตัวชี้วัดในการจัดบริหารจัดการเวลาเรียน 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน อย่างชัดเจน มี
ความเข้าใจ  
3. ศึกษาสภาพความเป็นไปได้หรือต้นทุนที่โรงเรียนมี
เพ่ือน าไปพัฒนาโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
4 .จัดท าแผนงานด าเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” 

ตลอดปีการศึกษา 2563 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย, 
และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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ขั้นด าเนินงาน 
5. ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการ“ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”และมอบหมายภาระงาน  
6. ด าเนินงานตามโครงการฯ ด้วยกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” แบ่งออกเป็น 4 หมวด 
ประกอบด้วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
บังคับตามหลักสูตร) สร้างเสรมิสมรรถนะและการ
เรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม เสริมสร้าง
ทักษะการทางาน การดารงชีพและทักษะชีวิตมีความ
พึงพอใจ สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความสนใจ ความถนัด 
และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
- วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาและน า
หลักสูตรไปใช้  
- ปรับและออกแบบตารางเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
โครงการ “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ”  
- ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียน ความถนัด
และความต้องการของผู้เรียน  
7. ประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับโครงการ  
- ด าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตามตาราง
เรียนที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่ 
      * กิจกรรมก าจัดจุดอ่อน 
      * กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
      * กิจกรรมชุมนุม 
      * กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
      * กิจกรรมส่งเสริมความเป็นมนุษย์ 
      * อื่นๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ขั้นติดตามผล 
8. คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตาม
แผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นสรุปผล 
9. สรุปและประเมินผลโครงการ 
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10. รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

5. งบประมาณที่ใช้   10,000  บาท 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริหารจัดการเรียน 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และชุดเอกสารกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
2. ก าหนดตัวชี้วัดในการจัดบริหารจัดการเวลาเรียน 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน อย่างชัดเจน มีความ
เข้าใจ  
3. ศึกษาสภาพความเป็นไปได้หรือต้นทุนที่โรงเรียนมีเพ่ือ
น าไปพัฒนาโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
4 .จัดท าแผนงานด าเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” 
ขั้นด าเนินงาน 
5. ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการ“ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”และมอบหมายภาระงาน  
6. ด าเนินงานตามโครงการฯ ด้วยกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” แบ่งออกเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตาม
หลักสูตร) สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ สร้างเสริม
คุณลักษณะและค่านิยม เสริมสร้างทักษะการทางาน การ
ดารงชีพและทักษะชีวิตมีความพึงพอใจ สามารถเรียนรู้
อย่างมีความสุข 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความสนใจ ความถนัด 
และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
- วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาและน า
หลักสูตรไปใช้  

 
10,000 
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- ปรับและออกแบบตารางเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
- ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียน ความถนัด
และความต้องการของผู้เรียน  
- จัดหาวิทยากรบุคคลภายนอกท่ีมีความสามารถมาให้
ความรู้แก่นักเรียน 
- จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
7. ประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับโครงการ  
- ด าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตามตาราง
เรียนที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่ 
      * กิจกรรมก าจัดจุดอ่อน 
      * กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
      * กิจกรรมชุมนุม 
      * กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
      * กิจกรรมส่งเสริมความเป็นมนุษย์ 
ขั้นติดตามผล 
5. คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบ 
 ขั้นสรุปผล 
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
7. รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000   10,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม .ย . 63-30 มิ .ย . 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก .ค . 63-30 ก .ย . 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต .ค . 63-31 ธ .ค . 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม .ค . 64-31 มี .ค . 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 5,000 - 3,000 - 2,000 - 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

   โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  สามารถ
บริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ  
 

 
- การสังเกต/ประเมิน
สถานที่จริง 

 
- แบบสรุปและ
รายงานผล 

ผลลัพธ์ 
   1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเองตามความสนใจและความถนัด
อย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
   2. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 

 
- การสังเกต/ประเมิน
สถานที่จริง 
- การสังเกต 

 
- แบบสรุปและ
รายงานผล 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  สามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม        
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ  
 9.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  
          9.3 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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        ลงชื่อ         ผู้รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาวน้ าผึง้ สงสัย)                     (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
                                                                        ต าแหน่งหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1   สพม.38 ข้อที่ 1      สพฐ. ข้อที่ 1      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข หมวด 1 ว่าด้วยความมุ่งหมาย 
และหลักการตามมาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพ      ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 
การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรา 23 (2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 จากความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติประชาชนทุกคนต้องมีความรู้
ความเข้าใจและมีจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน เพราะมนุษย์เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ใกล้ชิดทั้งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติใน
การด ารงชีวิต จึงอาจกล่าวถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติได้ว่า เป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบและผลิตผล
เป็นที่รองรับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ช่วยเกื้อกูลให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ ให้ความรื่นรมย์แก่จิตใจของมนุษย์ เช่น 
ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ อื่นๆ ดังนั้น บริการต่างๆ ที่มนุษย์เราได้รับจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงช่วยให้มีชีวิต
รอดอยู่ได้ และสามารถท าให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีข้ึน แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรู้จักใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด  
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 และจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานไว้ในการเสด็จ
ออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2521 ดังความตอนหนึ่งว่า 
“ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ า ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ 
เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็
เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย” และวันที่ 5 ธันวาคม 2529 ดังความตอนหนึ่ง
ว่า “ ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถ
น ามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อส าคัญเราต้อง
รู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่น ามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า 
หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และ
ความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืน
ยาว”  
 ดังนั้น โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษก จึงเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสืบ
สานพระราชปณิธานของในหลวงรัชการที่ 9 และเพ่ือสร้างความตระหนัก การมีจิตสาธารณะให้กับนักเรียน
และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
ปลอดภัยตามบริบทของพื้นที่อย่างสมพระเกียรติ 
 2.2 เพ่ือกระตุ้นรณรงค์เสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ  
การแยกขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีให้กับนักเรียน 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 
  2.3 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการ
บริหารขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  

  3.1.1 คร ูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็น ร้อยละ 100  

3.2  เชิงคุณภาพ 
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  3.2.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร้อย 
สวยงามปลอดภัยตามบริบทของพ้ืนที่อย่างสมพระเกียรติ 
  3.2.2 ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ตระหนักถึงความส าคัญของการลด การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ จากโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนจัดท าขึ้น 
  3.2.3 ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ตระหนักถึงปัญหา รู้คุณค่า การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/
ทางเลือกในการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินงาน 
4. สมัคร/อบรม/ทบทวน/ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
รูปแบบแนวการปฏิบัติตามกิจกรรม 
    4.1 Zero waste school 
       4.1.1 แกนน า Zero waste school 
            (คัดเลือก/รับสมัคร/อบรม/ดูงาน/แต่งตั้ง) 
       4.1.2 ธนาคารขยะ 
       4.1.3 กิจกรรม 3Rs (Redue การลดใช้) (Reuse 
การใช้ซ้ า) (Recycle การแปรรูปและการน ากลับมาใช้
ใหม่)       - กิจกรรมห่อข้าวด้วยภาชนะ 
             - กิจกรรมใบตองกู้โลก 
             - กิจกรรมถุงผ้ารักษ์โลก 
             - กิจกรรมกระติกน้ าแก้วน้ าส่วนตัว 
             - กิจกรรมพ่ีเก่าน้องใหม่ 
             - กิจกรรมกระดาษสองหน้า 
             - ลดกระดาษโดยใช้ e- office 
       4.1.4 ขยะทองค าสร้างสื่อและของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน (ครู นักเรียนน าวัสดุเหลือใช้มาจัดท าสื่อ

ตลอดปีการศึกษา 2563 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย, คณะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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ในการเรียนการสอนและของใช้ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯ)  
       4.1.5 กิจกรรม Big Cleaning day 
       4.1.6 กิจกรรมการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล    
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 
       4.1.7 กิจกรรม Walk Rally เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       4.1.8 กิจกรรมปั่นรักษ์โลก  
       4.1.9 ขยะอินทรีย์รักษ์โลก 
       4.1.10 การคัดแยกขยะจากห้องเรียน 
       4.1.11 การประกวดนวัตกรรมการคัดแยกขยะ 
       4.1.12 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะภายในโรงเรียนและชุมชน 
       4.1.13 กิจกรรมการลดใช้โฟมและถุงพลาสติก 
      1.1.14 กิจกรรมประกวดการสร้างถังคัดแยกขยะ
ของแต่ละห้องเรียน 
      1.1.15 กิจกรรมตลาดนัดกู้โลก 
      1.1.16 กิจกรรมประกวดเขตพ้ืนที่สะอาด 
       1.17 กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล 
    4.2 กิจกรรมปรับปรุงสวนสมุนไพรในโรงเรียน 
    4.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ปลูกป่า,สร้างฝายน้ าล้น,เก็บขยะ,ปลูกหญ้าแฝก,
กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในโรงเรียน,การอนุรักษ์ดิน
น้ า,อากาศ) 
    ขั้นติดตามผล 
5. คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตาม
แผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นสรุปผล 
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
7. รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
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5.  งบประมาณที่ใช้  6,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/
ทางเลือกในการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินงาน 
4. สมัคร/อบรม/ทบทวน/ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
รูปแบบแนวการปฏิบัติตามกิจกรรม 
    4.1 Zero waste school 
       4.1.1 แกนน า Zero waste school 
            (คัดเลือก/รับสมัคร/อบรม/แต่งตั้ง) 
       4.1.2 ธนาคารขยะ 
       4.1.3 กิจกรรม 3Rs (Redue การลดใช้) (Reuse 
การใช้ซ้ า) (Recycle การแปรรูปและการน ากลับมาใช้
ใหม่)  
กิจกรรมห่อข้าวด้วยภาชนะ 
             - กิจกรรมใบตองกู้โลก 
             - กิจกรรมถุงผ้ารักษ์โลก 
             - กิจกรรมกระติกน้ า แก้วน้ าส่วนตัว 
             - กิจกรรมพ่ีเก่าน้องใหม่ 
             - กิจกรรมกระดาษสองหน้า 
             - ลดกระดาษโดยใช้ e- office 
       4.1.4 ขยะทองค าสร้างสื่อและของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน (ครู นักเรียนน าวัสดุเหลือใช้มาจัดท าสื่อ
ในการเรียนการสอนและของใช้ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯ)  
       4.1.5 กิจกรรม Big Cleaning day 
       4.1.6 กิจกรรมการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลใน
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กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 
       4.1.7 กิจกรรม Walk Rally เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และดูแลอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
       4.1.8 กิจกรรมปั่นช่วยโลก 
       4.1.9 ขยะอินทรีย์รักษ์โลก 
       4.1.10 การคัดแยกขยะจากห้องเรียน 
       4.1.11 การประกวดนวัตกรรมการคัดแยกขยะ 
       4.1.12 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยก
ขยะภายในโรงเรียนและชุมชน 
       4.1.13 กิจกรรมการลดใช้โฟมและถุงพลาสติก 
       4.1.14 กิจกรรมประกวดการสร้างถังคัดแยกขยะ
ของแต่ละห้องเรียน 
    4.2 กิจกรรมปรับปรุงสวนสมุนไพรภายในโรงเรียน 
    4.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ปลูกป่า,สร้างฝายน้ าล้น,เก็บขยะ,ปลูกหญ้าแฝก,
กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในโรงเรียน,การอนุรักษ์ดิน
,น้ า,อากาศ) 
ขั้นติดตามผล 
5. คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตาม
แผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นสรุปผล 
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
7. รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 6,000 - - 6,000 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 

 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

  คร ูบุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนไกรใน

วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- การสังเกต 
- ประเมินผลการ
ด าเนินการ 
- สัมภาษณ์ 

- แบบประเมินการ
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ 
  1. ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนไกรใน
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ลด การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ในชีวิตประจ าวัน รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ จากโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนจัดท าขึ้น 
  2. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีสภาพทาง
กายภาพท่ีสะอาดเรียบร้อย สวยงาม ตามบริบทของพ้ืนที่
อย่างสมพระเกียรติ 

- การสังเกต 
- ประเมินผลการ
ด าเนินการ 
- สัมภาษณ์ 

- แบบประเมินการ
ด าเนินการ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีสภาพทางกายภาพที่สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ตาม
บริบทของพื้นที่ 
 9.2 ครู นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความตระหนัก มีจิตส านึก 
และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
การรวบรวมขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 
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 9.3 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พัฒนาการเรียนการสอน ในเรื่องการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนโดยรอบสถานศึกษาได้ 
 9.4 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีสวนสมุนไพรที่น ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
 9.5 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้ด าเนินงานตามพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9.6 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

         ลงชื่อ         ผู้รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาวน้ าผึง้ สงสัย)                     (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
                                                                        ต าแหน่งหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

โครงการ : เยาวชนไทยหัวใจกตัญญู สานต่อที่พ่อท า 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1   สพม.38 ข้อที่ 1      สพฐ. ข้อที่ 3      

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

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

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึง  

ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วม 

กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

มีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติ 

พึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและบริบทสังคมไทย ดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้

ความส าคัญสูงสุด กับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่

สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้คนสามารถ

พัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง  

 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ 

ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม 

ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก

ตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงได้ด าเนินชีวิตโดยขาด

หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ไข ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี

แนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหา ด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหา

ด้วยการพ่ึงยาเสพติด  
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 เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่

มี พลังอันส าคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็ก

และเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด  

กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่า 

ของตันเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม  

แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป 

เพ่ือให้เยาวชนมี จริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม  

 โครงการเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู เป็นโครงการที่ช่วยท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วน

หนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบัน

ครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะ สามารถเป็น

บุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหา

ต่างๆ ก็จะลดลง   

 ดังนั้น โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดโครงการเยาวชนไทย

หัวใจกตัญญู เพ่ือให้นักเรียนมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี 

ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้าง ความรู้

ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด ให้มีความรักที่บริสุทธิ์ ความสุข ความมั่นคงและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือมุ่งไปสู่

การประสบความส าเร็จในชีวิตการเรียน หน้าที่การงาน และชีวิตครอบครัวในอนาคต พร้อมทั้งมีบทบาทเข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมส่วนรวม โดยมีความเชื่อม่ันว่าพลังสร้างสรรค์ของคนหนุ่มสาวมีส่วน

ส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งความส าเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือการลงทุน

พัฒนากับคนหนุ่มสาวให้มีชีวิตที่ประสบความส าเร็จในทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม 

เพราะพวกเขาคืออนาคตของประเทศชาติสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 

ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมความกตัญญูและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

รวมถึงพ่อแม ่ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ ด้วยการปฏิบัติคุณค่าของความรักท่ีบริสุทธิ์ 

2.2 เพ่ือให้แรงบันดาลใจแก่นักเรียนได้มีพลังสร้างสรรค์ตัวเองให้ประสบความส าเร็จในชีวิต และร่วม  

    เติมเต็มคุณค่าสู่สังคมให้น่าอยู่ 
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 2.3 เพ่ือสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยเยาวชนรุ่นใหม่ ที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา   

             ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกัน

ในการด ารงชีวิตในอนาคตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

 2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม

และประเทศชาติ 

 2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของตนเอง 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1  นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 สามารถพัฒนาตนเอง 

ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 

 3.1.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการด ารงชีวิตโดยยึดหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ 

 3.1.3 นักเรียนแกนน าเยาวชนไทยหัวใจกตัญญูมีภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยเยาวชนรุ่นใหม่ ที่

สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ร้อยละ 80 

 3.1.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ ร้อยละ 80 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

       3.2.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 90 มีความกตัญญูและความ

จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงพ่อแม ่ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ ด้วยการ

ปฏิบัติคุณค่าของความรักที่บริสุทธิ์ 

       3.2.2 นักเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

      3.2.3 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตระหนักและมีความรักและเห็นคุณค่า 

ในตนเอง 

      3.2.4 นักเรียนไกรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเกิดแรงบันดาลใจ มีพลังสร้างสรรค์ตัวเองให้ประสบ 

ความส าเร็จในชีวิตและร่วมเติมเต็มคุณค่าสู่สังคมให้น่าอยู่ 
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4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมปรึกษาและเขียนแผนการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 

2563 
นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย
และคณะ 2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 

3. การด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 
    3.1 กิจกรรมการจัดค่ายอบรมแกนน าเยาวชนไทย
หัวใจกตัญญู โตไปไม่โกง ห่างไกลยาเสพติด  
    3.2 กิจกรรมเปิดประตู กนร.(รับน้องม.1 และม.4) 
เข้าสายรหัสและเข้าสู้รั้วน้ าเงินเหลือง 
    3.3 สายสัมพันธ์ครอบครัว (พ่ีรหัสน้องรหัส) ปี 3 
    3.4 กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต (ส่งเสริมความเป็น
มนุษย์) กับสายสัมพันธ์ครอบครัว 
 
     3.5 แกนน า ( เพียวเลิฟ  (Pure Love) “รักบริสุทธิ์  
หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”  
    3.6  SMART LEADER CAMP “ส่งเสริมจริยธรรม 
สร้างผู้น าที่เสียสละ” ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6  
    3.7 กิจกรรมสะสมความดี (สมุดความดี) 
    3.8 กิจกรรมประกวดขวัญใจ กนร. (วันวาเลนไท)   
    3.9 กิจกรรมว่ายน้ าเพ่ือชีวิต   
    3.10 กิจกรรม Happy Family day   
    3.11 กิจกรรมแกนน าเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู   
    3.12 กิจกรรมตามรอยพระมหากษัตริย์ไทย   
    3.13 กิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ #ดีเก่งกล้า #CanDo 
#NBIYouthClub 

  

 
5.  งบประมาณที่ใช้     6,000   บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

3. การด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 
    3.1 กิจกรรมการจัดค่ายอบรมแกนน าเยาวชนไทยหัวใจ
กตัญญู โตไปไม่โกง ห่างไกลยาเสพติด  

6,000 

 
  

    3.2 กิจกรรมเปิดประตู กนร.(รับน้องม.1 และม.4)       
เข้าสายรหัสและเข้าสู้รั้วน้ าเงินเหลือง 

 
  

    3.3 สายสัมพันธ์ครอบครัว (พ่ีรหัส น้องรหัส) ปี 3    
    3.4 กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต (ส่งเสริมความเป็น
มนุษย์) กับสายสัมพันธ์ครอบครัว 

 
  

     3.5 แกนน าเพียวเลิฟ  (Pure Love) “รักบริสุทธิ์  
หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”  

 
  

    3.6  SMART LEADER CAMP “ส่งเสริมจริยธรรม สร้าง
ผู้น าที่เสียสละ” ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 
  

    3.7 กิจกรรมสะสมความดี (สมุดความดี)    
    3.8 กิจกรรมประกวดขวัญใจ กนร. (วันวาเลนไทน์)    
    3.9 กิจกรรมว่ายน้ าเพ่ือชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้น ม.1    
    3.10 กิจกรรม Happy Family day    
    3.11 กิจกรรมแกนน าเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู    
    3.12 กิจกรรมตามรอยพระมหากษัตริย์ไทย    
    3.13 กิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ #ดีเก่งกล้า #CanDo 
#NBIYouthClub 

 
  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 
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8. การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ร้อยละ 90 สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 

2. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ร้อยละ 90 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการด ารงชีวิตโดยยึดหลักหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ 

3. นักเรียนแกนน าเยาวชนไทยหัวใจกตัญญูมีภาวะ

ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยเยาวชนรุ่นใหม่ ที่

สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ ร้อยละ 80 

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความมีจิต

สาธารณะ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ ร้อยละ 80 

   
  - การสังเกต 
  - สัมภาษณ์ / สอบถาม 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ร้อยละ 90 มีความกตัญญูและความจงรักภักดีต่อ

สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงพ่อ

แม่ ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ ด้วยการปฏิบัติคุณค่า

ของความรักท่ีบริสุทธิ์ 

2. นักเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถ

พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์   

3. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ตระหนักและมีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง 

   
  - การสังเกต 
  - สัมภาษณ์ / สอบถาม 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
- แบบประเมินโครงการ 
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4. นักเรียนไกรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเกิดแรง

บันดาลใจ มีพลังสร้างสรรค์ตัวเองให้ประสบ

ความส าเร็จในชีวิตและร่วมเติมเต็มคุณค่าสู่สังคมให้

น่าอยู่ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       9.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันในการ
ด ารงชีวิตในอนาคตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
       9.2 นักเรียนมีความกตัญญูและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงพ่อ
แม่ ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ ด้วยการปฏิบัติคุณค่าของความรักท่ีบริสุทธิ์ 
       9.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความดี มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
       9.4 ท าให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทของตนเอง 
       9.5 ท าให้นักเรียนเพ่ิมศักยภาพและมีภาวะความเป็นผู้น ามากขึ้น 
       9.6 ท าให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม มีหัวใจแห่งการเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในสังคม 
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       ลงชื่อ         ผู้รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาวน้ าผึง้ สงสัย)                     (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
                                                                        ต าแหน่งหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการ : ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข้อที่ 2   สพม.38 ข้อที่ 1  สพฐ. ข้อที่ 3 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (ตัวบ่งชี้ย่อย 6)  
        ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (ตัวบ่งชี้ย่อย 1) 
      มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนัย ปานศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พุทธศักราช 2560-2579 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้พัฒนาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2574 ซึ่งได้ก าหนดให้
การจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความ
พอเพียง ความมีเหตุผล พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ และการเป็นพลเมืองดี 
  ทุกๆ ปีการศึกษานอกจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มี
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน จัดการแข่งขันทักษะอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถทักษะวิชาการมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ตามศักยภาพบุคคล  
ตั้งแต่ระดับโรงเรียนเป็นต้นไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
 ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถทักษะวิชาการมากขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนทั้งหมด 

3.1.2 นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนมีทักษะวิชาการที่ตนเองสนใจเพ่ิมมากขึ้น 
3.2.2 นักเรียนได้เผยแพร่ผลงานและได้ประสบการณ์ตรงจากภาครัฐและเอกชน 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 4.1  จัดการเรียนการสอนและแสวงหาความสามารถความ
ถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล และส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ครูผู้สอน 

 4.2  ทบทวน ฝึกซ้อม พัฒนาผลงาน ครูผู้สอน 
 4.3  ส่งนักเรียนแข่งขันหรือแสดงผลงานวิชาการระดับ
ต่างๆ 

ครูผู้สอน 

 4.4  สรุปและประเมินผล เม.ย. 2564 ครูผู้สอน 

5.  งบประมาณที่ใช้  7,000 บาท 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 4.1  จัดการเรียนการสอนและ
แสวงหาความสามารถความถนัดของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล และส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 

- - - - 

 4.2  ทบทวน ฝึกซ้อม พัฒนา
ผลงาน 

5,000 - - - 

 4.3  ส่งนักเรียนแข่งขันหรือแสดง 2,000 - - - 
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ผลงานวิชาการระดับต่างๆ 
 4.4  สรุปและประเมินผล - - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 7,000 - - - 

 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 3,000 - 2,000 - 2,000 - 

8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ)   
 8.1  จ านวนรายการ/นักเรียนที่แข่งขันหรือแสดงผลงานวิชาการระดับ
ต่างๆ 

นับจ านวน - 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   
 8.2  ระดับผลการแข่งขัน นับจ านวน - 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถทักษะวิชาการมุ่งสู่ความเป็นเลิศมากขึ้น  
 

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 
               (นายดนัย ปานศรี)       (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
            ต าแหน่ง ครู       ต าแหน่งหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1-6   สพม.38 ข้อที่ 1-4      สพฐ. ข้อที่ 1-6      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1, 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, 1-2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวาคม 2563 -มีนาคม 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง 
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญซึ่งจะช่วย ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วย
ตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการ เสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการน านักเรียนไปทัศนศึกษาถือ ว่าเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย ด้าน อารมณ์ด้านสังคมและด้าน
ปัญญา อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นเพ่ิมพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ฯ  
 2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
และจังหวัดใกล้เคียงได้ 
  

3. เป้าหมาย  

 3.1 เชิงปริมาณ  
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  3.1.1 นักเรียนทุกคนร้อยละ 100  
          3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งเรียนรู้/ ท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัยและจังหวัด
ใกล้เคียง  

   
  3.2.2 นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้/ ท้องถิ่น จังหวัดจังหวัดสุโขทัยและ
จังหวัดใกล้เคียงได้  
  3.2.3 นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  นางถนอมศรี  

จั่นแก้ว -ประชุมวางแผน 
-เสนอโครงการ 

 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
-สืบหาแหล่งเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ 
-ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ  
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน โครงการ/พัฒนางานในครั้งต่อไป  
 
5.  งบประมาณที่ใช้  100,000 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่ารถน านักเรียนไปทัศนศึกษา   100,000  
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น   100,000  

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - 100,000 - 

 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
-นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 
100 ได้ไปทัศนศึกษา 

การเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา สังเกต 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและรู้สึกหวงแหนแหล่ง
เรียนรู้/ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงได้  
-นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากการโครงการไปทัศนศึกษาฯ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

การเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา สังเกต 

 

8.1การประเมินความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การประเมินตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ วิธีการวัดและประเมินผล 

พอประมาณ นักเรียนเกิดประสบการณ์โดยตรง สังเกตจากการเข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา 

มีภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกัน นักเรียนมีได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ 
ต่างๆในแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตนเอง 

สังเกตจากการเข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา 
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มีเหตุผล นักเรียนเป็นผู้มีเหตุผล รู้จักบอกเล่า เรื่องราวที่
ไปทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น 

สังเกตจากการเข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา 

เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้และเข้าใจในเรื่อง เรื่องราวใน
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆจาก การไปทัศนศึกษา ฯใน
ท้องถิ่นตนเอง 

สังเกตจากการเข้าร่วม
โครงการ ทัศนศึกษา 

เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนเกิดความรักและหวงแหน แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์/ ท้องถิ่นตนเอง 

สังเกตจากการเข้าร่วม
โครงการทัศนศึกษา 

 
8.2 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

สภาพอากาศในวันที่ไป 
ทัศนศึกษา เช่น เกิดฝน 
ตก อาจท าให้เป็น 
อุปสรรคในการเดินทาง 
หรืออยู่ในช่วงการระบาด
หรือ พรก.ฉุกเฉิน 

ปรับเปลี่ยนโปรแกรม 
ตามความเหมาะสมเพ่ือ 
ความปลอดภัยในการ 
เดินทาง 

ร้อยละ 100 ของ 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ  
ทัศนศึกษาฯ 

ท าแบบประเมิน ประเมิน
ความพึงพอใจ เข้าร่วม
โครงการ โครงการทัศน
ศึกษาฯ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  9.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและรู้สึกหวงแหนแหล่งเรียนรู้/ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงได้  
  9.2. นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากการโครงการไปทัศนศึกษาฯไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 

ลงชื่อ        ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ                      
                                               (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
                                        ต าแหน่งหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : การป้องกันพ้ืนฐานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1-6    สพม.38 ข้อที่ 1-4      สพฐ. ข้อที่ 1-6  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1, 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2, 1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น "การ
ระบาดใหญ่" หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก เชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคปอดอักเสบแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮ่ันของประเทศจีน นี่จะเป็นไวรัสที่อุบัติ
ขึ้นมาแค่ชั่วคราวหรือเป็นสัญญาณแรกที่ส่อเค้าว่าจะอันตรายมาก ความกังวลอย่างยิ่งเก่ียวกับไวรัสที่เป็น
อันตรายต่อปอดชนิดนี้ เพราะการไอและจามเป็นวิธีที่เชื้อไวรัสจะแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด หากมีการ
ติดต่อจากคนสู่คน นั่นหมายความว่าบุคคลากรทางการแพทย์ที่ให้การรักษาอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส 
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายในโรงเรียนจึงมีมาตรการเฝ้าระวังโดยมีจุดคัดกรองการมาโรงเรียน บริการเจลล้าง
มือ จัดเตรียมอ่างล้างมือให้เพียงพอกับนักเรียนนักเรียนรับบริการเฟสชิล ทุกคนรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนทุกคน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 

2. วัตถุประสงค ์
        1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
        2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีหน้ากากป้องกันการแพร่กระจาย 
        3. เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและเสริมสร้างภูมิป้องกันให้กับบุคลากร 
       

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1 นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีเฟสชิลป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาทุกคน 
          3.1.2 นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีเจลล้างมือ และที่ล้างมือพอเพียง  
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   3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 นักเรียนและบุคลากรปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ 
           3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  
                   อยู่ในระดับ(ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง) 
 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
           ไวรัส โคโรนา 2019 (Cocid 19) 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  นางถนอมศรี จั่นแก้ว 
ประชุมวางแผน เสนอโครงการ  
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
โดย 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
สถานศึกษาประกอบด้วย 
1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
3. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
5. ท าความสะอาดห้องเรียน/พ้ืนผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู 
ระบายอากาศ  
6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาท า
กิจกรรม 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
แบบบันทึกคัดกรองการมาโรงเรียน  
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
สรุปรายงานผล  
 
5.  งบประมาณที่ใช้  60,630 บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

เจลล้างมือ 
สบู่เหลวล้างมือ 
เฟสชิล 
จัดท าที่ล้างมือ อุปกรณ์ต่างๆ 

    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 60,630 - - 60,630 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 50,630 - 10,000 - - - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีเฟสชิล 

 
สังเกต 

 
การสังเกต 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีภูมิคุ้มกันการ์ดไม่ตก 

  

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
            9.1 นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีเฟสชิลป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาทุกคน 
   9.2 นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีเจลล้างมือ มีที่ล้างมือพอเพียงกับนักเรียนและบุคลากรร้อยละ 100  
  
 

 ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ                      
                                               (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
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                                        ต าแหน่งหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
 

    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
โครงการ : การจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 2, 5       สพม.38 ข้อที่ 1, 2        สพฐ. ข้อที่ 1   
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1, 3      
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลาง ค านึง ถึงความประมาณ ความมีเหตุ การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ
และคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระท า ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัย
พัฒนา ได้อธิบายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไว้สรุปได้ว่า ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ความพอประมาณ ซึ่ง
หมายถึง ความพอดี ไม่น้อยและไม่มากเกินไป จนต้องเบียดเบียนตัวเองและคนอ่ืน ความมีเหตุผล หมายถึง 
การตัดสินใจในระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างความมีเหตุผล โดยต้องพิจารณาจากเหตุปัจจัย
ที่เก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงความเป็นไป
ได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกลโดยจะต้องมีเง่ือนไขพ้ืนฐาน 2 ประการ 
คือเงื่อนไขความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆอย่างรอบด้านและรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาเพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรม 
ประกอบไปด้วยความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญา ใน
การด าเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
 โลกศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว โลก
ของเศรษฐกิจและการค้า โลกาภิวัตน์กับเครือข่ายความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและพนักงาน ความเป็นสังคม
เมือง ความเป็นสังคมของผู้สูงอายุ และความเป็นโลกส่วนตัวอยู่กับตัวเอง ซึ่งคนไทยยังขาด การประมาณตนใน
การเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม สร้างและและผลิตภัณฑ์ น าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพเหมาะสม ขาดการ
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รับสารในความเป็นโลกาภิวัตน์ การสร้างเครือข่าย พันธมิตรทางการค้า และการแลกเปลี่ยนจ าหน่ายสินค้าท่ีมี
การกีดกันของกลุ่มพันธมิตรกับประเทศที่มีผู้ผลิตที่ไม่ค านึงถึง ความสมดุลของสภาพแวดล้อมและพลังงาน อีก
ทั้งคนไทยยังขาดทักษะในการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม และภาวการณ์เป็นผู้น า สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมือง แทรกอยู่ในความเป็นชนบท มีการใช้เทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีการรับส่งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ แบบเข้าถึงทุกที่ทุกเวลาอย่าง
กว้างขวาง 
 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการเตรียมทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของคนไทยให้
รู้เท่าทันกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 ที่จะส่งผลต่อการด ารงชีวิตของสังคมไทย
และสังคมโลก ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
จึงมีนโนบายในการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ใหม่ โดยให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนมี
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านชีวิตและ
อาชีพ  ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือการเรียนรู้ 3 R ได้แก่ Reading 
(อ่านออก)  (W) riting (เขียนได้) (A) Rithemetics (คณิต/คิดเลขเป็น) และ 7 C คือ 1) Critical thinking & 
Problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา) 2) Creativity & Innovation 
(ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 3)Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์) 4) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการ
ท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า) 5) Communication,information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ) 6) Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร) 7) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) ซึ่งทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้  จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบ  สนับสนุนการ
เรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาครู ปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน จึงจ าเป็นจะต้องจัดการศึกษาที่บูรณาการ
ความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (สะเต็มศึกษา Science Technology Engineering and Mathematices 
Education:STEM Education) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ์ โดยเน้นการน า
ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตและการท างาน  ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการกับชีวิตจริงและการท างาน ซึ่ง
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) 
ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ (3) เน้นการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จดุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
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ศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน 
 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ 42 ปี ซึ่งยาวนานกว่ากษัตริย์
พระองค์ใด ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เมื่อปี 2531 จึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่
การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ การพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร
ได้ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขของความรู้และคุณธรรม ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และครูมีความ
ตื่นตัวในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21                                       
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ หรือ สะเต็มศึกษา  
                (STEM Education) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตพอเพียง 
           2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่ง 
                แก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง 

2.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณพืชในโรงเรียนและท้องถิ่น 
2.5 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ หรือ  
     สะเต็มศึกษา (STEM Education) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานสู่บุคลากรโรงเรียนในกลุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุกคน 
  3.1.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุกคน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญา 
                             ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา  
   “STEM Education” 

ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย 
นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง 
นายดนัย  ปานศรี 
นางสุภาวดี  พุฒจาด 
 

3. กิจกรรมค่ายเครือข่ายเยาวชนคนดี 
   ศรีรัชมังคลาภิเษก 
4. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
5. งบประมาณที่ใช้  25,000  บาท 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. การจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา 
“STEM Education” 

10,000 - - 10,000 

2. กิจกรรมเครือข่ายเยาวชน 
    คนดีศรีรัชมังคลาภิเษก 

5,000 - - 5,000 

3. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 10,000 - - 10,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 25,000 - - 25,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ระยะเวลาในการใช้งบประมาณ              
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 10,000 - 10,000 - 5,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  
8.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

สังเกต 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
แบบประเมิน 
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ผลลัพธ์ 
8.2 ครู ร้อยละ 100 มีความรู้ และเข้าใจทักษะในศตวรรษที่ 21
และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนสามารถด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 9.2 ครูฝึกฝนตนเองให้เป็นโค้ชและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน 
 9.3 สร้างเครือข่ายครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 
               ความรู้ใน 4 สหวทิยาการ หรือ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
               พอเพียงในศตวรรษที่ 21 
 9.4 นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองได้ 
 9.5 นักเรียนพร้อมเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากข้ึน 
 
 

   ลงชื่อ          ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ                      
                                               (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
                                        ต าแหน่งหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 



301 
 

         
           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ : บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 3, 5   สพม.38 ข้อที่ 2, 3      สพฐ. ข้อที่ 2, 3      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววาริณี หอมหวลและคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
  การบูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” เป็นโครงการต่อเนื่องที่ด าเนินการผ่านมาแล้ว 
หลายปีการศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน มี
การด าเนนิกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดของโครงการในปีที่ผ่านมา เช่น มีการจัดหาสื่อ และอุปกรณ์ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครู
เทคโนโลยี เข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา“STEM” และมีการ
แข่งขันทักษะตามแนวสะเต็มศึกษา ของนักเรียนในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ส่งผลให้การด าเนินการ
ต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์  คือ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูเทคโนโลยี มีความสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา“STEM”ได้  ท าให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21  สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง เตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างมี
คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การ
เรียนรู้ 3R X 7C  3R คือ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) และคิดเลขเป็น(Arithmetic)  7C ได้แก ่ 1) 
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา (Critical thinking & problem solving)  2) 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity & innovation)  3) ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding)  4) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, teamwork & leadership)  5) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ (Communications, information & media literacy)  6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & ICT literacy)  7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
(Career & learning skills) และมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และ
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กระบวนการออกแบบ 
ทางวิศวกรรม เป็นพ้ืนฐาน ออกมาเป็นชิ้นงาน หรือ โครงงานได้  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์โรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก จึงได้เสนอโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ พัฒนาขึ้น และก้าวหน้าทันตามสังคม
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ความรู้และความสามารถที่จะด ารงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้น 
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) นั้น จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากท่ีมีส่วน
ช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวง
รัชกาลที่ 10 
 

2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  ครูคณิตศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ ให้มีความสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” 
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพื้นฐาน 
     2.3 เพ่ือให้นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
เพ่ิมข้ึน 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
           3.1.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ ให้มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” จ านวน 12 คน 
           3.1.2 นักเรียนมีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพื้นฐาน ร้อยละ 70  
           3.1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
          3.1.4 วิทยากร องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมจ านวน 20 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา /ปรับปรุง
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” 
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   3.2  เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ ทุกคนในโรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” 
          3.2.2 นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพ้ืนฐาน 
          3.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
เพ่ิมข้ึน            
          3.2.4 วิทยากร องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ80  อยู่ในระดับดีมาก  
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

 
มี.ค. 2563 
พ.ค. 2563 

นางสาววาริณี หอมหวล 
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์,  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

    1.1 ประชุมปรึกษาและเขียนแผนการด าเนินงาน  
บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 2563 

    2.1 การจัดหาสื่อและอุปกรณ์ส่งเสริมการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว สะเต็มศึกษา   
    2.2 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวสะเต็มศึกษา 
    2.3 การแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ ตามแนว 
สะเต็มศึกษา   
    2.4 ค่ายสะเต็มศึกษา Learning Math and Science 
through STEM Activties. 
3. ข้ันติดตามผล (Check)  

ตลอดปีการศกึษา 2563    3.1 มีการติดตามผลจากการด าเนินงาน   
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  

ตลอดปีการศึกษา 2563     4.1 ประเมินผลการด าเนินงาน 
    4.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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5.  งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

    6.1 การจัดหาสื่อและอุปกรณ์ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว สะเต็มศึกษา   
    6.2 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนว สะเต็มศึกษา 
    6.3 การแข่งขันทักษะตามแนว สะเต็มศึกษา   
    6.4 ค่ายสะเต็มศึกษา Learning Math and 
Science through STEM Activties 

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

 
 
 
 
 
  2,000 

 
 
 
   1,000 

 
  2,000 
   
 
  2,000 
  3,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 2,000 1,000 7,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 5,000 - 3,000 - 2,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1.  ครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์  ครูคณิตศาสตร์  และครู

คอมพิวเตอร์ ทุกคนในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” ได ้

2. นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ 
คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบ 
ทางวิศวกรรม เป็นพ้ืนฐานได้ 

 

- การสังเกต 
- สอบถามความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ 
- สัมภาษณ์ 
 
 

 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
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3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 
4. วิทยากร องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา /ปรับปรุงโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  
ผลลัพธ์ 

1. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครู
คอมพิวเตอร์ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” จ านวน 12 คน 
2. นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ 
คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบ 
ทางวิศวกรรม เป็นพ้ืนฐานได้ ร้อยละ 70 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2 
4.วิทยากร องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา /ปรับปรุงโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา มีความ
พึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  อยู่ในระดับดีมาก 

 

 

 

- การสังเกต 
- สอบถามความคิดเห็น 
- สัมภาษณ์ 
- วัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

 

 

 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      9.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูเทคโนโลยี ทุกคนในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” 
       9.2 นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์มากขึ้น 
       9.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
       9.4. โรงเรียนได้รูปแบบการจัดการศึกษาสะเต็มที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนโอกาส
ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย มีความหมายและ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 

ลงชื่อ        ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ           ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาววาริณี  หอมหวล)           (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
            ต าแหน่ง ครู                ต าแหน่งหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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        โครงการ/กิจกรรม 

                 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

กิจกรรม : ค่ายเครือข่ายเยาวชนคนดีศรีรัชมังคลาภิเษก 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ 1,2, 4      สพม.38 ข้อที่ 1, 2      สพฐ. ข้อที่ 1,3,5      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1, 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 , 3.1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2552 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม นั้น ทางกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จึงได้จัดกิจกรรมค่ายเครือข่าย
เยาวชนคนดีศรีรัชมังคลาภิเษก โดยเน้นผู้น าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักในหน้าที่และบทบาทของ
เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ตระหนักถึงวิถีชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคนดี
อย่างเป็นระบบ ตามยุทธศาสตร์ ของ สพฐ. ดังกล่าว มีสัมฤทธิผลและความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติ ทางกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จึงได้จัดค่ายเสริมสร้างเยาวชนคนดีให้แก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก มีคุณลักษณะในศตวรรษ 
                ที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการท างาน ด้านการเรียนรู้และด้านศีลธรรม ตามหลักของปรัชญา 
                เศรษฐกิจพอเพียง 
           2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายคนดีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนและครูในกลุ่มโรงเรียน 
                เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
 2.3 เพ่ือขยายเครือข่ายคนดีศรีรัชมังคลาภิเษกไปสู่โรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
               รัชมังคลาภิเษก 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 แกนน าเยาวชนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนละ 6 คน 
  3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 แกนน าเยาวชนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีคุณลักษณะใน 
                             ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการท างาน ด้านการเรียนรู้และด้านศีลธรรม 
                             ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2.2 เกิดเครือข่ายคนดีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนและครูในกลุ่มโรงเรียน 
                             เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียม (PLAN) 
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

พ.ค. 2563 นางจีรภาภรณ ์  สว่างรุ่ง 

นางถนอมศรี  จั่นแก้ว 

ขั้นปฏิบัติ (DO) 
2. ด าเนินกิจกรรมการเข้าค่าย 

ปีการศึกษา 2563 

ขั้นติดตามผล (CHECK) 
3. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ขั้นสรุปรายงานผล (ACTION) 
4. สรุปและประเมินผล 

ก.พ. 2564 

 
5. งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 5,000 

 

- - 2,000 
2. ด าเนินกิจกรรมการเข้าค่าย - 3,000 - 

3. สรุปและประเมินผล - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 - 3,000 2,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. ระยะเวลาในการใช้งบประมาณ              
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - 5,000 - 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

8.1 แกนน าเยาวชนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
โรงเรียนละ 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 

 
 

การเข้าร่วมกิจกรรม 

- 
 

การสังเกต 

ผลลัพธ์  
8.3 สร้างเครือข่ายคนดีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนและ
ครูในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 100 
8.4 เยาวชนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการท างาน ด้าน
การเรียนรู้และด้านศีลธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 80 

 
 
 

ประเมิน 

- 
 

แบบประเมิน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
- เกิดเครือข่ายคนดีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนและครูในทุกโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเฉลิม

พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 
 
 

    ลงชื่อ         ผู้รับผิดชอบและเสนอโครงการ 
            (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
                                          ต าแหน่ง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

กิจกรรม : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่  5    สพม.38 ข้อที่ 1, 2      สพฐ. ข้อที่ 5      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุภาวดี  พุฒจาด 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
  จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน และในเรื่องของการ
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือและเห็นพ้องต้องกันที่จะสนอง
พระราชด าริ ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  โดยเข้าโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือให้การด า เนินงานสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรียนให้ เป็นไปตามเป้ามาย โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 

3.  เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   
  นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร้อยละ 80 เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์
ของทรัพยากร รู้จักหวงแหน และรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีจิตส านึก เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์
ของทรัพยากร รู้จักหวงแหน และรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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 4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
      1.1 แต่งตั้งคณะท างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
       1.2 ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน 
      1.3 จัดท าปฏิทินแผนการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

นางสุภาวดี  พุฒจาด 
และคณะท างาน 
 

 2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
     ด าเนินกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน ดังนี้  
       2.1 ก าหนดพื้นที่ศึกษา 
       2.2 ส ารวจพรรณไม้ในพ้ืนที่ศึกษา 
       2.3 ท าและติดป้ายรหัสพรรณไม้ 
       2.4 ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาข้อมูล
พ้ืนบ้าน 
       2.5 ท าผังแสดงต าแหน่งต้นไม้ 
       2.6 ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
       2.7 บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 
       2.8 ท าตัวอย่างพรรณไม้ 
       2.9 เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุปกับข้อมูลที่สืบค้นจาก
เอกสาร แล้วบันทึกในแบบศึกษาพรรณไม้ 
       2.10 จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ 
       2.11 ท าร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 
       2.12 ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้าน
พฤกษศาสตร์ 
       2.13 จัดท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
       3.1 ตรวจสอบ 
       3.2 ประเมินผล 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
       4.1 สรุปและประเมินผลด าเนินงาน 
       4.2 น าเสนอและรายงานผลการด าเนินงาน 
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5.  งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท  

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกจิกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา 

10,000 

- - 

 
10,000 

 

2. ส ารวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา - - 
3.  ท าและติดป้ายรหัสพรรณไม้ - - 
4.  ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาข้อมูล

พ้ืนบ้าน 
- - 

5.  ท าผังแสดงต าแหน่งต้นไม้ - - 
6.  ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ - - 
7.  บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ - - 
8.  ท าตัวอย่างพรรณไม้ - - 
9.  เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุปกับข้อมูลที่สืบค้น

จากเอกสาร แล้วบันทึกในแบบศึกษา
พรรณไม้ 

- - 

10.  จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ - - 
11.  ท าร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ - - 
12.  ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้าน

พฤกษศาสตร์ 
- - 

13.  จัดท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ ์ - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 - - 10,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7. ระยะเวลาในการใช้งบประมาณ              
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 63-30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 63-31 ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 64-31 มี.ค. 64) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - 5,000 - 5,000 - 
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8. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
       โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 
ส ารวจการด าเนินกิจกรรม 

 
- แบบศึกษา

พรรณไม้ 
- แบบรายงาน 

ผลลัพธ์ 
  นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณพืช 
เข้าใจถึงปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพที่เก่ียวกับพรรณพืช 

 
สังเกต 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 

ลงชื่อ               ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสุภาวดี  พุฒจาด)             (นางถนอมศรี  จั่นแก้ว) 
                                                                        ต าแหน่ง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     

   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายประสพ  แก้วบังเกิด) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
    (  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ    
 

   ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินปฏบิัติการปีการศึกษา 2563 
 

วัน รายการ 

จ  1 ก.ค. 2563 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 

  อา 5-6 ก.ค. 2563 วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา 

 อ 28 ก.ค. 2563 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10 

พ 31 ก.ค. 2563 นิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ  

จ 3-7  ส.ค. 2563 สัปดาห์ห้องสมุด  

อ 11 ส.ค. 2563 กิจกรรมวันแม่  

จ 24–27 ส.ค. 2563 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์

ศ 23 ต.ค. 2563 วันปิยมหาราช 

จ 7-11 ก.ย. 2563 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 

พ 16-18 ก.ย. 2563 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 

จ 9-12 พ.ย. 2563 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2563 

พ.ย. 2563 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานศึกษา ม.ปลาย 

 ศ 13 พ.ย. 2563 ประชุมครู  

ส 14-30 พ.ย. 2563 ปิดภาคเรียนท่ี 1/2563 

ศ 1 ธ.ค. 2563 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 

พ 4 ธ.ค. 2563 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2563 

อ 8-11 ธ.ค.. 2563 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 และสอบแก้ตัว 

18 ธ.ค. 2563 ทัศนศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุโขทัย (ภาษาต่างประเทศ) 

 ศ 25 ธ.ค. 2563 ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 

 ศ 25 ธ.ค. 2563 กิจกรรมวันคริสต์มาส  

 พ 30 ธ.ค. 2563 กิจกรรมวันสุดท้ายปเีก่าต้อนรบัปใีหม่  

จ 1-5 ก.พ. 2564 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 

ก.พ. 2564 นิทรรศการวิชาการ OPEN  HOUSE 

 ศ 26 ก.พ. 2564 วันสถาปนาโรงเรียน  

จ 5-9 ม.ย. 2564 นักเรียน สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 

 เม.ย. 2564 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.6  

ส 10 เม.ย. 2564 ปิดภาคเรียนท่ี 2/2563 

 

 

หมายเหตุ  ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



การให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

 
  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563       
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  ซึ่งได้จัดท าขึ้นตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และสถานศึกษามีมติ
เห็นชอบให้น าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  ใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 

                                                                                
         (นายสุทัศน์  สังข์ทอง)  
        ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

 



 
ค าสั่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ที ่ 41/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ประจ าปีการศึกษา 2563 

------------------------ 
 ด้วยให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลครอบคลุม 
ทุกงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ     
พ.ศ.2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  ค าสั่งคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่ 109/2550  เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า  ลงวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2550  และค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 1626/2551 เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการ
แทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  ลงวันที่  22  ธันวาคม 2551  ขอยกเลิกค าสั่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก       
ที่ 69/2562  ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการ      
ปีการศึกษา 2563  ดังต่อไปนี้ 
 งานในหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
 1.นายไพบูลย์  พวงเงิน   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
    หน้าที ่ บริหารและก ากับ ติดตาม ดูแลงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน  ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป   
 2.นายประสพ  แก้วบังเกิด     ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
    หน้าที่  ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลบริหารและก ากับ ติดตาม ดูแลงาน ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ และงาน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 3.นางศลิษา  ช านาญช่าง   ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   หน้าที ่ ด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลงาน เกี่ยวกับกลุ่มงานแผนงาน พัสดุและทรัพย์สิน          
และกลุ่มการเงิน บัญชี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 4.นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย   ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
    หน้าที ่ ด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลงาน เกี่ยวกับกลุ่มงานสายสนับสนุนการสอน และงานอ่ืนๆ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 5.นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
    หน้าที ่ ด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลงาน เกี่ยวกับกลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานอ่ืนๆ          
ที่ได้รับมอบหมาย        
 6.นางแพรวนภา  เมฆตานี    ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคล 
    หน้าที ่ ด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลงาน เกี่ยวกับฝ่ายบุคคล และข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

7.นายดนัย  ปานศรี.../ 
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 7.นายดนัย  ปานศรี   ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
    หน้าที ่ ด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลงาน เกี่ยวกับกลุ่มงานธุรการ  กลุ่มงานบริการ  
กลุ่มงานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และงานอื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 1.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
นางศลิษา  ช านาญช่าง      หัวหน้า 

      1.1 งานแผนพัฒนาโรงเรียน  
นางศลิษา  ช านาญช่าง      หัวหน้า 
นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท     ผู้ช่วย 

   นายดนัย  ปานศรี       ผู้ช่วย 
    นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      ผู้ช่วย 

 นางแพรวนภา  เมฆตานี      ผู้ช่วย 
 นางสาววาริณี  หอมหวล      ผู้ช่วย 
 นางสุภาวดี  พุฒจาด      ผู้ช่วย 

  หน้าที ่วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน  
น าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนมาจัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
          1.2 งานจัดองค์กรการจัดท าโครงสร้างการบริหาร 

นางศลิษา  ช านาญช่าง      หัวหน้า 
นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท     ผู้ช่วย 

   นายดนัย  ปานศรี       ผู้ช่วย 
    นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      ผู้ช่วย 

 นางแพรวนภา  เมฆตานี      ผู้ช่วย 
  หน้าที ่ก าหนดขอบข่ายของงานแต่ละงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
และบริบทของโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
       1.3 งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง     หัวหน้า 
 นายวิเชียร  รามจักร      ผู้ช่วย 
นายวรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์      ผู้ช่วย 

  หน้าที ่การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าไปจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งศูนย์สารสนเทศ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ พัฒนาเครือข่ายงาน
สารสนเทศของโรงเรียน 
 
 

1.4 งานค านวณต้นทุนผลผลิต.../ 
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       1.4 งานค านวณต้นทุนผลผลิต  

นางศลิษา  ช านาญช่าง      หัวหน้า 
นางพิกุล  เจ๊กอยู่       ผู้ช่วย 

 นางสาววาริณี  หอมหวล      ผู้ช่วย 
          นางสุภาวดี  พุฒจาด      ผู้ช่วย 
  หน้าที ่ค านวณต้นทุนผลผลิต วิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิต แล้วน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพ 
  1.5 งานควบคุมภายใน  

 นางสุภาวดี  พุฒจาด       หัวหน้า    
          นางสุรีวรรณ  ภู่ระหงส ์      ผู้ช่วย 
  หน้าที ่การด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย   
   1.6 งานบริหารการเงิน  
   นางสาววาริณี  หอมหวล      หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน 
   นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง     เจ้าหน้าที่การเงิน 
   นางสาวสุภาวดี  ยอดยิ่ง      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 
     หน้าที ่วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องและถูกต้องกับ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ เบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ภายในเวลาก าหนด 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน และน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา และงานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย   
   1.7 งานการเงินและบัญชี  
   นางสาววาริณี  หอมหวล    หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน 
   นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง   เจ้าหน้าที่การเงิน 
   นางสาวสุภาวดี  ยอดยิ่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 
    หน้าที ่จัดท าหลักฐานการเงินและการบัญชีเป็นปัจจุบันถูกต้อง จัดเก็บหลักฐานเป็นระเบียบ และปลอดภัย 
ออกใบเสร็จรับเงินจดัท าบัญชีในสมุดเงินสดถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
จัดท าหลักฐานการเงินและบัญชี รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน ควบคุมและตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายเงินตาม
แผนการใช้จ่าย การด าเนินการเกี่ยวกับรายงานการเงินตามที่ระเบียบ และกฎหมายก าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน 
   1.8 งานพัสดุและสินทรัพย์  

 นางพิกุล  เจ็กอยู่     หัวหน้าหน่วยพัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 นางสุภาวดี  พุฒจาด    เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย    ผู้ช่วย 
 นางสาวพธู  ทองดี     ผู้ช่วย 
 นางสุรีวรรณ  ภู่ระหงส์    ผู้ช่วย 
 

หน้าที่.../ 
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  หน้าที ่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ปฏิบัติครบตามระเบียบทุกขั้นตอน อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 
การจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การบ ารุงรักษาพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
และการจ าหน่ายพัสดุ การจัดท าทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก ากับ ติดตามประเมินผลและน าผลมาปรับปรุงและพัฒนา 
และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

      
1.9 งานประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ งานการเงินและพัสดุ 

นางศลิษา  ช านาญช่าง      หัวหน้า 
   นางพิกุล  เจ็กอยู่       ผู้ช่วย 

 นางสาววาริณี  หอมหวล      ผู้ช่วย 
 นางสุภาวดี  พุฒจาด      ผู้ช่วย 

   นางสาวพธู  ทองดี       ผู้ช่วย 
   นางสาวสุภาวดี  ยอดยิ่ง       ผู้ช่วย 
   นางสุรีวรรณ  ภู่ระหงส์      ผู้ช่วย 
  หน้าที ่ประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ประเมินผลการ
ด าเนินงานการเงินและพัสดุ โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ แล้วน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 2. ฝ่ายวิชาการ 
   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
  2.1  งานแผนงานวิชาการ  
   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      หัวหน้า 
   นางประดับพร  บุตรสุวรรณ      ผู้ช่วย 
   นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง     ผู้ช่วย 
        นางเกษร  ฟักรักษา      ผู้ช่วย 
   นายวิเชียร  รามจักร      ผู้ช่วย  
   นางสาวสายชล  สุกร      ผู้ช่วย 
   นางมัสริน  ละมัย       ผู้ช่วย 
   นางสุชารัตน์  เข็มแก้ว      ผู้ช่วย 
  หน้าที ่รวบรวมข้อมูลและจัดท า ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับงานวิชาการให้เป็นระบบ 
สะดวกในการน าไปใช้ และเป็นปัจจุบัน จัดท าและมีแผนงานวิชาการท่ีมีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน  
พร้อมด าเนินการตามแผนงานวิชาการ ประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
สรุปวิเคราะห์การด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนางานวิชาการ และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
ที่สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน วางแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียนและนโยบายของต้นสังกัด 
รวมด าเนินการรับนักเรียน งานดูแลนักเรียนพิการเรียนร่วม 
 
 

2.2 งานบริหารงานวิชาการ…/ 
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   2.2 งานบริหารงานวิชาการ  
   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      หัวหน้า 
   นางประดับพร  บุตรสุวรรณ      ผู้ช่วย 
   นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง     ผู้ช่วย 
        นางเกษร  ฟักรักษา      ผู้ช่วย 
   นายวิเชียร  รามจักร      ผู้ช่วย  
   นางสาวสายชล  สุกร      ผู้ช่วย 
   นางมัสริน  ละมัย       ผู้ช่วย 
   นางสุชารัตน์  เข็มแก้ว      ผู้ช่วย   
 หน้าที ่ก าหนดและจัดโครงสร้างการบริหารงาน การพรรณนางานตามโครงสร้าง มอบหมายผู้รับผิดชอบงานและ
ขอบข่ายงานวิชาการไว้อย่างชัดเจน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตร
ความสามารถพิเศษนักเรียน จัดกลุ่มการเรียน จัดตารางสอน / ตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน จัดการนิเทศภายใน การจัด
ครูสอนแทน การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้การด าเนินงานทางวิชาการ การบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติการ
และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 

 
   2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
      นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      หัวหน้า 
   นางสาวดอกไม้  ทองพันธ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ผู้ช่วย 
   ว่าที่ ร.ต.วิษณุ  อินทร์ปาน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ช่วย 
   นางสุภาวดี  พุฒจาด   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
        และเทคโนโลยี    ผู้ช่วย 
   นางเกษร  ฟักรักษา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                                                 ภาษาต่างประเทศ       ผู้ช่วย 
   นางพิกุล  เจ็กอยู่    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ผู้ช่วย 
   นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     ผู้ช่วย 
   นายบุญทัน  แก้วมี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       
         และเทคโนโลยี    ผู้ช่วย 
   นางถนอมศรี  จั่นแก้ว   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
        และพลศึกษา       ผู้ช่วย 
   คณะครูทุกคน       ผู้ช่วย 
  หน้าที ่วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา การจัดท าและการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การจดัหา จัดท า และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ การจัดหาแหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ การจัดสอนซ่อมเสริม  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถพิเศษการประเมินผล เพื่อน าไปพัฒนานักเรียน 

      2.4 งานจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน…/ 
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2.4 งานจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   นางประดับพร  บุตรสุวรรณ      หัวหน้า 
   นางศลิษา  ช านาญช่าง      ผู้ช่วย 
   นางแพรวนภา  เมฆตานี      ผู้ช่วย 
   นายดนัย  ปานศรี       ผู้ช่วย 
    นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท     ผู้ช่วย 
   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      ผู้ช่วย 
   นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง     ผู้ช่วย 
    นางสาวสายชล  สุกร      ผู้ช่วย 
    นางมัสริน  ละมัย       ผู้ช่วย 
  หน้าที ่จัดท ามาตรฐานคุณภาพ ตัวชี้วัดระดับโรงเรียน ประเมินคุณภาพภายใน จัดท ารายงาน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
   2.5 งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ  
   นางประดับพร  บุตรสุวรรณ      หัวหน้า 
   นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง     ผู้ช่วย 
   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      ผู้ช่วย 
   นางเกษร  ฟักรักษา      ผู้ช่วย 
   นางสาวสายชล  สุกร      ผู้ช่วย 
   นางมัสริน  ละมัย       ผู้ช่วย 
   คณะครูทุกคน       ผู้ช่วย 
   หน้าที ่ พัฒนาครูทางด้านวิชาการ การส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน
การส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนของผู้เรียน การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
   2.6 งานวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน   
   นางประดับพร  บุตรสุวรรณ      หัวหน้า 
   นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง     ผู้ช่วย 
   นายวิเชียร  รามจักร      ผู้ช่วย 
   นางเกษร  ฟักรักษา      ผู้ช่วย 
   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      ผู้ช่วย 
   นางสาวสายชล  สุกร      ผู้ช่วย 
   นางมัสริน  ละมัย       ผู้ช่วย 
   หน้าที ่การด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน งานการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผล 
การเรียน การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลและการประเมินผลการเรียน การด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐาน 
การวัดผลและประเมินผลการเรียน การด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 

 

   2.7 งานแนะแนวการศึกษา การบริหารจัดการงานแนะแนว การให้บริการแนะแนว…/ 
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2.7 งานแนะแนวการศึกษา การบริหารจัดการงานแนะแนว การให้บริการแนะแนว 
   นางศลิษา  ช านาญช่าง      หัวหน้า 

 นางถนอมศรี  จั่นแก้ว      ผู้ช่วย 
 ครูประจ าชั้นทุกคน       ผู้ช่วย 

  หน้าที่ จัดท าโครงสร้างการบริหาร มีขอบข่ายงาน และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ จัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงานแนะแนว ด าเนินการแนะแนวทั้งด้านการศึกษาต่อการอาชีพ สังคมและส่วนตัว ก ากับ ติดตาม และ 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
     2.8 งานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก   
   นายประสพ  แก้วบังเกิด      หัวหน้า 
   นางถนอมศรี  จั่นแก้ว      ผู้ช่วย 
   นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง      ผู้ช่วย 
   นางแพรวนภา  เมฆตานี      ผู้ช่วย 
   นางวิภา  เจริญกุล       ผู้ช่วย 
   นางสาววชิรญาณ์  สั่งสอน      ผู้ช่วย 
  หน้าที ่ติดต่อ ประสานงานกับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก  และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย   
  2.9 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
   นางสุภาวดี  พุฒจาด      หัวหน้า 
        นายดนัย  ปานศร ี       ผู้ช่วย  
   นางพิกุล  เจ็กอยู่       ผู้ช่วย 
   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      ผู้ช่วย 
   ว่าที่ ร.ต.วิษณุ  อินทร์ปาน      ผู้ช่วย 
   นางสาววชิรญาณ์  สั่งสอน      ผู้ช่วย 
     หน้าที ่ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)  และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
   2.10 งานประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ และประเมนิผลในด้านคุณภาพนักเรียน 
   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      หัวหน้า 
   นางประดับพร  บุตรสุวรรณ      ผู้ช่วย 
   นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง     ผู้ช่วย 
        นางเกษร  ฟักรักษา      ผู้ช่วย 
   นายวิเชียร  รามจักร      ผู้ช่วย  
   นางสาวสายชล  สุกร      ผู้ช่วย 
   นางมัสริน  ละมัย       ผู้ช่วย 
   นางสุชารัตน์  เข็มแก้ว      ผู้ช่วย 

 
  หน้าที่…/ 
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 หน้าที ่
         1. ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการจากหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ 
ในการปรับปรุงพัฒนา  
         2. ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการในด้านการพัฒนาผู้เรียน โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ และมีการ
ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการด าเนินการของการประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่านเขียน 
และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน โดยเครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกรายการ ก ากับ ติดตาม ประเมนิผล
การด าเนินงาน น าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานการประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  3. งานกิจการนักเรียน 
    นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
   3.1 งานวางแผนงานกิจการนักเรียน  
  นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท     หัวหน้า 
   ว่าที่ ร.ต.วิษณุ  อินทร์ปาน      ผู้ช่วย 
   นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง      ผู้ช่วย 
   นางสาวสุธา  มั่นค า      ผู้ช่วย 
   หน้าที ่รวบรวมข้อมูลมีระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดท าข้อบังคับ
เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน ท าแผนงานกิจการนักเรียน แผนงานเชิงกลยุทธ์และเอกสารคู่มือครู หรือคู่มือนักเรียนขึ้นใช้ 
ในโรงเรียน    
   3.2 งานบริหารงานกิจการนักเรียน  
  นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท     หัวหน้า 
   ว่าที่ ร.ต.วิษณุ  อินทร์ปาน      ผู้ช่วย 
   นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง      ผู้ช่วย 
   นางสาวสุธา  มั่นค า      ผู้ช่วย 
  หน้าที ่ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดพันธกิจงานกิจการนักเรียนประสาน งานกิจการนักเรียน 
กับเครือข่ายภายนอกโรงเรียน วางแผนแนวทางการส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัด และความสนใจของนักเรียนและจัดกิจกรรม 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
   3.3 งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
   ว่าที่ ร.ต.วิษณุ  อินทร์ปาน      หัวหน้า 
   นางถนอมศรี  จั่นแก้ว      ผู้ช่วย 
   นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง      ผู้ช่วย  
   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      ผู้ช่วย 
   นางแพรวนภา  เมฆตานี      ผู้ช่วย 

 นายวรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์      ผู้ช่วย 
 

นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย…/ 
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   นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย      ผู้ช่วย   
   นางมัสริน  ละมัย       ผู้ช่วย 
   นางสาวสุธา  มั่นค า      ผู้ช่วย 
   นายเคียง  ช านิ       ผู้ช่วย 
   ครูประจ าชั้นทุกคน       ผู้ช่วย 
   หน้าที ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
   3.4 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   นางถนอมศรี  จั่นแก้ว      หัวหน้า 
   นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง      ผู้ช่วย 
   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      ผู้ช่วย 
   นาสาวสุธา  มั่นค า       ผู้ช่วย 
   นางสุรีวรรณ  ภู่ระหงส์      ผู้ช่วย 
   นายสุรศักดิ์  สุขศรี       ผู้ช่วย 
   ครูประจ าชั้นทุกคน       ผู้ช่วย 
  หน้าที ่ จัดท าแผนงาน โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เสริมทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน
รู้จักนักเรียน สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษา การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล งานคัดกรองนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และการส่งต่อ
นักเรียน 
   3.5 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย      หัวหน้า 
   นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง      ผู้ช่วย 
   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      ผู้ช่วย 
   ว่าที่ ร.ต.วิษณุ  อินทร์ปาน      ผู้ช่วย 
  นายเคียง  ช านิ       ผู้ช่วย 
  นางสาวสุธา  มั่นค า      ผู้ช่วย 
 หน้าที ่จดัท าแผนงาน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ 
เป็นประจ า นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนางาน 
   3.6 งานประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
  นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท     หัวหน้า 
   ว่าที่ ร.ต.วิษณุ  อินทร์ปาน      ผู้ช่วย 
   นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง      ผู้ช่วย 
   นางสาวสุธา  มั่นค า      ผู้ช่วย 

มีหน้าที.่../ 
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  มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินงาน ประเมินเชิงพัฒนาระหว่างด าเนินการ น าผลการวิเคราะห์ 
ไปจัดท ารายงานผลการด าเนินการเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานกิจการนักเรียน     
 4. ฝ่ายบุคคล  
     4.1 งานบริหารงานบุคคล  
   นางแพรวนภา  เมฆตานี      หัวหน้า 
   นางวิภา  เจริญกุล       ผู้ช่วย 
   นางสาววชิรญาณ์  สั่งสอน      ผู้ช่วย 
  หน้าที ่วิเคราะห์อัตราก าลังครูและน าไปวางแผนอัตราก าลัง จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จัดท าแผนบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจบุคลากร  
    4.2 งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
   นางแพรวนภา  เมฆตานี      หัวหน้า 
   นางวิภา  เจริญกุล       ผู้ช่วย 
   นางสาววชิรญาณ์  สั่งสอน      ผู้ช่วย 
  หน้าที่ จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ถูกต้อง เก็บรักษาทะเบียนประวัติ 
จัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการและรวบรวมหลักฐานไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
   4.3 งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 นายประสพ  แก้วบังเกิด       หัวหน้า 
 นายดนัย  ปานศรี       ผู้ช่วย 
 นางศลิษา  ช านาญช่าง      ผู้ช่วย 
 นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      ผู้ช่วย 
 นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง     ผู้ช่วย 
 นายวิเชียร  รามจักร      ผู้ช่วย 
 นางเกษร  ฟักรักษา      ผู้ช่วย 
 ว่าที่ ร.ต.วิษณุ  อินทร์ปาน      ผู้ช่วย 
 นางแพรวนภา  เมฆตานี      ผู้ช่วย 
 นายวรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์      ผู้ช่วย 
 คณะครูทุกคน       ผู้ช่วย 

   หน้าที ่ 
   1.รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคีเครือข่าย แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือจัดระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของชุมชนและภาคีเครือข่าย  
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย และจัดท าแผนการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
  3. การให้บริการชุมชน ในด้านวิชาการ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ บุคคลและด้านอื่นๆ จัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
 

4.4 งานประเมินผลการด าเนินงานบุคคล ชุมชนและภาคีเครือข่าย…/ 
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   4.4 งานประเมินผลการด าเนินงานบุคคล ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
   นางแพรวนภา  เมฆตานี      หัวหน้า 
   นางวิภา  เจริญกุล       ผู้ช่วย 
   นางสาววชิรญาณ์  สั่งสอน      ผู้ช่วย 
  หน้าที่ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานบุคคล และงานชุมชนและภาคีเครือข่าย น าผลวิเคราะห์
ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานบุคคล และงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 5.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  นายดนัย  ปานศรี    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

   5.1 งานวางแผนงานธุรการ 
  นายดนัย  ปานศรี       หัวหน้า 
  นางสาวสุจิตรา  แสงเงิน      ผู้ช่วย 
  นายพิสิษฐ  เพ็งประดิษฐ์      ผู้ช่วย 
          มีหน้าที ่ด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ จัดท า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานธุรการไว้ใช้ในโรงเรียน จัดท าแผนงานธุรการ เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 
   5.2 งานธุรการ 
  นายดนัย  ปานศรี       หัวหน้า 
  นางสาวสุจิตรา  แสงเงิน      ผู้ช่วย 
  นายพิสิษฐ  เพ็งประดิษฐ์      ผู้ช่วย 
   หน้าที ่ก าหนดขอบข่ายงานธุรการ ท าแผนภูมิการบริหารงานธุรการ ท าพรรณนางานธุรการ 
   5.3 งานสารบรรณ 
  นายดนัย  ปานศรี       หัวหน้า 
  นางสาวสุจิตตรา  แสงเงิน      ผู้ช่วย 
  นายพิสิษฐ  เพ็งประดิษฐ์      ผู้ช่วย 
   หน้าที่ ด าเนินการลงทะเบียนรับ ส่งเอกสารและหนังสือราชการ การโต้ตอบหนังสือราชการ การเก็บรักษา
และท าลายหนังสือราชการ และการบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

5.4 งานบริการอาคารสถานท่ี อาคารประกอบ และสภาพแวดล้อม 
 นายบุญทัน  แก้วมี       หัวหน้า 
 นายดนัย  ปานศรี       ผู้ช่วย 
 นายธวัช  ค าจั่นป้อ       ผู้ช่วย 
 นายหรั่ง  จันทันโอ       ผู้ช่วย 
 
 

หน้าที.่../ 
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  หน้าที่ ก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน จัดท า
ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 
ปลอดภัย เหมาะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ เกิดความคุ้มค่า เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์ สร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
    5.5 งานให้บริการน  าดื่ม 

 นายบุญทัน  แก้วมี       หัวหน้า 
 นายฉัตรมงคล  ไกรโกญจะนาท     ผู้ช่วย 
 นายดนัย  ปานศรี       ผู้ช่วย 
 นายธวัช  ค าจั่นป้อ       ผู้ช่วย 
 นายหรั่ง  จันทันโอ       ผู้ช่วย 

  หนา้ที่ จัดหาชุดอุปกรณ์กรองน้ าเพื่อผลิตน้ าดื่ม ตรวจสอบถังบรรจุน้ า และชุดอุปกรณ์ผลิตน้ าดื่ม 
ให้ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ตรวจสอบคุณภาพน้ าตามมาตรฐานการใช้งาน 
     5.6 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   นางถนอมศรี  จั่นแก้ว      หัวหน้า  
   นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง      ผู้ช่วย  
   นายสุรศักดิ์  สุขศรี       ผู้ช่วย 
   นางสาวปภิญญา  วงศ์วัฒน์      ผู้ช่วย 
   นางสาวจารวี  ไผ่ตง      ผู้ช่วย 
    หน้าที ่จัดท าแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้กับนักเรียนและบุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏิบัติงานพยาบาล อนามัยโรงเรียน อย.น้อย 
สคบ. ก ากับติดตามการด าเนินงานของผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน  
      5.7 งานอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและโรงเรียนปลอดขยะ   
   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย      หัวหน้า 
   นายดนัย  ปานศรี       ผู้ช่วย 
   นายบุญทัน  แก้วมี       ผู้ช่วย 
   นางสาววาริณี  หอมหวล      ผู้ช่วย 
   นางสุภาวดี  พุฒจาด      ผู้ช่วย 
   นางสาวสายชล  สุกร      ผู้ช่วย 
   นางสุรีวรรณ  ภู่ระหงส์      ผู้ช่วย 
   นางสาวพิมานมาศ  เพียรทอง     ผู้ช่วย 
   นางสาววชิรญาณ์  สั่งสอน      ผู้ช่วย 
   คณะครูทุกคน       ผู้ช่วย 
   หน้าที ่เกี่ยวกับ วางแผน ด าเนินงาน จัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งในโรงเรียนและชุมชน  งานเกี่ยวกับ
โรงเรียนปลอดขยะ  และงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.8 การประเมินผลการด าเนินงานบริหารงานทั่วไป…/ 
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   5.8 การประเมินผลการด าเนินงานบริหารงานทั่วไป 
  นายดนัย  ปานศรี       หัวหน้า 
  นายบุญทัน  แก้วมี       ผู้ช่วย 
  นางสาวสุจิตรา  แสงเงิน      ผู้ช่วย 
  นายพิสิษฐ  เพ็งประดิษฐ์      ผู้ช่วย 
  มีหน้าที ่มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานธุรการ อาคารสถานที่ น าผลวิเคราะห์ไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไป 
 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่  วันที่  1  มิถุนายน   พ.ศ.  2563 เป็นต้นไป 

    สั่ง   ณ  วันที่   29  พฤษภาคม   พ.ศ.  2563   

                                                     

              (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

รับทราบค าสั่งที่ 41/2563 

1. นายประสพ แก้วบังเกิด 2. นางศลิษา ช านาญช่าง 
3. นางประดับพร บุตรสุวรรณ 4. นายดนัย ปานศรี 
5. นางถนอมศรี จั่นแก้ว 6. นางเกษร ฟักรักษา 
7. นางพิกุล เจ็กอยู่ 10. นายฉัตรมงคล ไกรโกญจะนาท 
9. นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง 12. นายวิเชียร รามจักร 
11. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง 14. นายบุญทัน แก้วมี 
13. นางสาววาริณี หอมหวล 16. นางแพรวนภา เมฆตานี 
15. นางสาวดอกไม้ ทองพันธ์ 18. นางสาวน้ าผึ้ง สงสัย 
17. ว่าที่ ร.ต.วิษณุ อินทร์ปาน 20. นายสุทธิพร จันทร์ฝอย 
19. นางสุภาวดี  พุฒจาด 22 นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ 
21. นางสาวสายชล  สุกร 24. นางวิภา  เจริญกุล 
23. นางมัสริน  ละมัย 24. นางสาวพธู  ทองดี 
25. นางสาวสุภาวดี  ยอดยิ่ง 26. นางสุรีวรรณ ภู่ระหงส์ 
27. นางสุชารัตน์  เข็มแก้ว 28. นางสาวพิมานมาศ เพียรทอง 
29. นายพิสิษฐ  เพ็งประดิษฐ์ 30. นางสาววชริญาณ์  สั่งสอน 
31. นายธวัช  ค าจั่นป้อ 32. นายหรั่ง  จันทันโอ 
33. นายสุรศักดิ์  สุขศรี 34. นางสาวปภิญญา  วงศ์วัฒน์ 

 



 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภเิษก 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกิจการนักเรียน 

2.1 งานวางแผนงานวิชาการ 
2.2 งานบริหารงานวิชาการ 
2.3 งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.4 งานจัดระบบประกันคุณภาพ 
     ภายใน 
2.5 งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน 
     วิชาการ 
2.6 งานวัดผล ประเมินผลการเรียน 
     และงานทะเบียนนักเรียน 
2.7 งานแนะแนวการศึกษา การบริหาร 
     จัดการงานแนะแนว การให้บริการ 
     แนะแนว 
2.8 งานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
     รัชมังคลาภิเษก  
2.9 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2.10 งานประเมินผลการด าเนินงาน 
       วิชาการ 

 

1.1 งานแผนพัฒนาโรงเรียน 
1.2 งานจัดองค์กรการจัดท าโครงสร้าง 
     การบริหารงาน 
1.3 งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.4 งานค านวณต้นทุนผลผลิต   
1.5 งานควบคุมภายใน 
1.6 งานบริหารการเงิน 
1.7 งานการเงินและบัญชี 
1.8 งานพัสดุและสินทรัพย์ 
1.9 งานประเมินผลการด าเนินงาน 
     แผนงานและประกันคุณภาพ  
     งานการเงินและพัสดุ 

 

4.1 งานบริหารงานบุคคล 
4.2 งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู 
     และบุคลากรทางการศึกษา 

4.3 งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง  
     โรงเรียนกับชุมชนและภาคี  
     เครือข่าย 
4.4 งานประเมินผลการด าเนินงาน  
     ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 
     
 

5.1 งานวางแผนงานธุรการ 
5.2 งานธุรการ 
5.3 งานสารบรรณ 
5.4 งานบริการอาคารสถานท่ี  
     อาคารประกอบ และสภาพแวดล้อม 
5.5 งานให้บริการน  าดื่ม 
5.6 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

5.7 งานอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม 

     และโรงเรียนปลอดขยะ   
5.8 งานประเมินผลการด าเนินงาน  
     บริหารงานท่ัวไป 
  
     

3.1 งานวางแผนงานกิจการนักเรียน 
3.2 งานบริหารงานกิจการนักเรียน 
3.3 งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมวีินัย  
     คุณธรรม จริยธรรม  
3.4 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
3.5 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
     ในโรงเรียน   
5.6 งานประเมินผลการด าเนินงาน 
     กิจการนักเรียน 
     

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 


