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บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษามีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ซึ่งเกิดจากความเห็นชอบของคณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา และเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนและ
โรงเรียนเป็นอย่างมากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาขอขอบคุณ
คณะท างานแผนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ทุกท่าน 
 
 
 
 
 (นายสุเทพ   กองมณี) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ค าน า 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จัดท าขึ้นเพื่อเป็น
เครื่องมือในการด าเนินงานตามภารกิจท้ัง 4 งาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ พัสดุ และนโยบายแผนงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มบริหารงานท่ัวไปและกิจกรรม
นักเรียน เป็นการบริหารโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน การจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนครั้งนี้  โรงเรียน 
ได้จัดท าโครงการท่ีจะด าเนินการในปีการศึกษา 2562 ตามภารกิจของโรงเรียนท่ีได้รับมอบหมาย  
โดยได้แบ่งงาน/โครงการให้คณะครูรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ เพื่อให้งานท่ีได้รับผิดชอบ  
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และทางโรงเรียนขอขอบคุณ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการครั้งนี้ให้  
ส าเร็จด้วยดี และโรงเรียนจะใช้แผนปฏิบัติการนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือแนวทางในการบริหารพัฒนาโรงเรียน  
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 
 

 (นายรังสรรค์    จันทจร) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1   โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ต้ังอยู่เลขท่ี 267 หมู่ 1 ต าบลนาหนัง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย 43120 โทร. 0-4201-5117 โทรสาร 0-4201-5118 

1.2  เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1.3  เนื้อที่ 32 ไร่ 
1.4  มีเขตพื้นท่ีบริการ 16 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านนาหนัง บ้านแป้น บ้านดงบังเหนือ บ้านกุดแกลบ  

บ้านก่องขันธ์  บ้านดงสระพัง บ้านต้อนเหนือ  บ้านหนองหอย บ้านนาหว้า  บ้านโคกพัฒนา  
บ้านใหม่โพธิ์ชัย บ้านโพธิ์ศรี บ้านค าสว่าง บ้านห้วยคู่ บ้านนาเจริญ บ้านสระพังค า 

1.5   ประวัติการก่อต้ังโรงเรียน 
  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาได้รับการจัดต้ัง เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2539 โดยได้รับการยกฐานะ 
จากโรงเรียนสาขาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (เปิดเป็นโรงเรียนสาขา  
เมื่อปีการศึกษา 2536 – 2538) โดยนายจงรัก พุทธิวงศ์ เป็นผู้ประสานงานร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น 
และสภาต าบลนาหนัง ในขณะนั้นได้รับมอบท่ีดินสาธารณะประโยชน์ จ านวน 32 ไร่  ให้เป็นท่ีต้ังโรงเรียน 
พร้อมกับสร้างอาคารช่ัวคราวขนาด 5 ห้อง จ านวน 2 หลัง  รวมท้ังห้องน้ าห้องส้วมขนาด 3 ท่ี 2 หลัง   
ในระหว่างนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหลายอย่าง อาทิ เช่น สภาต าบลจัดสร้างถนนลูกรังให้ใช้
เป็น ทางเข้า - ออก โรงเรียน  คุณพิทักษ์  ศรีตะบุตร  ส.ส.จังหวัดหนองคาย เขต 1 ได้อนุเคราะห์
เครื่องจักรกลปรับพื้นท่ีโรงเรียน และหอกระจายข่าว จนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นการช่ัวคราว 

เมื่อปีการศึกษา 2536 รับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นปีแรก จ านวน 80 คน   
มีครู-อาจารย์ 3 คนและได้รับนักเรียนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 

ปีการศึกษา 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังให้เป็นโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  เปิด 
ท าการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค 
พร้อมการปรับพื้นท่ีภายในบริเวณโรงเรียน   ขยายเขตไฟฟ้าและก่อสร้างหอประปา บ้านพักครู บ้านพัก 
ภารโรง  และถนนคอนกรีตในโรงเรียนบางส่วน 

ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และท าการสอนท้ังสองระดับ  
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาจนถึงปัจจุบัน 
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2. ข้อมูลผู้บริหารปัจจุบัน 

2.1  ผู้อ านวยการ  

ผู้อ านวยการโรงเรียน นายรังสรรค์   จันทจร  โทรศัพท์  097-3066895 วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี 
14 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 3  เดือน 

2.2  รองผู้อ านวนการ 1 คน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน  นายสลับ  หัดค าหมื่น  โทรศัพท์  086-8588229  e-mail   

krooslab@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาบริหารการศึกษา 
 

3.  สัญลักษณ์โรงเรียน 

3.1 ตราโรงเรียน 

 

  
 "ซุ้มเสมา - รูปเพชร - ตรากรมสามัญศึกษา บนแปลงท่ีนา 
ล้อมรอบด้วยวงกลม" 
 

3.2 อักษรย่อ : น.พ.ศ. 
3.3 ปรัชญาโรงเรียน : จรรยางาม  ความรู้ดี  กีฬาเลิศ เทิดวัฒนธรรม สัมพันธ์ชุมชน 
3.4 คติพจน์ของโรงเรียน : ปญญา  โลกสฺสมิ  ปชฺโชโต  
    ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
3.5 สีประจ าโรงเรียน : ฟ้า – ชมพู 
3.6 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน : ต้นประดู่ 
3.7 ดอกไม้ประจ าโรงเรียน : ดอกพุทธรักษา 

  

mailto:krooslab@gmail.com%20%20วุฒิ
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4. ข้อมูลนักเรียน 

 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 
2559 2560 2561 2562 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 48 41 89 49 52 101 49 52 85 50 30 80 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 37 43 80 45 44 89 45 44 101 49 52 85 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 61 47 108 60 48 108 60 48 89 45 44 89 
รวมมัธยมศึกษาตอนตน้ 146 131 277 154 144 298 154 144 275 144 126 254 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 19 34 53 31 43 74 31 43 40 23 26 49 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 27 22 49 16 28 44 16 28 60 16 21 37 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 71 85 156 24 20 44 24 20 37 26 30 56 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 117 141 258 71 91 162 71 91 137 65 77 142 

รวมท้ังหมด 217 216 443 225 235 460 225 235 412 209 203 412 
 
 
5. ข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉลี่ย 
ชาย หญิง 

ต ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 48 
รองผู้อ านวยการ 1 - - - 1 40 
ครูประจ าการ 10 14 - 18 6 37.5 
นักการ/ภารโรง/แม่บ้าน 1 1 2 - - 48.5 
พนักงานราชการฯ 2 - - 2 - 43.5 
อื่นๆ  2 - - 1 1 50 

รวม 14 19 2 24 9 44.5 
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒ ิ วิชาเอก 

1  นายรังสรรค์     จันทจร  ผู้อ านวยการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
2  นายสลับ     หัดค าหมื่น  รองผู้อ านวยการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
3  นางจินตนา      ดีนาง  ค.ศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
4  นายธนากร      นาคโคตร  ค.ศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา 
5  นายโสภณ      ไวยวรณ ์  ค.ศ.2 ศษ.บ. การสอนสังคม 
6  นายวิรัตน์      พงษ์มิตร  ค.ศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
7  นายเฉลิม      ลิชัยมุล  ค.ศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
8  นางสาวกาญจนา     ลาภไธสงค์  ค.ศ.2 ค.ม. การบริหารการศึกษา 
9  นางสาวจีรนันท์      หัดค าหมื่น  ค.ศ.1 วท.บ. เคมี 
10  นางสาวสุดารัตน์      โสดา  ค.ศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
11  นางสาววรรณิศา      ลีเพ็ญ  ค.ศ.1 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
12  นางธัญญา      วังคะฮาด  ค.ศ.1 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 
13  นางอัญชลี     โคดเมือง  ค.ศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
14  นายศตวรรษ      ชาวโพธิ์  ค.ศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 
15  นางกัลญภรณ์      ค าสีลา  ค.ศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
16  นายรัฐนันท์      สกุลสารทอง  ค.ศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
17  นายส าราญ      สมทิพย์  ค.ศ.1 วท.บ. เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 
18  นางสาวมะลิษา      สีลาโล้  ค.ศ.1 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ 
19  นายวุฒิพงษ ์     บุดดีค า  ค.ศ.1 ค.บ. ฟิสิกส์ 
20  นางสาวญาสุมินทร์ อุปฮาด  ค.ศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย 
21  นางสาววิภาวี    แสนทวีสุข  ค.ศ.1 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
22  นางสุภาวดี      เหล่าจันทร์อัน  ค.ศ.1 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ 
23  นางสาวดวงสุดา สาจันทร์  ค.ศ.1 ค.บ. ฟิสิกส์ 
24  นางสาวอิศรานันต์ ฐานะสุ  ค.ศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 
25  นายวุฒิไกร กุลวงศ์  ค.ศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
26  นายธนาบูลย์ จันทรวิไล  ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา 
27  นายส่วน      ทองประเทือง  พนักงานราชการฯ ค.บ. พลศึกษา 
28  นางสาวเยาวลักษณ์ แสนบุญศิริ  พนักงานราชการฯ ศษ.บ. พลศึกษา 
29  นายวิจิตร      ชาริรัตน์  ครูผู้ทรงคุณค่า กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
30  นายทัศนัย      บาลไทสงค์  ครูขาดแคลน พธ.บ. สังคมศึกษา 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒ ิ วิชาเอก 

31  นายค าพันธ์      พินิจ  ลูกจ้างช่ัวคราว ม.6 - 
33  นางสุประวีณ์      ไวยวรณ ์  ลูกจ้างช่ัวคราว ม.3 - 

 
6. ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

6.1 อาคารเรียน 
-  แบบเบ็ดเสร็จ  จ านวน  4  หลัง 

 -  แบบช่ัวคราว จ านวน  1  หลัง 
 6.2 อาคารประกอบ 
 -  อาคารเอนกประสงค์  จ านวน     1    หลัง 
 -  ส้วม  จ านวน  5  หลัง 
 -  โรงอาหาร  จ านวน  1  หลัง 
6.3 บ้านพัก   

-  บ้านพักครู  จ านวน  1  หลัง 
-  บ้านนักการ  จ านวน  1  หลัง 

6.4 สนามกีฬา   
-  สนามฟุตบอล  จ านวน  1  สนาม 
-  สนามตะกร้อ  จ านวน  1  สนาม 
-  สนามบาสเกตบอล  จ านวน  1  สนาม 

6.5 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 -  ห้องสมุด  จ านวน  1  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  ห้อง  เครื่องคอมพิวเตอร์  50  เครื่อง 
 -  ห้อง ICT   จ านวน  1  ห้อง 
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7. สภาพชุมชนโดยรอบ 

7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากร ประมาณ 
5,600 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ท่ีนาของประชาชนในท้องถิ่น อาชีพหลักของชุมชน คือ 
อาชีพท านา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ  

7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ป.6 อาชีพหลักคือ ท านา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 30,000 บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  5 คน 
 7.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   7.3.1 โอกาส 
    1) นักเรียนทุกคนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง 
    2) สามารถพัฒนาโรงเรียนตามศักยภาพของชุมชนอย่างเต็มท่ี 
   3) ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและ 

ต่างประเทศ 
  7.3.2 ข้อจ ากัด 

1) เส้นทางการคมนาคมถูกน้ าท่วมขังในฤดูฝน  การคมนาคมไม่สะดวก 
2) ระบบสาธารณูปโภคยังไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
3) ชุมชนเข้ามาหาใช้พื้นท่ีและทรัพยากรของโรงเรียนในการยังชีพ 

      4) ท่ีต้ังของโรงเรียนอยู่ติดกับเมรุฌาปณกิจศพของหมู่บ้านท าให้มีเสียงและกล่ินรบกวน 

8. รางวัลเกียรติยศ 
      8.1  ผลงานดีเด่นคณะครูและนักเรียน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ระดับสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาพอเพียง 
สถานศึกษาสีขาว 

สพฐ. 

ระดับครูผู้สอน/นักเรียน 
ครูสุภาวดี  เหล่าจันทร์อัน 
   ด.ญ. สายสุนีย์  กองทรัพย์ 
 

 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) 
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 

สพฐ. 

ครูสุภาวดี  เหล่าจันทร์อัน 
   น.ส. รพีพร  ศักด์ิอุดมกุล 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) 
ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 

สพฐ. 

ครูดวงสุดา  สาจันทร์ 
ครูสุดารัตน์  โสดา 
   1. ด.ช. ธีรพัฒน์  ผ่านแสนเสาร์ 
   2. ด.ช. เกียรติพงษ์  ไชยธรรมา 

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) 
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 

สพฐ. 

ครูกาญจนา  ลาภไธสงค์ 
   นายเกียรติศักด์ิ  กอนรัมย์ 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 

สพฐ. 

ครูธนากร  นาคโคตร 
ครูศตวรรษ  ชาวโพธิ์ 

 สพฐ. 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
   1. นายธีรภัทร  มาตรังศร ี
   2. นายนาวิน  วิทยา 
   3. นายอัครพนธ์  งามสันเทียะ 

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6   งาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 

 
ครูธัญญา  วังคะฮาด 
ครูวรรณิศา  ลีเพ็ญ 
   1. นายจักรพรรด์ิ  สวยสะอาด 
   2. นายชินวัตร  อุปวงค์ษา 
   3. นายมงคลชัย  ทองสุมาตร 
   4. นายวิชยุตม์  สารกุล 
   5. นายอนุชิต  สีสุรีย์ 
 

การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 

สพฐ. 

ครูวิรัตน์  พงษ์มิตร 
ครูเฉลิม  ลิชัยมุล 
ครูส่วน  ทองประเทือง 
   1. น.ส.กชนิภา จัสมิน วาเนมนดิ 
   2. นายจิตรประชา  ดงราษ ี
   3. นายณัฐกานต์  พรมเผ่า 
   4. นายทัตเทพ  เวทะแว่น 
   5. นางสาววิราพรรณ  พิณโฮง 
   6. นายอัษฎาวุธ  คุ้มสุวรรณ 

การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 

สพฐ. 

ครูธัญญา  วังคะฮาด 
ครูอัญชลี  โคดเมือง 
ครูวรรณิศา  ลีเพ็ญ 
   1. น.ส. กนกพร  เวธิตะ 
   2. น.ส. ณัฐริกา  เทพธานี 
   3. น.ส. พรนภา  ไวยวรณ์ 
   4. น.ส. พัชริดา  เดชพลมาตย์ 
   5. น.ส. พิมพ์พร  เมฆมนต์ 
   6. น.ส. ศิริลักษณ ์ ทุมร ี

 

การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 

สพฐ. 

ครูอิศรานันต์  ฐานะสุ 
ครูส าราญ  สมทิพย์ 
   1. ด.ญ. กนิษฐา  กับบุญ 
   2. ด.ญ. ชนิสรา  อายุยืน 
   3. ด.ญ.หน่ึงฤทัย  เหนือโพธ์ิทอง 

การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 

สพฐ. 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ครูวุฒิพงษ ์ บุดดีค า 
ครูอัญชลี  โคดเมือง 
   1. น.ส. ปิยะวรรณ  โองขากาศ 
   2. น.ส. วิมล  ชาวยศ 
   3. น.ส. อาริญา  ถากันหา 

การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 68 

สพฐ. 

ครูสมพร    นนทะน า 
ครูกัลญภรณ์   ค าสีลา 
   1. น.ส. ปิยวรรณ   โองขากาศ 
   2. น.ส. พัชรีญา  โยธวงศ์ 
   3. ด.ญ. สุฑาภรณ์  วงศ์กระโซ ่

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 67 

สพม. 21 

ครูธัญญา   วังคะฮาด 
   1. ด.ช. ชินวัตร   อุปวงศ์ษา 
   2. ด.ช. ณัฐวุฒิ   ย่ิงยง 
   3. นายสถาพร    กองแก้ว 
   4. นายอนุชิต    สีสุรีย์ 
   5. ด.ช. อภิชาติ   พันพิมพ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขั้นการแสดงตลก ระดับช้ัน ม.1 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 67 

สพม. 21 

ครูสุภาวดี  เหล่าจันทร์อัน 
   ด.ญ. จิตวดี  กั้วเสถียร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 67 

สพม. 21 

ครูศุภชัย    โสวัน 
   ด.ช. นาวิน   วิทยา 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวโปงลาง  
ระดับช้ัน ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 67 

สพม. 21 

ครูศุภชัย    โสวัน 
   นายวิชยุตย์     สารกุล 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง เด่ียวพิณ  
ระดับช้ัน ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 67 

สพม. 21 

ครูวิรัตน์    พงษ์มิตร 
ครูส่วน     ทองประเทือง 
ครูเฉลิม    ลิชัยมุล 
   1. นายฉัตรชัย     สีดา 
   2. นายชวัลวิทย์   งามย่ิง 
   3. นายชิงชัย    ชลเพชร 
   4. นายพีรพงษ์    ชลเพชร 
   5. นายวิทวัฒน์   ศรีสร้างคอม 
   6. นายเจตนิพันธ์   สีดา 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันการใช้อุปกรณ์เพื่อให้บริการ  
ระดับช้ัน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 67 

สพม. 21 

ครูรัฐนันท์  สกุลสารทอง 
ครูสุวนันท์  งามวิเศษ 
   1. น.ส. ราพร  ผลมีบุญ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงนิ   
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

สพม. 21 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
   2. น.ส. นริศรา  บุตรศร ี
   3. น.ส. อรวรรณ  ตุ้มทอง 

งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 66 

ครูวรรณิศา  ลีเพ็ญ 
ครูอัญชลี  โคดเมือง 
   1. ด.ญ. ทิศารัตน์  แก้วอุ่น 
   2. ด.ญ. รพีพร  ศักด์ิอุดมกุล 
   3. ด.ญ. หงษ์ฟ้า  ประพันธ์มิตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 66 

สพม. 21 

ครูเฉลิม  ลิชัยมูล 
ครูส่วน  ทองประเทือง 
ครูวิรัตน์  พงษ์มิตร 
   1. นายชวัลวิทย์  งามย่ิง 
   2. นายถาวร  บุญพันธ์ 
   3. นายวิทวัส  ศรีสร้างคอม 
   4. นายอนุสรณ์  จาหล ี
   5. นายอรรคพล  ชนูนันท์ 
   6. นายอรรถพล  พิสัยพันธ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง   
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 66 

สพม. 21 

ครูกัลญภรณ์  ค าสีลา 
ครูธัญญา  วังคะฮาด 
ครูสมพร  นนทะน า 
   1. ด.ญ. จิราพร  ชาวยศ 
   2. ด.ญ. ณัฐริกา  เทพธานี 
   3. ด.ญ. ณัทริณีย์  พาภักดี 
   4. ด.ญ. พัชราวรินทร์  ผิวเงิน 
   5. ด.ญ. พัชริดา  เดชพลมาตย์ 
   6. ด.ญ. สุพัตรา  ผาบมาลา 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง   
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 66 

สพม. 21 

ครูธัญญา  วังคะฮาด 
ครูสมพร  นนทะน า 
   1. ด.ญ. ปิยะวรรณ  โองขากาศ 
   2. ด.ญ. พรกนก  ยอดกลิ่น 
   3. ด.ญ. พัชรียา  โยธวงศ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง   
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 66 

สพม. 21 

ครูวิรัตน์  พงษ์มิตร 
   1. ด.ช. คทาวุธ  สีรัต 
   2. ด.ช. ศักด์ิดา  มะละเว 
   3. ด.ช. ยอนุชา  โคตรภูม ี
   4. ด.ช. วุฒรัตน์ สงวนนาม 
   5. ด.ช. วีรภัทร  แก้วหยอด 
   6. ด.ช. อนุชา  มูลเมืองแสน 
   7. ด.ช. รุ่งเพชร  ปักคะมา 

-  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม
การจัดค่ายพักแรม ม. 1 - ม. 3 
ศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี 65 

สพฐ. 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ครูศุภชัย  โสวัน 
ครูกาญจนา  ประทุมศาลา 
   1. นายตะวัน  นันทะศรี 
   2 ด.ช. ณัฐวุฒิ  ย่ิงยง 
   3. ด.ช. อนุชิต  สีสุรีย์ 
   4. นายเจตนิพันธ์  สีดา 
   5. นายสุรสิทธ์ิ โคตรชาร ี

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง   
การแข่งขันการแสดงตลก ม. 1 - ม. 6 

สพฐ. 

ครูสมพร  นนทะน า 
   น.ส. พิสมัย  โองขากาศ 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2  กิจกรรมโครงงานอาชีพ  
ม. 4 - ม. 6 
 

สพม. 21 

ครูธัญญา  วังคะฮาด 
ครูสมพร  นนทะน า 
   1. น.ส. นัยตน์ปพร ศรีพอ 
   2. น.ส. ประภัสสร ชูเชิด 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ม. 1 - ม. 3 

สพม. 21 

ครูสลับ  หัดค าหมื่น 
   1. ด.ช. อนุชิต สี่เหลี่ยมงาน 
   2. ด.ช. นาวิน  วิทยา 
   3. ด.ช. ชินวัตร  อุปวงศ์ษา 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการจักสานไม้ไผ่  
ม. 1 - ม. 3 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขัน 
การจัดสวนแก้ว ม. 4 - ม. 6 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน   ม. 1 - ม. 3 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน 
การตัดต่อภาพยนตร์ ม. 4 - ม. 6 

สพม. 21 

ครูวัชราภรณ์  มาตรา 
ครูจินตนา ดีนาง 
   1. ด.ญ. นิตยา  โพธิราช 
   2. ด.ญ. พัชรินทร์ โพนพุฒ 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ม. 1 - ม. 3 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม
การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. 1 - ม. 3 

สพม. 21 

ครูกาญจนา  ประทุมศาลา 
   ด.ช. เกียรติศักด์ิ  กอนรัมย์ 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม. 1 
- ม. 3 

สพฐ. 

ครูชญานิศา  บุตรสิม - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม สพม. 21 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
   1. ด.ช. ณรงค์กรณ์  พรมศร 
   2. ด.ช. ทศพร  นามวงษ์ 

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท 
บินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม. 1 - ม. 2 

ครูจีรนันท์  หัดค าหมื่น 
   1. ด.ช. วรเชษฐ์  วิเศษวิสัย 
   2. ด.ช. ปรเมศ  แก้วคูนอก 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท 
บินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) 

สพม. 21 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษาประกอบด้วย   

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  ประสานความร่วมมือ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

2. อัตลักษณ์ (Identity) 

 “มีความรู้คู่คุณธรรม” 
 ค าอธิบาย   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านการเรียนรู้ท่ีดีควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้วยกระบวนการการเรียนการสอนท่ีดี มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ ผู้เรีย น 
เป็นคน  เก่ง  ดี มีคุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. เอกลักษณ์ 
 “ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ” 
 ค าอธิบาย   ผู้เรียนได้รับการดูแลส่งเสริมให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงท้ังในด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันในระดับ
ต่างๆ อาทิเช่น โครงการ อ.ย. น้อย ได้รับรางวัลดีเยี่ยมในระดับประเทศ กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคได้รับ
รางวัลดีเด่นระดับประเทศ 

4. พันธกิจ (Mission) 
4.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องและสามารถบูรณาการสนองต่อความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลเพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน 
4.2 พัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการและ

เทคนิคท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 
4.3 พัฒนาผู้เรียนให้คนเก่ง ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี

สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทยรักษ์ส่ิงแวดล้อมจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม 
4.4 จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ส่ือนวัตกรรม ส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและแหล่งเรียนรู้ท่ี

เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณครู 
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4.6 พัฒนาอาคารสถานท่ีให้มีความร่มรื่นสวยงาม สะอาดมั่นคง ปลอดภัย พร้อมงานเอื้อต่อการ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ใช้กระบวนการ PDCA 
อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 

4.8 ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

4.9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการนิเทศภายในก ากับติดตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

5. เป้าประสงค์ (Goal) 
5.1 โรงเรียนมีหลักสูตรที่ดีมีความยืดหยุ่นสนองต่อความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล

และสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมเข้าเป็นประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิ 
5.2 ครูมีทักษะ กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการและเทคนิคท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาการของผู้เรียนต่อไป 
5.3 นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต  

ท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทยรักษ์ส่ิงแวดล้อมจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม 
5.4 มีวัสดุอุปกรณ์ส่ือนวัตกรรม ส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ

การจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5.5 ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู 
5.6 อาคารสถานท่ี อาคารประกอบมีความร่มรื่นสวยงาม สะอาดมั่นคง ปลอดภัย พร้อมงานเอื้อต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
5.7 มีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ใช้กระบวนการ PDCA อย่าง

เป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายตามนโยบาย 
5.8 มีโรงเรียนความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่าง  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และภาคี

เครือข่าย  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
5.9 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในการนิเทศภายในก ากับติดตามตรวจสอบและน าผลไป

ปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
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6. กลยุทธ์ (Strategic) 

กลยุทธ์ 1  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา 

กลยุทธ์ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 3  บริการจัดการระบบคุณภาพมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการประกันคุณภาพภายในโดยใช้
วงจรคุณภาพในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 4  เสริมสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาจากทุกภาคส่วนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสุขภาวะ  
ท่ีดี มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และมีความสามารถในการ
คิดอย่างมีระบบ 

กลยุทธ์ 5  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ 6  ตรวจสอบ ก ากับ วิจัย และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
การบริหารงบประมาณและโครงการ 

 
การจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 

1. แผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 4,000 น.ส.ดวงสุดา/น.ส.กาญจนา 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 157,000 นางอัญชลี/น.ส.กาญจนา 
3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและอัจฉริยะภาพทางด้าน 
    วิชาการ + (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

75,000 นางอัญชลี  โคดเมือง 

4. โครงการนิเทศการสอน 5,000 นางจีรนันท์  หัดค าหมื่น 
5. โครงการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 5,000 น.ส.วรรณิศา ลีเพ็ญ 
6. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4,000 น.ส.วรรณิศา ลีเพ็ญ 
7. โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
    และแหล่งการเรียนรู้ 

5,000 นางจีรนันท์  หัดค าหมื่น 

8. โครงการแนะแนว 10,000 นางกัลญภรณ์/น.ส.กาญจนา 
9. โครงการสารสนเทศทางการศึกษา 10,000 นางจินตนา/น.ส.กาญจนา 
10. โครงการส่งเสริมงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน 45,000 นายวุฒิพงษ์    บุดดีค า 
11. โครงการห้องเรียนคุณภาพ 15,000 นางสาววรรณิศา ลีเพ็ญ 
12. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 15,000 นายศตวรรษ/น.ส.กาญจนา 
13. โครงการสอนเสริมความรู้ (O-Net ม.3 , ม.6) 30,000 น.ส.วรรณิศา ลีเพ็ญ 
14. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 40,000 นางสาวมะลิษา  สีลาโล้ 
15. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน 25,000 น.ส.ดวงสุดา/นายศตวรรษ 

รวม 445,000  
2. แผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานบริหารทัว่ไปเพื่อให้ 
    เอื้อต่อการเรียนรู้ 

15,000 นายวิรัตน์   พงษ์มิตร 

2. โครงการส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียน 15,000 น.ส.เยาวลักษณ์  แสนบุญศิริ 
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 50,000 นายส าราญ  สมทิพย์ 
4. โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะและน้ ามันเช้ือเพลิง 10,000 นายส าราญ  สมทิพย์ 
5. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7,000 นายวิรัตน์   พงษ์มิตร 
6. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 7,000 นางธัญญา  วังคะฮาด 
7. โครงการโรงเรียนสีขาว 4,000 นางธัญญา  วังคะฮาด 
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8. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 4,000 นายส่วน   ทองประเทือง 
9. โครงการประชุมผู้ปกครอง 10,000 นางธัญญา  วังคะฮาด 
10. โครงการส่งเสริมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 150,000 นายวิรัตน์   พงษ์มิตร 
11. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนผู้ปกครองนักเรียน 5,000 นายทัศนัย   บาลไทสงค์ 
12. โครงการจิตอาสาพระราชทาน ร.10 “เราท าความดีด้วย
หัวใจ” 

5,000 นายวิรัตน์   พงษ์มิตร 

รวม 282000  
3. แผนงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ พัสดุ และนโยบายแผนงาน 

ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาระบบงานบริการงบประมาณของโรงเรียน 5,000 นายธนากร   นาคโคตร 
2. โครงการส่งเสริมระบบงานพัสดุ 15,000 นายเฉลิม   ลิชัยมุล 
3. โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 50,000 นายรัฐนันท์   สกุลสารทอง 
4. โครงการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค 150,000 นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข 
5. โครงการจ้างแม่บ้าน 70,000 นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข 
6. โครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2,000 นายโสภณ/นายวิรัตน์ 
7. โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 4,000 นางสาวมะลิษา   สีลาโล้ 

รวม   

4. แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการส่งเสริมขวัญก าลังใจบุคลากรโรงเรียน 
    นาหนังพัฒนศึกษา 

20,000 น.ส.ญาสุมินทร์/นางจินตนา 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 
    นาหนังพัฒนศึกษา 

200,000 นางจินตนา/น.ส.ญาสุมินทร์ 

3. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 
    นาหนังพัฒนศึกษา 

8,000 นายโสภณ/นางจินตนา 

รวม 228,000  
5. แผนงาน โครงการพิเศษ 

ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนนาหนัง 
พัฒนศึกษา 

3,000 นางอัญชลี   โคดเมือง 

 2. โครงการโรงเรียนสุจริต 3,000 นายโสภณ/นายทัศนัย 
3. โครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม/เรียนร่วม 3,000 นางสาวอิศรานันต์  ฐานะสุ 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

3,000 นางจินตนา  ดีนาง 

5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3,000 นางสาวสุดารัตน์   โสดา 
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6. โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 3,000 นางอัญชลี  โคดเมือง 
7. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 3,000 น.ส. เยาวลักษณ์  แสนบุญศิริ 
8. โรงเรียนคุณธรรม 3,000 นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ 
9. โรงเรียนวิถีพุทธ 3,000 นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ 
10. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 3,000 นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ 

รวม 30,000  
 
รวมงบประมาณทั้ง 4 กลุ่มงานและโครงการพิเศษ 

กลุ่มงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 445,000  
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน 282,000  
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ พัสดุ และนโยบายแผนงาน 296,000  
กลุ่มงานบริหารบุคคล 228,000  
แผนงานโครงการพิเศษ 30,000  

รวม 1,281,000  
งบประมาณทั้งหมด 1,281,118  
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กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี 1, 2   สพม. 21 ข้อท่ี 3     สพฐ. ข้อท่ี  1 
สนองมาตรฐาน   ร.ร. ข้อท่ี  2   สพฐ. ข้อท่ี  2  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวดวงสุดา  สาจันทร์/นางสาวกาญจนา  ลาภไธสงค์ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
เมื่อปีการศึกษา 2553 แล้วนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบ ทบทวน เพิ่มเติมข้อมูลท่ีบกพร่อง ท้ังหลักสูตรแกนกลาง 
และหลักสูตรท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อท่ีจะน าหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้  และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ และหลักสูตรท้องถิ่น ให้ยืดหยุ่นกับ
เหตุการณ์และสภาพท้องถิ่น 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ และหลักสูตรท้องถิ่น 
    3.1.2 มีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ รวมท้ังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่น 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
       3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ร้อยละ 70 ขึ้นไปและมีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 

5.  สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
 - ห้องประชุมโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

6. งบประมาณ 
 - งบประมาณจ านวน  4,000 บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

เม.ย.  62 
เม.ย.  62 
เม.ย.  62 
เม.ย.  62 
เม.ย.  62 

น.ส.ดวงสุดา/ 
น.ส.กาญจนา 
 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ 
1. กิจกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้หลักสูตร 

 
เม.ย.  62 

ตลอดปีการศึกษา 

 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

กิจกรรมประเมินการใช้หลักสูตร - ครั้งท่ี 1 
                                    - ครั้งท่ี 2 

ต.ค. 62 
มี.ค. 63 

 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. 63 น.ส.ดวงสุดา/ 
น.ส.กาญจนา 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม 
   และสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับ 
   มาตรฐานสากล 
2. สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ 
   ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ 
   ความสนใจ 
3. สถานศึกษามีการประเมินการใช้หลักสูตร 
   สถานศึกษา 

การรายงานผล 
 

การประเมินโครงการฯ 
 
 

- แบบรายงานผล
การด าเนินงาน 

- แบบประเมิน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง คณะครูท่ีสอน 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ใช้กระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้นเต็มตามศักยภาพ 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
    (นางสาวดวงสุดา  สาจันทร์)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี  2   สพม. 21 ข้อท่ี  2   สพฐ. ข้อท่ี  4 
สนองมาตรฐาน   ร.ร. ข้อท่ี  1   สพฐ. ข้อท่ี  1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางอัญชลี  โคดเมือง/นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
พบว่า  มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตรของโรงเรียนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง โดย
ให้พัฒนาส่งเสริมผู้เรียนใช้กระบวนการคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  การแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี
พื้นเมืองและนาฏศิลป์พื้นเมือง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมท าความดี เป็นสมาชิกท่ีดีต่อครอบครัวและโรงเรียน   

นอกจากนี้  อาจจะท าให้นักเรียนขาดความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  อันจะส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ  O-NET ลดต่ าลง  โดยครูทุกคนในโรงเรียนและผู้บริหาร
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ร่วมกัน  
วางแผนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2  ยกระดับของการทดสอบระดับชาติ O-NET ของโรงเรียนให้สูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายด้านปริมาณ  
 3.1.1  นักเรียนทุกคน ได้ร่วมกิจกรรมพฒันาความรู้และทักษะท้ัง 8 กลุ่มสาระ   

 3.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ  
  3.2.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี 
  3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70 มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 - ตลอดปีการศึกษา 
 

5. สถานที่ด าเนินงาน 
 - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
 

6. งบประมาณ 
 - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย   5,000 บาท 
 - กิจกรรมวันภาษาไทย 10,000 บาท 
 - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 10,000 บาท 
 - กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 10,000 บาท 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์ 25,000 บาท 
 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 10,000 บาท 
 - กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 10,000 บาท 
 - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 13,000 บาท 
 - กิจกรรมวันคริสต์มาส   2,000 บาท 
 - กิจกรรมวันส าคัญ 20,000 บาท 
 - กิจกรรมกีฬาภายใน 20,000 บาท 
 - กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 10,000 บาท 
 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 12,000 บาท 
    รวมงบประมาณทั้งสิ้น  157,000 บาท 
   

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

พ.ค. 62 

พ.ค. 62 

พ.ค. 62 

พ.ค. 62 

พ.ค. 62 

นางอัญชลี  
โคดเมือง 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ปีการศึกษา 2561 
โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการดังนี ้

ตลอดปีการศึกษา ครูทุกคน 
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ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 1. วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. จัดท าแนวทางพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
(ส าหรับเด็กปกติ) 
3. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนIEP 
(ส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ) 
4. จัดกิจกรรมสอนซ่อมและเสริมให้กับนักเรียน 
5.ให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบตามแนวของสทศ. 
6. พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการออก
ข้อสอบตามแนวของ สทศ. 
7. สอนแบบ Team Teaching 
8. จัดหาวิทยากรภายนอกมาช่วยจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียน 
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย 
10. นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ าเสมอ 

  

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

 กิจกรรมวัดผล  ประเมินผล การเรียน 
1.  การทดสอบระดับสถานศึกษา 
2. การทดสอบระดับ เขตพื้นท่ีฯ 
3 . การทดสอบระดับชาติ 

 
มี.ค. 63 
ก.พ. 63 
ก.พ. 63 

นางอัญชลี  
โคดเมือง 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ (Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. 63 นางอัญชลี  
โคดเมือง 

 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนมีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระมีการผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5 และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบระดับชาติและระดับเขตพื้นท่ี 
2.  ร้อยละ 80  ของผู้เรียนมี  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์                                                
 

- การรายงานผล 
ประเมินคุณภาการศึกษา 
ประจ าปี 
- ผลการทดสอบ รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทดสอบวัด 
ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบรายงานผล
การด าเนินงาน 

- แบบประเมิน
โครงการฯ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

3. ร้อยละ 80  ของผู้เรียนมี  ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
4.  ร้อยละ 80  ของผู้เรียนมี  ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
5. ร้อยละ 80  ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผล
การด าเนินงานของโครงการ 

  

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

10.2 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีและระดับชาติ O-NET สูงขึ้น                      
10.3 การประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
10.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
10.5 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในผลการด าเนินงานของโครงการ 

 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
      (นางอัญชลี     โคดเมือง)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและอัจฉริยะภาพทางด้านวิชาการ 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี 2   สพม. 21 ข้อท่ี 2   สพฐ. ข้อท่ี 4 
สนองมาตรฐาน   ร.ร. ข้อท่ี 1   สพฐ. ข้อท่ี 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางอัญชลี  โคดเมือง 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดให้มีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นเป็นประจ าทุก
ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้
แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมท้ังการใช้
กิจกรรมเป็นส่ือเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุดอันจะเป็นพลังการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นท่ีผู้เรียนต้องได้รับประสบการณ์ตรงและ
ร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์อันจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตนเองควรพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยจัดให้มีเวที
ประกวด / แข่งขัน และคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและผลงาน รวมท้ังคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมแสดงศักยภาพและผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกิจกรรมท้ังหมด   

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนทุกคนท่ีเข้าแข่งขันมีศักยภาพทางวิชาการ มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตาม

จุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สูงขึ้น 
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4. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินงาน 
 - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
 - 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1.ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2.ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3.ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

เม.ย.  62 
เม.ย.  62 
เม.ย.  62 
เม.ย.  62 
เม.ย.  62 

คณะครู 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ 
1. รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขัน / คัดเลือก
ตัวแทนในการแข่งขัน 
2. ฝึกซ้อมการแข่งขัน 
3. การแข่งขันระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
มิ.ย.62 

 
ก.ค. – ส.ค. 62 

ก.ย. 62 
พ.ย. – ธ.ค. 62 

คณะครู 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

1. ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบการเนินงาน
ตามกิจกรรม 
2. สรุปผลและประเมินผล 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ม.ค. - มี.ค. 63 

นางอัญชลี 
โคดเมือง 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค.63 นางอัญชลี 
โคดเมือง 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ร้อยละ 70 ของ
กิจกรรมท่ีจัด 
2. นักเรียนตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับ
ภาคภาคตะวันออกไม่น้อยกว่า 3 รายการ 

- ข้อมูลการรับสมัคร 
- ผลการแข่งขัน 
 

- ใบสมัคร 
- ประกาศผลการแข่งขัน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีศักยภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สูงขึ้น 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นางอัญชลี      โคดเมือง)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการนิเทศการสอน 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี 1, 2  สพม. 21 ข้อท่ี 1,  2  สพฐ. ข้อท่ี 3, 4 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 1             สพฐ. ข้อท่ี 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางจีรนันท์  หัดค าหมื่น 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศการเรียนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียน  ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการให้บริการทางการศึกษา เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหมาย   แต่หลังจาก
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาในปีพุทธศักราช 2551 ท่ีก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยการก าหนดให้โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาแล้วมีการประเมิน
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดหรือปรับปรุงมาตรฐานให้สูงขึ้นพร้อมท่ีจะรับ
การประเมินภายในและภายนอก  การนิเทศการเรียนการสอน  จึงหมายถึงการด าเนินการใดๆท่ีท าให้ครูมีความ
พึงพอใจและมีก าลังใจท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการด าเนินงานใดๆของโรงเรียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานใดๆของโรงเรียนและของบุคลากรให้สูงขึ้นและรักษาไว้จนส่งผลให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของผู้รับ
ประโยชน์จากโรงเรียนทุกฝ่าย   อีกท้ังผ่านการประเมินท้ังภายในและภายนอก 
 การนิเทศการเรียนการสอนท่ีสนองต่อนโยบายปฏิรูปการศึกษา จึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้รับการนิเทศ
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูมีขวัญก าลังใจและมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดรักษาไว้และยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอยู่เสมอเป็น
กิจกรรมท่ีด าเนินไปอย่างเป็นระบบและรองรับด้วยข้อมูลสารสนเทศเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในบรรยากาศของความ
ร่วมมือร่วมใจเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเป็นกิจกรรมท่ีเคารพในความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้รับการนิเทศเป็นกิจกรรมท่ีดึงศักยภาพของผู้รับการนิเทศมาใช้และให้การยกย่องและเป็นกิจกรรมท่ี
ช่วยให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพหรือระดับคุณภาพครูของให้สูงขึ้น 
 ทางโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนิเทศการเรียนการสอนนี้ขึ้นมา เพื่อให้การนิเทศ
ภายในของครู ด าเนินการอย่างเป็นระบบมีแบบแผน และสอดคล้องกับสภาพปัญหา  มุ่งพัฒนาในทุกด้าน
เพื่อให้การจัดการศึกษาได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ 
2.วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนด้วยการใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายประกอบการสอนของ
ครูผู้สอน โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
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  2.2  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะท่ีสอดคล้องกับ
เนื้อหา โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

3.เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ ครูผู้สอน  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาทุกคน 

3.2  ด้านคุณภาพ ครูได้รับการแนะน าเพื่อการสอนและได้รับก าลังใจในการพัฒนาต่อเนื่อง 
3.3  ด้านเนื้อหา  เทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาการสอน 
3.4  ด้านผู้เรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 1-3 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 4-6 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 2561 
 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
 

6. งบประมาณ 
- งบประมาณ จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา/กลุ่มลริหารงานวิชการ/ครูผู้สอนทุกคน 
 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1.ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2.ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3.ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

มี.ค.62 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

2.ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

3.ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

ส้ินภาคการศึกษา กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

4.ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

  - สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
  - น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข

31 มี.ค. 63 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
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ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 
 

9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.  ร้อยละ 80 ของครูที่ได้รับการนิเทศผ่านการประเมินในระดับ 
ดี ขึ้นไป 
2.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพงึพอใจต่อการใช้เทคนิคการ
สอนของครูในระดับ ดี ขึ้นไป 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบประเมินผล
โครงการ 
2. แบบสอบถามการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1  ครูเกิดความตระหนักในความแตกต่างของผู้เรียนจากการสอนด้วยวิธีการเดียวกัน 
10.2  นักเรียนมีกระตือรือร้นชอบสนุกในการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ มากขึ้น 
10.3  นักเรียนมองเห็นถึงความเอาใจใส่ของผู้บริหารต่อพฤติกรรมการสอนของครู 

 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นางจีรนันท์   หัดค าหมื่น)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.2     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี 3,4 สพม. 21 ข้อท่ี 1 สพฐ. ข้อท่ี 1 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 4 สพฐ. ข้อท่ี 4  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววรรณิศา ลีเพ็ญ 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด”  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ผู้สอนทุกคนต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้  ครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ช้ีน า  ผู้ถ่ายทอดความรู้ไป
เป็นผู้ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากส่ือต่างๆ  และให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่
ผู้เรียน  เพื่อน าไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตน และสถานศึกษาต้องมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อหน่วยงานตน
สังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบคุณภาพของสถานศึกษา 
 ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ขึ้น เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบการด าเนินงานของโรงเรียน 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้โรงเรียนได้บริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.2 เพื่อจัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประจ าปี 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1การบริหารจัดการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา ทุกมาตรฐาน ร้อยละ 80 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1มีการวางระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ด าเนินงานใน เดือนพฤษภาคม 2562  ส้ินสุดการด าเนินงาน   เดือนเมษายน  2563 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
- งบประมาณ 5,000บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

 7.2 นักเรียนโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา 
 7.3 หน่วยงานต้นสังกัด  ชุมชนในเขตบริการ 

7.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน 
การปฏิบัติงาน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ประสานงานและติดต่อสถานท่ี / 
ผู้เกี่ยวข้อง 
4. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

พ.ค. 62 นางสาววรรณิศา 
ลีเพ็ญ 

2.ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการจัดกิจกรรม เก็บข้อมูล รายงาน
ตามแผนและก าหนดการ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววรรณิศา 
ลีเพ็ญ 

3.ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

นิเทศติดตามผลเป็นระยะ ๆ 
ประเมินผล สรุปรายงาน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววรรณิศา 
ลีเพ็ญ 

4.ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

น าข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการไป
ปรับใช้ในโอกาสต่อไป 
 
 

พ.ย. 62 - เม.ย. 63 นางสาววรรณิศา 
ลีเพ็ญ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผลการประเมินทุกมาตรฐานอยู่ในระดับร้อยละ 
80 ขึ้นไปทุกมาตรฐาน 

ติดตาม ผลการด าเนินงาน แบบติดตาม รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

2. มีการวางระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

ติดตาม ผลการประเมินผล
การประกันคุณภาพภายใน 

แบบประเมินผล  
- เอกสารรายงาน 
 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 โรงเรียนมีผลการประเมินทุกมาตรฐานร้อยละ 80  และรายงานผลการด าเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 10.2 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีคุณภาพ 
 

 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
    (นางสาววรรณิศา     ลีเพ็ญ)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี 2,6 สพม. 21 ข้อท่ี 1,2 สพฐ. ข้อท่ี 4,5 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 1,3 สพฐ. ข้อท่ี 1,3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววรรณิศา ลีเพ็ญ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ครูใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมแก่ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้   และในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมหนึ่งท่ีส าคัญคือ ครูผู้สอนต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
รู้ความต้องการ ความสามารถ จุดเด่นและจุดด้อย เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้เต็มตามศักยภาพรวมท้ังสามารถ
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 

งานวิจัยท่ีครูท าขึ้นเป็นงานวิจัยเพื่อทดลองจัดกิจกรรม ทดลองสอนโดยใช้ส่ือท่ีตนสร้างขึ้น  แล้วน าไป
ทดลองใช้สอนกับนักเรียนในช้ันเรียนเพื่อเก็บข้อมูลท่ีเป็นข้อสรุปได้ว่าส่ือท่ีตนสร้างขึ้นใช้ได้ดีเพียงใด ในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีครูต้องมีบทบาทมากกว่าเดิม คือวิจัย
ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ครูจึงต้องกลายเป็นครูนักวิจัยอย่างหลีกเล่ียงไ ม่ได้ 
จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวจึงจัดท าโครงการพัฒนาครูเรื่องการท าวิจัยในช้ันเรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์สามารถใช้การวิจัยในช้ันเรียนแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 ครูทุกคนส่งผลงานวิจัยในช้ันเรียนคนละ 1 เรื่อง  รวมจ านวน 30 เรื่อง 
 3.1.2 จัดประกวดผลงานวิจัยในช้ันเรียน  ในปีการศึกษา 2562 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูมีความรู้และส่งประกวดผลงานวิจัยในช้ันเรียน  ในปีการศึกษา 2562 
 3.2.2 โรงเรียนได้ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนคนละ 1 เรื่อง รวมจ านวน 30 เรื่อง 

ซึ่งน ามาเก็บเป็นสารสนเทศโรงเรียน 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ด าเนินงานใน เดือนพฤษภาคม 2562 ส้ินสุดการด าเนินงาน   เดือนเมษายน  2563 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
- งบประมาณ  4,000 บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

 7.2 นักเรียนโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา 
 7.3 หน่วยงานต้นสังกัด  ชุมชนในเขตบริการ 

7.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน 
การปฏิบัติงาน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ประสานงานและติดต่อสถานท่ี / ผู้เกี่ยวข้อง 
4. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

พ.ค. 62 นางสาววรรณิศา 
ลีเพ็ญ 

2.ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการจัดกิจกรรม เก็บข้อมูล รายงานตาม
แผนและก าหนดการ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววรรณิศา 
ลีเพ็ญ 

3.ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

นิเทศติดตามผลเป็นระยะ ๆ 
ประเมินผล สรุปรายงาน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาววรรณิศา 
ลีเพ็ญ 

4.ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

น าข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการไปปรับใช้
ในโอกาสต่อไป 
 

พ.ย. 62– เม.ย. 63 นางสาววรรณิศา 
ลีเพ็ญ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูทุกคนมีความรู้และส่งประกวดผลงานวิจัยในช้ัน
เรียน  ในปีการศึกษา 2562 

ติดตาม ผลการด าเนินงาน แบบติดตาม รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

2. มีผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนคนละ 1 
เรื่อง รวมจ านวน 30 เรื่อง 

ติดตาม ผลการประเมินผล
การประกวดผลงานวิจัย 

แบบประเมินผล  
เอกสารรายงาน 
 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ครูสามารถใช้การวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระอื่นๆ ได้ 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นางสาววรรณิศา    ลีเพ็ญ)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ ์    ร.ร. ข้อท่ี 1, 2           สพม. 21 ข้อท่ี 1,  2  สพฐ. ข้อท่ี 3, 4 
สนองมาตรฐาน  ร.ร. ข้อท่ี 1   สพฐ. ข้อท่ี 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางจีรนันท์  หัดค าหมื่น 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ  

(ฉบับ ท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 22 – มาตรา 30 สรุปได้ว่ า ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้   
เน้นความส าคัญท้ังความรู้   คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้   และบูรณาการ ตามความเหมาะสมของ 
แต่ละระดับการศึกษา  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด 
ของผู้เรียน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  ผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน  และ
อ า น ว ย คว า ม ส ะ ด ว ก เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้   แ ล ะ มี ค ว า ม ร อ บ รู้  ร ว ม ท้ั ง ส า ม า ร ถ  
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้   ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือ 
การเรียนการสอน  และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี    พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  นอกจากนี้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
ข้อ 14 (2) (4) (8)  ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท า ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา และจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  การจัดการเรียนรู้ท่ีจะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ครูต้องมี
นวัตกรรม และส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและทันสมัย เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพแล้ว  
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้  เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง  เนื่องจากบรรยากาศท่ีดี  อบอุ่น  
ปลอดภัย  สามารถกระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้และเรียนรู้ ได้ดีขึ้น  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
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2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียนให้มีชีวิตและน ามาส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียน 

ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
 2.2 เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯและเพื่อส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วให้เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายด้านปริมาณ 
    3.1.1  ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรูภ้ายในภายนอกสถานศึกษา   
    3.1.2  ปรับปรุง  พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ส่ือ นวัตกรรม และ 
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
    3.1.3 ครูมีส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ 
   3.2.1  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3.2.2  แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ ส่ือ นวัตกรรม  และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้         
    3.2.3  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ส าหรับการเรียนรู้ในโรงเรียน ในระดับดีขึ้น 
    3.2.4  ครูมีส่ือและนวัตกรรมท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตส่ือการเรียนการสอน  ตลอดปีการศึกษา 2562 

- กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา    ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
 - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตส่ือการเรียนการสอน  3,000 บาท 
 - กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา   2,000 บาท 
     รวม  5,000  บาท 
           รวมเงินงบประมาณ จ านวน 5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
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7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา/กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1.ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2.ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3.ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

มี.ค. 62 
พ.ค. 62 
มิ.ย. 62 
มิ.ย. 62 
มิ.ย. 62 

กลุ่ม
บริหารงาน 
วิชาการ 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

 
 

ด าเนินการตามโครงการ 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตส่ือ 
การเรียนการสอน 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
ในสถานศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
กลุ่ม

บริหารงาน 
วิชาการ 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

ก.พ. 63 กลุ่ม
บริหารงาน 
วิชาการ 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

  - สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
  - น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

31 มี.ค. 63 กลุ่ม
บริหารงาน 
วิชาการ 
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9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 70 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
ท้ังภายในและภายนอกท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

2. ร้อยละ 70 ครูมีส่ือและนวัตกรรมท่ีและแหล่งเศรษฐกิจ
พอเพียงส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบประเมินผล
โครงการ 
2. แบบสอบถาม 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกท่ีพร้อมใช้ 
10.2 ครูมีส่ือและนวัตกรรม ท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
10.3 ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
      (นางจีรนันท์  หัดค าหมื่น)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการแนะแนว 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี 1, 2 สพม. 21 ข้อท่ี 1,  2 สพฐ. ข้อท่ี 3, 4 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 1            สพฐ. ข้อท่ี 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางกัลญภรณ์  ค าสีลา /นางสาวกาญจนา  ลาภไธสงค์ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เจริญถึงท่ีสุดในปัจจุบัน  

งานแนะแนวมีความจ าเป็น  และมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชน  
ในทุกรูปแบบ  เริ่มต้ังแต่การช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง  เข้าใจความถนัดความสามารถของตนเอง  รู้จัก
คิด  รู้จักเลือกตัดสินใจ  รู้จักวางแผนเป้าหมายและวางแผนชีวิตเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนสามารถตัดสินใจ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความหมายเป็นไปอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น   งานแนะแนวเป็นกิจกรรมทาง
การศึกษาท่ีส าคัญ  ซึ่งประกอบด้วยบริการท้ัง  5  อย่าง  ได้แก่ การบริการส ารวจและ 
ศึกษาเด็ก  บริการสนเทศ  บริการจัดวางตัวบุคคล  บริการให้ค าปรึกษา แบบส ารวจกิจกรรม  กลวิธี  
และขบวนการต่าง ๆ มากมายต้องทุ่มเทความสามารถ  ความรู้  ความสนใจ และมีการประสานงานทุกฝ่าย  
จึงสามารถบรรลุตามหลักการและจุดมุ่งหมายของการแนะแนว 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ  5  ด้าน 
2.2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ ท้ังด้านการปรับตัว  พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และ

สติปัญญา 
2.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวท้ังครูและ

นักเรียน 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
        3.1.1  บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรยีนได้รับบริการ  100 % 

              3.1.2  ห้องแนะแนวมีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน 90 % 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ      
         3.2.1 บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ   ยิ่งขึ้น 
         3.2.2 นักเรียนได้รู้จักตัวเองท้ังด้านการปรบัตัว สังคม อารมณ์และสติปัญญาได้ดียิ่งขึ้น 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและศึกษาต่อ   พ.ย. – ธ.ค. 2562 

- กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา     ม.ค. – ก.พ. 2563 
- กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ     ม.ค. – ก.พ. 2563 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ      ก.พ. – มี.ค. 2563 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
 - กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและศึกษาต่อ   1,500 บาท 
 - กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา    1,500 บาท 
 - กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ     2,000   บาท 
 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ      5,000 บาท 
     รวม  10,000  บาท 
           รวมเงินงบประมาณ จ านวน 10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา/กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
(Plan) 

1.ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2.ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3.ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

ต.ค. 62 
ต.ค. 62 
ต.ค. 62 
ต.ค. 62 

ต.ค. – พ.ย. 62 

กลุ่ม
บริหารงาน 
วิชาการ 

2. ข้ันด าเนินการ 
(Do) 

 
 

- กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและ 
ศึกษาต่อ 
- กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ  
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

พ.ย. – ธ.ค. 62 
 

ม.ค. – ก.พ. 62 
ม.ค. – ก.พ. 62 
ก.พ. – มี.ค. 62 

กลุ่ม
บริหารงาน 
วิชาการ 

3. ข้ันตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

ก.พ. 62 กลุ่ม
บริหารงาน 
วิชาการ 

4. ข้ันปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

  - สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
  - น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 
 

31 มี.ค. 62 กลุ่ม
บริหารงาน 
วิชาการ 

 
9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับบริการ  100 % 
2. ร้อยละ 70 นักเรียนได้รู้จักตัวเองท้ังด้านการปรับตัว สังคม 
อารมณ์และสติปัญญา 
 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบประเมินผล
โครงการ 
2. แบบสอบถาม 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการให้บริการแนะแนว 
10.2  ห้องแนะแนวได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 10.3 การให้บริการงานแนะแนวสามารถให้บริการได้ครบทุกด้าน 
 

 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นางกัลญภรณ์     ค าสีลา)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการสารสนเทศทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี 1, 2        สพม. 21 ข้อท่ี 1,  2 สพฐ. ข้อท่ี 3, 4 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 1 สพฐ. ข้อท่ี 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางจินตนา  ดีนาง /นางสาวกาญจนา  ลาภไธสงค์ 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ  

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคล ผู้เรียนต้องมีศักยภาพให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 โรงเรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารเพื่อการบริหาร 
และการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านทักษะและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน 
 2.2 เพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ การเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 
 2.3 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 2.4 สถานศึกษามีส่ือ อุปกรณ์ ระบบงานสารสนเทศท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีเท่าเทียมกัน 
3.1.2 ครู นักเรียน และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
3.1.3 ห้องเรียนและห้องพิเศษทุกห้องมีระบบเสียง ระบบทีวีและอุปกรณ์เทคโนโลยี             

ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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      3.2 เป้าหมายเชิงด้านคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบส่ือสารข้อมูลและสารสนเทศ               

ท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย 
3.2.2 นักเรียน ครูและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศสถานศึกษา   ตลอดปีการศึกษา 2562 

- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์       ตลอดปีการศึกษา 2562 
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ     ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศสถานศึกษา   6,000 บาท 
 - กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์      2,000 บาท 
 - กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ     2,000   บาท 
     รวม  10,000  บาท 
           รวมเงินงบประมาณ จ านวน 10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา/กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1.ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2.ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3.ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

พ.ค. 62 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 

กลุ่ม
บริหารงาน 
วิชาการ 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

 

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศ
สถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์  
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ   

ตลอดปีการศึกษา  
 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา  

กลุ่ม
บริหารงาน 
วิชาการ 
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ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 

ก.พ. 62 บริหารงาน 
วิชาการ 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

  - สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
  - น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

31 มี.ค. 63 กลุ่ม
บริหารงาน 
วิชาการ 

 
9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยพร้อมใช้งาน 
2. ผู้เรียน ผู้สอน ได้ใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าท าให้             
การเรียน การสอนมีประสิทธิภาพ 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบประเมินผล
โครงการ 
2. แบบสอบถาม 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ 
10.2 เพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบผลตามท่ีต้ังไว้ 
10.3 นักเรียน ครู บุคลากร ได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างท่ัวถึงและคุ้มค่า 

 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
       (นางจินตนา      ดีนาง)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.3     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน 
สนองกลยุทธ ์  ร.ร. ข้อท่ี 1,3,5  สพม. 21 ข้อท่ี 1,2  สพฐ. ข้อท่ี 1,3 
สนองมาตรฐาน  ร.ร. ข้อท่ี 1,3  สพฐ. ข้อท่ี 1,3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายวุฒิพงษ์  บุดดีค า 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 การบริหารและจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ และเพื่อให้
คนไทย ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นการสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ควบคู่กันไป 
ตลอดจนได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด”  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ผู้สอนทุกคนต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ช้ีน า  ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็น
ผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากส่ือต่างๆ และให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้เรียน 
เพื่อน าไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตน 

โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาได้จัดการด าเนินการเพื่อวัดผลประเมินผลยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ เช่น ประสิทธิภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร่วมไปถึงวัสดุ อุปกรณ์การสอบ 
ส่ิงแวดล้อม เหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคในการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนท้ังส้ิน เพราะการ
วัดผลเป็นองค์ประกอบท่ีจะท าให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการของผู้เรียนหลังจากได้เรียนรู้
ตามกระบวนการการจัดกิจกรรม และจากการรายงานผลการเรียน  พบว่า  นักเรียนบางส่วนไม่ค่อยเข้าเรียน มี
พฤติกรรมหนีเรียนเป็นประจ า ท าให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเรียนไม่ทันเพื่อน ไม่มีช้ินงาน ไม่มีภาระงานส่งตาม
ก าหนด ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ติด 0  ร มส.และด้านงานทะเบียนต้องมีการจัดการ
ระบบเอกสารให้ถูกต้องซึ่งเป็นงานท่ีจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้และ
พร้อมท่ีจะออกเอกสารที่ส าคัญของนักเรียนให้กับนักเรียนตลอดไปการพัฒนาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจะ
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการรับนักเรียนจะต้องมีระบบในการ
รับสมัครท่ีชัดเจน การด าเนินการคัดเลือกสรรหา นักเรียนเข้าเรียนในแต่ละปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อ
การพัฒนาวิชาการในอนาคต 
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จากปัญหาดังกล่าวโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษาจะต้องด าเนินการจัดท าโครงการวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนขึ้น เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การสอบ วัดผลและประเมินผล 
 2.2  เพื่อพัฒนานักเรียนท่ีติด 0 ร  มส. ให้ได้รับผลการเรียนท่ีดีขึ้น 
 2.3  เพื่อให้งานทะเบียนท่ีเกี่ยวข้อง กับการออกเอกสาร การรับรองการผลการเรียน การจบหลักสูตร
การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล มีประสิทธิภาพ 
 2.4  เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 2.5  เพื่อสร้างความตระหนักด้านทะเบียนนักเรียน การวัดผล การประเมินผลตามหลักสูตร ให้แก่ 
 บุคลากร 
 2.6  เพื่อให้เอกสารด้านงานทะเบียน มีความเพียงพอ ถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติ 
 2.7  เพื่อให้มีจ านวนนักเรียนเพียงพอในแต่ละระดับช้ัน 
 2.8  เพื่อคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณภาพเข้าเรียนและสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1วัสดุอุปกรณ์การสอบ วัดผลและประเมินผลครบถ้วนเพียงพอ 
 3.1.2นักเรียนท่ีติด 0 ร มส. ทุกคนมีจ านวนการแก้ 0 ร มส. ลดลงร้อยละ 80 
 3.1.3 มีเอกสารงานทะเบียน ครบทุกระดับช้ัน 
 3.1.4 การจัดท า จัดจ้าง จัดซื้อ เอกสารงานทะเบียน ได้ครบทุกระดับช้ัน 
 3.1.5 สามารถตรวจสอบ ข้อมูลด้านทะเบียนนักเรียนได้ร้อยละ 100 
 3.1.6 บุคลากรให้ความร่วมมือกับงานทะเบียนโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 
 3.1.7 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนางานได้
ร้อยละ 100 
 3.1.8 มีนักเรียนจ านวนท่ีเพียงพอในแต่ละระดับช้ัน คิดเป็นร้อยละ  100 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 การสอบ วัดผลและประเมินผลทุกครั้งมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 นักเรียนท่ีติด 0 ร มส. ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.2.3 การให้บริการด้านงานทะเบียนโรงเรียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
3.2.4 การจัดเก็บรวบรวม ระบบงานทะเบียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
3.2.5 เอกสารเกี่ยวกับทะเบียนนักเรียน มีความถูกต้อง และมีความเหมาะสม 
3.2.6 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย  มีความพึงพอใจร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีเย่ียม 
3.2.7 มีนักเรียนท่ีมีคุณภาพเข้าเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ด าเนินงานใน เดือน พฤษภาคม 2562 ส้ินสุดการด าเนินงาน   เดือนเมษายน  2563 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
- กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์การวัดผลและประเมินผล  จ านวน 40,000   บาท 
- กิจกรรมคลินิก 0 ร มส.      จ านวน 3,000    บาท 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพงานทะเบียน   จ านวน 2,000    บาท 
     รวม  จ านวน  50,000 บาท 

           รวมเงินงบประมาณ จ านวน 45,000  บาท  (ส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7.1 งานวิชาการ 
7.2 งานวัดผลประเมินผล 
7.3 งานทะเบียน 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ประสานงานและติดต่อสถานท่ี / 
ผู้เกี่ยวข้อง 
4. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 

พ.ค. 62 เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล 
ประเมินผล เทียบโอน 
และรับสมัครนักเรียน 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

1. กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์การวัดผลและ
ประเมินผล   
2. กิจกรรมคลินิก 0 ร มส.   
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพงานทะเบียน 
4. กิจกรรมรับสมัครนักเรียน จัดสอบ  
และรับมอบตัวนักเรียน    

ตลอดปีการศึกษา เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล 
ประเมินผล เทียบโอน 
และรับสมัครนักเรียน 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

1. นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล
การจัดกิจกรรม 
2. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล 
ประเมินผล เทียบโอน 
และรับสมัครนักเรียน 
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ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

น าข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการไป
ปรับใช้ในโอกาสต่อไป 
 
 

ตลอดปีการศึกษา เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล 
ประเมินผล เทียบโอน 
และรับสมัครนักเรียน 

 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. วัสดุอุปกรณ์การสอบ วัดผลและประเมินผล
ครบถ้วนเพียงพอ 
 

- ติดตามตรวจสอบการสอบ
การวัด ประเมินผล 

- แบบติดตาม ตรวจสอบ 

2. นักเรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร - ประเมินจากหลักฐานทาง
การศึกษา 
 

- หลักฐานทางการศึกษา 

3. การให้บริการด้านงานทะเบียนโรงเรียน มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

- การตรวจสอบจากเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 

- การสรุปผลการปฏิบัติงาน
ทะเบียน 
 

- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 
- แบบสรุปการปฏิบัติงาน 

3. มีนักเรียนท่ีมีคุณภาพเข้าเรียนท่ีโรงเรียนนา-
หนังพัฒนศึกษา 

4.  

- การทดสอบ - แบบทดสอบ 

5. มีนักเรียนท่ีมาสมัครเรียนตามเป้าหมายท่ีคาดไว้ 
 

- การส ารวจ - แบบส ารวจ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 การสอบ วัดผลและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ และข้อบังคับ 
 10.2 ครู นักเรียน ชุมชนมีความพึงพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 10.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนสูงขึ้น 
 10.4 งานทะเบียนโรงเรียนสามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องมีประสิทธิภาพสูง 

10.5 งานทะเบียนโรงเรียนสามารถด าเนินงานได้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
10.6 การตรวจสอบระบบข้อมูลงานทะเบียนมีความถูกต้องรวดเร็ว 
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10.7 การจัดระบบการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนมีความเหมาะสมมากขึ้น 
10.8 โรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษามีนักเรียนท่ีมีคุณภาพเข้ามาเรียนซึ่งจะส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของโรงเรียนดีขึ้น และครูในโรงเรียนก็มีขวญัก าลังใจในการสอนมากขึ้น 
 10.9 โรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษามีนักเรียนท่ีมาสมัครเรียนตามเป้าหมายท่ีคาดไว้  
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
      (นายวุฒิพงษ์      บุดดีค า)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ  โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี 1 , 2 , 4   สพม. 21 ข้อท่ี  3   สพฐ. ข้อท่ี  3 
สนองมาตรฐาน   ร.ร. ข้อท่ี 1 , 3   สพฐ. ข้อท่ี 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาววรรณิศา   ลีเพ็ญ 
 
    

1.  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอแนวคิดห้องเรียนคุณภาพเพื่อให้สถานศึกษาได้

น าไปปฏิบัติเพราะมีความเช่ือท่ีว่าถ้าห้องเรียนมีคุณภาพแล้วก็ย่อมหมายถึงโรงเรียนมีคุณภาพด้วยเช่นกันการ
พัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพครูเป็นปัจจัยส าคัญ ตามแนวคิดของ สพฐ. ครูจะต้อง เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (BWD) ใช้ ICT เพื่อการสอนและการสนับสนุนการสอน ท าการวิจัยใน
ช้ันเรียน (CAR) และสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)  

เพื่อสนองแนวคิดของ สพฐ. โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จึงได้มีนโยบายให้ครูทุกคนด าเนินการพัฒนา
ห้องเรียนของตนเองให้ไปสู่ห้องเรียนคุณภาพในปัจจุบันและอนาคต โดยได้ก าหนดมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของ
ห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาข้ึน ให้ครูใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาห้องเรียนของตนเอง 

จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพส าหรับให้ผู้เรียนได้ใช้ในศึกษา 
ค้นคว้า พัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและโรงเรียนสูงขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 
  2.2 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น   

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 มุมท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนอย่างน้อย 1 จุด 
   3.1.2 บอร์ดให้ความรู้และป้ายนิเทศต่างๆ จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ห้องเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
   3.2.2 มีส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย และส่ือเทคโนโลยีท่ีพร้อมใช้     

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
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- ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
 - กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ประสานงานและติดต่อสถานท่ี / 
ผู้เกี่ยวข้อง 
4. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 

พ.ค. 62 บุคลากรทุกคน 
นายธนากร นาคโคตร 
ครูวิชาการทุกคน 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

1. ประเมินห้องเรียนคุณภาพ  
เดือนละ 1 ครั้ง  
2. ประกาศผลการประเมินห้องเรียน
คุณภาพ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
3.  มอบเกียรติบัตรแก่ห้องเรียนท่ีได้รับ
รางวัล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.  กิจกรรมนิทรรศการนักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา - คณะกรรมการ
ประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 
คณะกรรมการประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ 
- ประธานกรรมการ
สถานศึกษา 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

ประเมินโครงการ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล 
ประเมินผล เทียบโอน 
และรับสมัครนักเรียน 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

น าข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการไป
ปรับใช้ในโอกาสต่อไป 
 
 

ตลอดปีการศึกษา นายธนากร นาคโคตร 
ครูวิชาการทุกคน 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ห้องเรียนมีความสะอาด และสวยงาม ประเมิน แบบประเมินห้องเรียน

คุณภาพ 
2. มีการจัดบอร์ด และป้ายต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ 
และครบถ้วน 

ประเมิน แบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 
 

3. มีการจัดวางต าแหน่งโต๊ะ เก้าอี้ ได้อย่างเหมาะสม 
กับสภาพของห้องเรียน 

ประเมิน แบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 
 

4. มีการดูแล รักษา ซ่อมแซม ส่ิงต่างๆของห้องให้อยู่
ในสภาพปกติและปลอดภัย 

ประเมิน แบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 
 

5. มีการจัดมุมแหล่งเรียนรู้ส าหรับให้ผู้เรียนได้ใช้
ศึกษาค้นคว้าในรายวิชาท่ีสอนหรือสอนเสริมเพิ่มเติม 

ประเมิน แบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 
 

6. มีการจัดวางจัดเก็บส่ิงของต่างๆภายในห้องเรียน
ได้อย่างเป็นระบบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ประเมิน แบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 
 

7. มีส่ือด้านเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเมิน แบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 
 

8. มีส่ือประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีเหมาะสม
ส าหรับการเรียนการสอน 

ประเมิน แบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความสุขในการเรียน 
 10.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นางสาววรรณิศา   ลีเพ็ญ)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี 1 , 2 , 4   สพม. 21 ข้อท่ี  3   สพฐ. ข้อท่ี  3 
สนองมาตรฐาน   ร.ร. ข้อท่ี 1 , 3   สพฐ. ข้อท่ี 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นายศตวรรษ    ชาวโพธิ์ 
 
    

1.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพนั้นต้องศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผู้เรียน โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาจึงได้จัดโครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนขึ้น โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ด้วยการให้ผู้เรียนได้สัมผัส
ประสบการณ์จริงจากสังคม ชุมชน องค์กรภายนอกโรงเรียน เพื่อเรียนรู้และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างกัน 
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถน าความรู้มาปรับและพัฒนาให้เหมาะสมกับตนเองพร้อมกับมีวิสัยทัศน์
กว้างไกลและก้าวทันเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
  2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วย
ตนเอง   

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างหลากหลายปีการศึกษาละ 1 ครั้งต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
   3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป จากการจัดการด าเนิน
โครงการ 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้และมีทักษะการคิด ในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   3.2.2 นักเรียนเกิดวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันเหตุการณ์และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
 - กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 15,000 บาท 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ประสานงานและติดต่อสถานท่ี / 
ผู้เกี่ยวข้อง 
4. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 

พ.ค. 62 บุคลากรทุกคน 
นายศตวรรษ ชาวโพธิ์
ครูวิชาการทุกคน 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ มีดังนี้ 
1. กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจแบบผสมผสาน 
บ้านคุณครูวิรัตน์ 
2. กิจกรรมเรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาท่ีวัด 
3. กิจกรรมเรียนรู้โรรงงานผลิตกระดาษ 
4. กิจกรรมเรียนรู้พืชเศรษฐกิจในชุมชน 
5. กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการท างานของ
หน่วยงานในชุมชน เช่น อบต.นาหนัง 
โรงพยาบาลส่วนต าบลนาหนัง 
 

 
5  มิ.ย. 62 

 
3 ก.ค. 62 
7 ส.ค. 62 
13 พ.ย. 62 
11 ธ.ค. 62 

นายศตวรรษ ชาวโพธิ์
ครูวิชาการทุกคน 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

ประเมินโครงการ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

ก.พ. 63 นายศตวรรษ ชาวโพธิ์ 
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ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

น าข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการไป
ปรับใช้ในโอกาสต่อไป 
 

มี.ค. 63 นายธนากร นาคโคตร 
ครูวิชาการทุกคน 

 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเรียนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

- การสอบถาม/สัมภาษณ์ - แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ 

2. นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันเหตุการณ์ต่างๆ 
 

- การสอบถาม/สัมภาษณ์ - แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ 

3. นักเรียนได้สัมผัสสถานท่ีต่างๆ ด้วยตนเอง เกิด
ประสบการณ์ตรง 

- การตรวจผลงาน/ช้ินงาน ผลงาน/ช้ินงาน 

4. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการ
ด าเนินงานโครงการร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้เปล่ียนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง 
 10.2 นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันต่อเหตุการณ์ 

 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นายศตวรรษ    ชาวโพธิ์)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 
   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 
   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการสอนเสริมความรู้ O-NET  ม.3 และ ม.6 
สนองกลยุทธ ์     ร.ร. ข้อท่ี 1,2   สพม. 2 ข้อท่ี 3     สพฐ. ข้อท่ี 1 
สนองมาตรฐาน   ร.ร. ข้อท่ี 2           สพฐ. ข้อท่ี 2  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงช้ัน นอกจากนี้
ผลคะแนนสอบท่ีนักเรียนได้รับ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักเรียนเอง เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐาน
ส าคัญในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป ส่วนผู้ปกครองก็จะได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไข และสนับสนุนบุตรหลานให้
กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางท่ีดี และทางโรงเรียนยังสามารถน าผลการ
สอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องต่อความ
สนใจความต้องการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคตซึ่งจากรายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ปีการศึกษา  2560 ปรากฏดังตาราง 

ช้ัน ม.3 / 2561 
ผลต่าง 

ม.6 / 2561 
ผลต่าง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 
ภาษาไทย 47.69 48.29 -.06 48.05 49.25 -1.2 
สังคมศึกษาฯ - - - 31.34 34.70 -3.36 
ภาษาอังกฤษ 25.42 30.45 -5.03 20.52 28.31 -7.79 
คณิตศาสตร์ 25.62 26.30 -1.68 16.46 24.53 -8.07 
วิทยาศาสตร์ 30.52 32.28 -1.76 25.75 29.37 -3.62 

จากผลการทดสอบดังกล่าว  คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนท่ีต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ดังนั้น กลุ่มบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  พิจารณาเห็นความส าคัญของการทดสอบระดับชาติและการสอบ จึงได้จัด
โครงการสอนเสริมความรู้ O-NET  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับ
นักเรียนในการสอบ 
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2. วัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนช้ัน ม.3 และ ม.6 จากการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)  ให้สูงขึ้น 

2) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบท่ีเน้นทักษะการวิเคราะห์ข้ันสูง  และสร้าง
ความคุ้นเคยในการทดสอบ   

3)  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ  และประโยชน์ในการทดสอบ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ได้รับการสอนเสริม O-NET  ร้อยละ  100 
2)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากทดสอบ

ระดับชาติเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
3.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความสนใจ  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน  และการศึกษาต่อมากขึ้น 
2) นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น มีผลการทดสอบสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

5.  สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
 - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
 - งบประมาณจ านวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

เม.ย.  62 
เม.ย.  62 
เม.ย.  62 
เม.ย.  62 

นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ 
1. แต่งต้ังคณะท างาน 
2. ช้ีแจงรายละเอียดการจัดสอนเสริม (ติว) 
3. จัดท าตารางการสอนเสริม (4 กลุ่มสาระ 

ม.3 และ 5 กลุ่มสาระ ม.6) 
4. ด าเนินการสอนเสริม  (4 กลุ่มสาระ ม.3 

และ 5 กลุ่มสาระ ม.6) 

 
พ.ย.  62 
พ.ย.  62 

 
     พ.ย.  62 
 
     พ.ย.  62 

 
นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ 
นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ 
 
นางอัญชลี  โคดเมือง 
 
คณะครูผู้สอน 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

 
    ประเมินผล/จัดท ารายงาน 

 
เม.ย. 63 

 
นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ 
 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

เม.ย. 63 นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ 
 

 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
- ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการสอนเสริมO-NET 
- ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

-ลงทะเบียน 
 

ทดสอบ 
 
 

- แบบลงทะเบียน 
 
- แบบทดสอบ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2)  นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียน 
3)  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน  และศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงกว่าเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
    (นางสาววรรณิศา    ลีเพ็ญ)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ  โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี   4   สพม. 21 ข้อท่ี  2   สพฐ. ข้อท่ี  3 

สนองมาตรฐาน   ร.ร. ข้อท่ี 3   สพฐ. ข้อท่ี 3  

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวมะลิษา  สีลาโล้  
 

    

1.  หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญท่ีเป็นอยู่ทุกวันนี้ยังขาดหนังสือดีและวัสดุครุภัณฑ์ท่ีเอื้ออ านวยความ

สะดวกตลอดจนบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาอันจะน าไปสู่การปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน  การค้นคว้า
หาความรู้อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด  ห้องสมุดเป็นคลังสะสมหลักฐานและความก้าวหน้าแห่งอารยธรรมเป็นท่ีชุมชนของ
ความคิดและค าพูดท่ีมีอิทธิพลเหนือโลก  ห้องสมุดเป็นโรงฝึกอบรมซึ่งนักเรียนจะได้มาแสวงหาความรู้  ความ
เฉลียวฉลาดเป็นเครื่องมือของการศึกษาและเป็นส่วนซึ่งสถานศึกษาจะขาดเสียมิได้ 

ห้องสมุดโรงเรียนหมายถึงห้องสมุดโรงเรียนท่ีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักสูตรและเพื่อผู้ใช้อันมีจ านวนจ ากัด
คือนักเรียนและครู  ครูใช้ห้องสมุดส าหรับการสอน  และท าผลงานทางวิชาการของตน  ส่วนนักเรียนใช้
ห้องสมุดส าหรับการเรียน  ส าหรับสร้างอุปนิสัยท่ีดีและให้ตนมีความเจริญเติบโตในทางสติปัญญาให้มีรสนิยมท่ี
ดี  รู้จกัใช้หนังสือต่างๆโดยกว้างขวาง  เด็กท่ีเริ่มอ่านหนังสือได้ถ้ามีหนังสือให้อ่านแล้วจะสนใจในการอ่านมาก 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่าน 
  2.2 เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้า แก่คณะครู  นักเรียน  บุคลากรและบุคคลท่ัวไป 
  2.3 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ วิทยาการในรูปแบบต่างๆท่ีมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ครู บุคลากรและนักเรียนจ านวน  412  คน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ห้องสมุดมีการจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจเพื่อกระตุ้นความสนใจ
และนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 
   3.2.2 สามารถให้บริการ ศึกษา ค้นคว้า ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตลอดปีการศึกษา  2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

 

6. งบประมาณ 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์  27,000 บาท 
- กิจกรรมจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด  5,000 บาท 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   3,000 บาท 
- กิจกรรมรักการอ่าน    4,000 บาท 
- กิจกรรมชวนพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ  1,000 บาท 

รวมงบประมาณ 40,000 บาท  (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 
7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

พ.ค.  62 
พ.ค. 62 
พ.ค.  62 
พ.ค.  62 
พ.ค.  62 

นางสาวมะลิษา 
สีลาโล้ 
 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ 
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด 
2. กิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด 
3. กิจกรรมชวนพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ 
4. กิจกรรมรักการอ่าน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

ส.ค. 62 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นางสาวมะลิษา 
สีลาโล้ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

กิจกรรมประเมินโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ 
-  การทดสอบ 

มี.ค. 63 นางสาวมะลิษา 
สีลาโล้ 
 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้(Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. 63 นางสาวมะลิษา 
สีลาโล้ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตท่ีเหมาะสม 
2. นักเรียนมีแหล่งค้นคว้าท่ีทันสมัย 
3. ครู  ผู้เรียน  และชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย มีประสิทธิภาพ 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 
- การนิเทศ 
- การสรุปและ รายงาน 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบนิเทศ 
- แบบสรุปและรายงาน 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่าน 
 10.2 โรงเรียนมีห้องสมุดให้บริการในการศึกษาค้นคว้า แก่คณะครู นักเรียนบุคลากรและบุคคลท่ัวไป 

 10.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวม ความรู้ วิทยาการ ข่าวสารในรูปแบบต่างๆท่ีมีประสิทธิภาพโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
    (นางสาวมะลิษา    สีลาโล้)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใหม่  
สนองกลยุทธ ์  ร.ร. ข้อท่ี 3  สพม. 21 ข้อท่ี 2  สพฐ. ขอ้ท่ี 3 
สนองมาตรฐาน  ร.ร. ข้อท่ี 1,3  สพฐ. ข้อท่ี 1,3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวดวงสุดา  สาจันทร์/นางสาวกาญจนา  ลาภไธสงค์ 
 
1.  หลักการและเหตุผล   
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ และเพื่อให้คนไทย ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้มีความสมดุลท้ังด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ควบคู่กันไป โรงเรียนจะต้องด าเนินการคัดเลือกสรรหา นักเรียนเข้าเรียนในแต่ละปี
การศึกษา ให้เป็นไปตามเป้าหมายและการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน เพื่อการพัฒนาวิชาการในอนาคต และทางโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ได้จัดให้มีกิจกรรม
ปรับพื้นฐานทางวิชาการและพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อให้นักเรียนท่ีมาจากต่างภูมิล าเนามีพื้นฐานการเรียน การเข้าสังคมท่ีแตกต่างกันได้
ปรับตัวเข้าหากัน การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ การพบปะสังสรรค์กับเพื่อนรุ่นพี่ ครู อาจารย์ และการอยู่
ร่วมกัน ย่อมท าให้เกิดการพัฒนาและปรับบุคลิกภาพแห่งตน ได้เรียนรู้และเข้าใจในเพื่อน ใหม่ กล้าท่ีจะ
แสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและ
กันกับเพื่อนและน้องใหม่ รู้จักแลกเปล่ียนความคิด ความรู้ ทัศนคติ ท าให้เกิดความคิดและเปิดโลกกว้างทาง
ปัญญา สร้างความกระตือรือร้นในการศึกษาความรู้ ส่วนการปรับพื้นฐานด้านวิชาการ  

โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักและให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้ท่ีถูกวิธีและเหมาะสมกับระดับ
ช่วงช้ัน โดยมีวัตถุประสงค์ในเนื้อหาของการปรับพื้นฐานวิชาหลัก ได้แก่วิชา ภาษาไทย คณิตศ าสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ เป็นการเรียนรู้บทเรียนเบื้องต้นท่ี
นักเรียนต้องพบและสัมผัสในการเรียนในห้องเรียน ซึ่งต้องการปรับระดับความรู้ของนักเรียนให้มีระดับความรู้ท่ี
ใกล้เคียงกัน ท้ังนี้เพื่อน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวัน 
 
2.  วัตถุประสงค์   
 2.1 เพื่อให้มีจ านวนนักเรียนเพียงพอในแต่ละระดับช้ัน 
     2.2 เพื่อคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณภาพเข้าเรียนและสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสังคมใหม่ได้ 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการเรียนในปีการศึกษาใหม่ 
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2.5 เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในหมู่นักเรียน 

3.  เป้าหมาย   
3.1 เชิงคุณภาพ 

         -  มีนักเรียนท่ีมีคุณภาพเข้าเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต  
3.2 เชิงปริมาณ    

-  มีนักเรียนจ านวนท่ีเพียงพอในแต่ละระดับช้ัน คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ด าเนินงานใน เดือน พฤษภาคม 2562 ส้ินสุดการด าเนินงาน เดือน เมษายน 2563 

5. สถานท่ีด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ต าบลนาหนัง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

6. งบประมาณ 
 กิจกรรมรับสมัครนักเรียน   จ านวน    5,000    บาท 
 กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ  จ านวน    20,000   บาท 

7. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7.1 งานวิชาการ 
7.2 งานรับสมัครนักเรียน 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ประสานงานและติดต่อสถานท่ี/ 
ผู้เกี่ยวข้อง 
4. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 

พ.ค. 62 – เม.ย. 63 เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร
นักเรียน 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

1. กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ 
2. กิจกรรมรับสมัครนักเรียน   

พ.ค. 62 
พ.ย. 62 – เม.ย. 63 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร
นักเรียน 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

1. นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล
การจัดกิจกรรม 
2. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

พ.ค. 62 – เม.ย. 63 เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร
นักเรียน 
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ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 
(Act) 

น าข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการไป
ปรับใช้ในโอกาสต่อไป 

พ.ค. 62 – เม.ย. 63 เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร
นักเรียน 

 
9.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

1. มีนักเรียนท่ีมีคุณภาพเข้าเรียนท่ี
โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา  

การทดสอบ แบบทดสอบ นายวุฒิพงษ์  บุดดีค า 

2. มีนักเรียนท่ีมาสมัครเรียนตาม
เป้าหมายท่ีคาดไว้ 

การส ารวจ แบบส ารวจ นางสาวดวงสุดา สาจันทร์ 

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปรับ
พื้นฐานทางวิชาการ ตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว้ 

การส ารวจ แบบส ารวจ นางสาวดวงสุดา สาจันทร์ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษามีนักเรียนท่ีมีคุณภาพเข้ามาเรียนซึ่งจะส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของโรงเรียนดีขึ้น และครูในโรงเรียนก็มีขวัญก าลังใจในการสอนมากขึ้น 

2. โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษามีนักเรียนท่ีมาสมัครเรียนตามเป้าหมายท่ีคาดไว้ ท าให้โรงเรียนเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ท่ีน่านิยมเพิ่มขึ้นและเป็นท่ีไว้วางใจของผู้ปกครองในการน านักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาเพิ่มข้ึน 

3. นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนและสังคมใหม่ได้ 
4. นักเรียนสามารถปรับความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2562 ได้ 
5. มีสัมพันธภาพท่ีดีในหมู่นักเรียน 
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ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
    (นางสาวดวงสุดา   สาจันทร์)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไปเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี  1,2,3 สพม. 21 ข้อท่ี   1,2,3 สพฐ. ข้อท่ี  1, 2 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี  7 สพฐ. ข้อท่ี 1, 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ  นายวริัตน์  พงษ์มิตร 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อ

การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนถือเป็นส่วนส าคัญด้านหนึ่งท่ีช่วยให้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังการจัดดูแลบริเวณอาคารสถานท่ีภายใน
ห้องเรียนหรือห้องอ านวยการต่างๆ เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองของนักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์
ในวันหนึ่งๆ มากกว่าอยู่ท่ีบ้านจึงสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ในการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีดี 
เหมาะสมเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของนักเรียนให้ดีท่ีสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อจัดสภาพส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา อาคารประกอบให้สวยงาม 
  2.2 เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ีให้เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.3 เพื่อให้เป็นสถานท่ีท่ีน่าอยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียนทุกคน 
  2.4 เพื่ออ านวยความสะดวกและให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 พื้นท่ีอาคารประกอบ และพื้นท่ีทุกส่วนภายในบริเวณสถานศึกษา  
   3.1.2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 สถานศึกษามีส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม และอาคารสถานท่ีของโรงเรียนใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 
 3.2.2 คณะครูและนักเรียนได้รับข่าวสารความรู้จากการประชาสัมพันธ์ของเสียงตามสาย 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 
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5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
 - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป  5,000  บาท 
 - กิจกรรมส่งเสริมระบบงานสารบรรณ   5,000 บาท 
 - กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ      5,000 บาท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

8. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ 
ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ 

(Plan) 
1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

พ.ค.  62 
พ.ค.  62 
พ.ค.  62 
พ.ค.  62 
มิ.ย.  62 

นายวิรัตน์    
พงษ์มิตร 

2.ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ  
1. กิจกรรมเสียงตามสายขยายความรู้ 

 
2. กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ 
โสตทัศนวัสดุ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ครูฝ่ายบริหารท่ัวไป 

3.ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

1. การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 
2. การประชุมคณะกรรมการฯ 
3. การส ารวจความพึงพอใจ 

มี.ค. 63 นายวิรัตน ์
พงษ์มิตร 

4.ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ (Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. 63 นายวิรัตน ์
พงษ์มิตร 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. พื้นท่ีบริเวณภายในของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม 

การสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินผล 

แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู ้

2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลายและใช้
ประโยชน์ได้จริง 

การสังเกตพฤติกรรม 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

3.  ผู้ เรียนได้รับความรู้และมีความเข้าใจจากการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

การสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินผล 

แบบบันทึกการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

4. โรงเรียนมียานพาหนะเพื่อด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างสะดวกสบาย 

การสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินผล 

แบบบันทึกการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

5. ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจกับ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

การสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินผล 

แบบบันทึกการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาสวยงาม 
 10.2 มีอาคารสถานท่ีให้เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 10.3 สถานศึกษาปลอดภัยและปลอดภัยต่อผู้เรียนทุกคน 
 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นายวิรัตน์      พงษ์มิตร)       (นายวิรัตน์      พงษ์มิตร) 
    ครู ค.ศ.2     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียน 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี  1,2,3 สพม. 21 ข้อท่ี   1,2,3 สพฐ. ข้อท่ี  1, 2 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี  7 สพฐ. ข้อท่ี 1, 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเยาวลักษณ์    แสนบุญศิริ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันท่ีเป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร   

ท าให้วิถีชีวิตของเด็กวัยเรียนและเยาวชนเปล่ียนแปลงไปอย่างมากมาย ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กท่ีได้รับ
อิทธิพลของแบบอย่างท่ีไม่เหมาะสม  จากการที่มีค่านิยมและวัฒนธรรมตามกระแสสังคมตะวันตก  น าไปสู่
ปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดจากตัวเด็กเองครอบครัว  สังคมแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน จากปัญหา
ดังกล่าว  หากไม่มีการป้องกันล่วงหน้า  จะก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคัญในการเร่งสร้างคุณภาพทั้งด้านการศึกษาและสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้
เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีบรรลุตามความมุ่งหมายและกลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552   มาตร 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาเด็กไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์
ท้ังร่างกาย  จิตใจ  ภูมิปัญญาความรู้  และคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข”ดังนั้น  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล  โรงเรียนได้เล็งเห็น ความส าคัญของ
สุขภาพกับการพัฒนาของนักเรียนในโรงเรียน จึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยท่ีถูกต้อง
แก่นักเรียน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และแนะน าคนใกล้เคียงได้ 
           การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั้นนับได้ว่ามีความส าคัญ และมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งการท่ีบุคคลหนึ่งๆ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีนั้นจะสามารถท าบุคคลนั้นๆ ประกอบ
กิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จซึ่งจะมีองค์ประกอบหลายด้านด้วยกัน   ท้ังในด้าน
การอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดีและสวยงามการให้ความรู้ ท่ีถูกต้องในเรื่องสุขภาพการรับประทานอาหารท่ีดีมี
ประโยชน์การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้นกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้นในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
นั้นประกอบด้วยกิจกรรมเด็กไทยท าได้อาหารปลอดภัยห้องส้วมถูกสุขลักษณะเด็กไทยฟันดีซึ่งเป็นงานในส่วน
ท่ีกลุ่มงานอนามัยโรงเรียนได้รับผิดชอบด าเนินการ    

งานอนามัยโรงเรียนจึงเป็นงานท่ีให้บริการทางด้านสาธารณสุขอย่างหนึ่งท่ีโรงเรียนจัดไว้เพื่อให้บริการ
แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์  แข็งแรง  ท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มท่ี  ตามสติปัญญาและ
ความสามารถของตนเพื่อท่ีจะได้เติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพในอนาคตต่อไปในภายหน้าโดยเหตุนี้   
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งานอนามัยโรงเรียน  จึงเป็นการจัดบริการทางด้านสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักเรียน
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนและยังเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อนักเรียนมีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยท่ีเหมาะสม 

 2.2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้เป็นไปตามวัยและพัฒนาการ  
 2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  เพื่อนักเรียนมีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยท่ีเหมาะสม 
3.1.2  เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้เป็นไปตามวัยและพัฒนาการ  
3.1.3  เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     3.2.1  นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ 
     3.2.2  ครูและนักเรียน โรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา  ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี 

4. ระยะเวลาด าเนินการ  

 - ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินการ  
โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 

6. งบประมาณ 

 - กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 1,000 บาท 
- กิจกรรม อ.ย. น้อย 2,000 บาท 
- กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพประจ าปี 1,000 บาท 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยา 7,000 บาท 
- กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ 1,000 บาท 
- กิจกรรมป้ายนิเทศและประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท 
- กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 1,000 บาท 
- กิจกรรมรณรงค์ลดการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ 1,000 บาท 

 รวม     15,000 บาท 
  รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน    15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าบาทถ้วน) 
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7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
7.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหนัง 
7.2 องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนัง 

8. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

มิ.ย. 62 
 

มิ.ย.62 
 

คณะครูโรงเรียน                 
นาหนังพฒันศึกษา 
 

2.ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ 
1. กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 
2. กิจกรรม อ.ย. น้อย 
3. กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพประจ าปี 
4. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยา 
5. กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ 
6. กิจกรรมป้ายนิเทศและประชาสัมพันธ์ 
7. กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 
8. กิจกรรมรณรงค์ลดการบริโภคอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มงานบริหาร

ท่ัวไป 
คณะครูกิจการ

นักเรียน 
 

3.ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

1. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
2. สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
 

มี.ค. 63 

ครูอนามัยโรงเรียน 

4.ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. 63 กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 

คณะครูกิจการ
นักเรียน 

ครูอนามัยโรงเรียน 
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9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าร่วม 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
3. ร้อยละ 80 ของครู-บุคลากรและนักเรียนของ
โรงเรียนได้รับบริการด้านอนามัย 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 

1. แบบประเมินผลโครงการ                        
2. แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียนทุกคนได้รับความรู้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
10.2 นักเรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพตนเองได้เหมาะสม 
10.3 นักเรียนมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
    (นางสาวเยาวลักษณ์    แสนบุญศิริ)       (นายวิรัตน์      พงษ์มิตร) 
   พนักงานราชการ     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี  1,4,5 สพม. 21 ข้อท่ี   1,2,3 สพฐ. ข้อท่ี 2, 4, 5 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี  1, 2, 3 สพฐ. ข้อท่ี 1, 2, 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป (อาคารสถานท่ี) 
ผู้รับผิดชอบ  นายส าราญ  สมทิพย์ 

 
1.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้
การศึกษาแก่กุลบุตร – กุลธิดา  เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมสามารถอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม  อาคารสถานท่ี  ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นอีกประการหนึ่งท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะจะมีผลต่อ
การพัฒนาการทางด้าน  ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังท่ี
สองของนักเรียน  ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ท่ีบ้าน จึงต้องเอาใจใส่ดูแล
เป็นพิเศษ  การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีดี  เหมาะสม  และลดภาวะท่ีเป็นพิษ  เพื่อ
พัฒนาร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญาของนักเรียนให้ดีท่ีสุด   

ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อม  การซ่อมแซมอาคารสถานท่ีต่างๆ  การปรับภูมิทัศน์  และแหล่ง
เรียนรู้  โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และผู้ใช้บริการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานท่ีต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน  สภาพของ
อาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน  และพร้อมใช้งาน  โรงเรียนจึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการ
ดังกล่าว  เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมี
ความสุข  พร้อมท้ังมีแหล่งการเรียนรู้  ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีหลากหลาย  มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  
มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และอื่นๆ  เช่น  สวนหย่อม  แปลงปลูกไม้ผล  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  
สนามกีฬา  ระบบไฟฟ้า  ระบบน้ าประปา  และบริเวณโรงเรียน  ซึ่งจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม  พัฒนา  
ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน  เกิดความปลอดภัยสูงสุด  เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี  มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.2 เพื่อให้คณะครูนักเรียน และชุมชน มีสถานท่ีเพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ  พร้อมท้ังใช้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เรียนอย่างมีความสุข 
2.3 เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  ท่ีช ารุดทรุดโทรมหรืออยู่ในภาวะเส่ียงให้มีความ

ปลอดภัยสูงสุด  และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.4 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อชุมชน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 - คณะครู นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องเรียน  ห้องพิเศษ  แหล่งเรียนรู้  
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  บริเวณโรงเรียนให้สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษาได้รับการพัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้

งานโดยปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งผลให้นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ปีงบประมาณ 2562 
 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา ต าบลนาหนัง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 

6. งบประมาณ 
- ซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน  25,000  บาท 
- กิจกรรมตัดตกแต่งต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับและสวนหย่อม  5,000  บาท 
- กิจกรรมป้ายสารสนเทศ      5,000  บาท 
- กิจกรรมป้ายจราจรและป้ายบอกทาง    5,000  บาท 
- กิจกรรม Bigcleaning day     5,000  บาท 
- กิจกรรมเรือนเพาะช า      3,000  บาท 
- กิจกรรมท าความสะอาดเขตพื้นท่ีบริการ    2,000  บาท 

รวม     50,000  บาท 
รวมเงินงบประมาณจากโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 50,000  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7.1  โรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา ต าบลนาหนัง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
7.2  องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนัง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
7.3  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

มิ.ย. 62 
 

มิ.ย.62 
 

นายส าราญ   
สมทิพย์ 

และคณะครู 
 

2.ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ 
1. กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ าห้อง 
ส้วมนักเรียน 
2. กิจกรรมตัดตกแต่งต้นไม้ไม้ดอกไม้
ประดับและสวนหย่อม 
3. กิจกรรมป้ายสารสนเทศ 
4. กิจกรรมประกวดห้องเรียนสวยงาม 
5. กิจกรรมจราจรและป้ายบอกทาง 
6. กิจกรรม Big cleaning day 
7. กิจกรรมเรือนเพาะช า 

 
พ.ค. – ก.ย. 62 

 
พ.ค. – ก.ย. 62 

 
พ.ค. – ก.ย. 62 
พ.ค. – ก.ย. 62 
พ.ค. – ก.ย. 62 
พ.ค. – ก.ย. 62 
พ.ค. – ก.ย. 62 

 
กลุ่มงานบริหาร

ท่ัวไป 
คณะครู  

3.ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

1. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
2. สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
 

มี.ค. 63 

นายวิรัตน ์
พงษ์มิตร 

นยส าราญ สมทิพย์ 

3. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ (Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. 63 กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 

คณะครู 
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9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. มีสถานท่ีเพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ  พร้อม
ท้ังใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง
ในห้องเรียน  และนอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่า      
2. โรงเรียนมีอาคารเรียนท่ีเพียงพอ มีสภาพปลอดภัย 
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3. ครู และนักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน  ห้องพิเศษ  แหล่งเรียนรู้  
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  บริเวณโรงเรียนให้สะอาด  
เรียบร้อย  สวยงาม   

-  การจัดช้ันเรียน  
 
 
-  สังเกต ,สอบตรวจ
สภาพอาคารเรียน 
-  สังเกตพฤติกรรมการ
ท างาน 
 

   - แบบบันทึกการใช้ 
ห้องต่าง ๆ 
- แบบสังเกต  
- แบบบันทึก  
- สภาพจริง 
- แบบประเมิน
สภาพแวดล้อม  

 - บันทึกการตกแต่ง
ห้องเรียน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
10.2  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาท้ังด้านสาธารณูปโภค  ด้านสภาพแวดล้อม  และด้านแหล่ง

เรียนรู้  ท าให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
10.3  โรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชน 
10.4  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
10.5  นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข  มีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริง  แจ่มใส 

 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
        (นายส าราญ     สมทิพย์)       (นายวิรัตน์      พงษ์มิตร) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการซ่อมบ ารุงพาหนะและน้ ามันเช้ือเพลิง 
สนองกลยุทธ ์  ร.ร. ข้อท่ี  1,2,3 และ 5  สพม. 21 ข้อท่ี   2  สพฐ. ข้อท่ี  2 
สนองมาตรฐาน  ร.ร. ข้อท่ี  1, 2 และ 3  สพฐ. ข้อท่ี 1, 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ  นายส าราญ  สมทิพย์ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยยานพาหนะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งในแต่ละปีบุคลากรของโรงเรียนได้มีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ  และติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นจ านวนมาก  จึงมีความจ าเป็นจะต้องตรวจสภาพซ่อมบ ารุง  และดูแลรักษา
ยานพาหนะของโรงเรียน  ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  และมีสมรรถนะท่ีดี 
อยู่เสมอ ตลอดจนจัดหาน้ ามันเช้ือเพลิงใช้ส าหรับยานพาหนะ เครื่องตัดหญ้า และอื่นๆ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อจัดระบบการให้บริการด้านยานพาหนะในโรงเรียนให้มีความคล่องตัว  มีความปลอดภัย  
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    3.1.1 ซ่อมแซมดูแลรถยนต์ของโรงเรียน  พร้อมใช้งานได้ จ านวน  1  คัน  
    3.1.2 ซ่อมแซมดูแลรถจักรยานยนต์ของโรงเรียน  พร้อมใช้งานได้ จ านวน  1  คัน 
    3.1.3 ซ่อมแซมดูแลรถตัดหญ้าของโรงเรียน  พร้อมใช้งานได้ จ านวน  1  คัน 
    3.1.4 ซ่อมแซมดูแลเครื่องตัดหญ้าของโรงเรียน  พร้อมใช้งานได้ จ านวน  2  เครื่อง 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 ให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้าและเครื่องตัดหญ้าของโรงเรียน อยู่ในสภาพที่พร้อมท่ี
จะใช้งานได้และมีคุณภาพที่ดี  
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

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

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
 - อู่ – บริษัทเอกชนท่ีซ่อม 
  

8. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ 
ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียมการ 

(Plan) 
1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. ส ารวจ ซ่อมแซมบ ารุงรักษา จัดหาน้ ามัน
เช้ือเพลิง 

พ.ค.  62 
พ.ค.  62 
พ.ค.  62 
พ.ค.  62 

พ.ค 62 – 30 
มี.ค. 63 

นายส าราญ  
สมทิพย์ 

2.ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ  
 

ตลอดปีการศึกษา นายส าราญ  
สมทิพย์ 

3.ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

1. การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 
2. การประชุมคณะกรรมการฯ 
3. การส ารวจความพึงพอใจ 
4. สรปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

มี.ค. 63 นายส าราญ  
สมทิพย์ 

4.ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ (Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. 63 นายส าราญ  
สมทิพย์ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้าและเครื่องตัด
หญ้าของโรงเรียน อยู่ในสภาพที่พร้อมท่ีจะใช้งานได้และ
มีคุณภาพที่ดี 

การส ารวจ 
การสังเกต 
การประเมินผล 

แบบส ารวจความพึง
พอใจ 

2. น้ ามันเช้ือเพลิงมีพร้อมใช้งานตลอดเวลา การส ารวจ 
การสังเกต 

แบบส ารวจความพึง
พอใจ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้าและเครื่องตัดหญ้าของโรงเรียน อยู่ในสภาพที่พร้อมท่ีจะใช้งาน
ได้และมีคุณภาพที่ดี น้ ามันเช้ือเพลิงมีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 

 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
       (นายส าราญ     สมทิพย์)       (นายวิรัตน์      พงษ์มิตร) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี 2,4,5 สพม. 21 ข้อท่ี 1 สพฐ. ข้อท่ี  1 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 1,3 สพฐ. ข้อท่ี  1,3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายวิรัตน์   พงษ์มิตร 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
การสนับสนุนให้นักเรียนท่ีมีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลืองานของ
โรงเรียน รวมถึงนักเรียนท่ีมีความส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ  
 ดังนั้น การสนับสนุนนักเรียนดังกล่าวให้ได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการเรียนให้มีคุณภาพ
อันจะน ามาซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าในตัวเอง 
 2.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม 
 2.3 เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จ านวน 412 คน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ต าบลนาหนัง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
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6. งบประมาณ 
 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการนักเรียน 1,500 บาท 
 - กิจกรรมป้องกันยาเสพติดและลดความรุนแรงในสถานศึกษา 1,000 บาท 
 - กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุในโรงเรียน 1,500 บาท 
 - กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) 1,500 บาท 
 - กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมนักเรียน 1,500 บาท 
      รวมงบประมาณท้ังส้ิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษาทุกคน 
 

8. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

มี.ค. 62 
 

นายวิรัตน์  
พงษ์มิตร 

2.ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

 

ด าเนินงานตามโครงการ 
1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
โภชนาการนักเรียน 
2. กิจกรรมป้องกันยาเสพติดและลด 
ความรุนแรงในสถานศึกษา 
3. กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุในโรงเรียน 
4. กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน (SDQ) 
5. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กิจกรรม
นักเรียน 

 
พ.ค. 62 
มี.ค. 62 

 

 

 
กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

3.ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 

พ.ค. 62 
มี.ค. 63 

นายวิรัตน์  
พงษ์มิตร 

4.ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ (Act) 

สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 

มี.ค. 63 นายวิรัตน์  
พงษ์มิตร 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น 
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 

วิชาการ 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
ส ารวจความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมกิจกรรม 

เอกสารสรุปรายงาน 
เอกสาสรุปรายงาน 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น 

 10.2 นักเรียนมีค่านิยมท่ีดีงาม 
 10.3 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
       (นายวิรัตน์     พงษ์มิตร)  (นายวิรัตน์     พงษ์มิตร) 
    ครู ค.ศ.2 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 

ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา 

 

ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายอาทิต   กันธินาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี 1,2,4 สพม. 21 ข้อท่ี 2 สพฐ. ข้อท่ี  1,3 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 1,3 สพฐ. ข้อท่ี  1,3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางธัญญา    วังคะฮาด 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
การสนับสนุนให้นักเรียนท่ีมีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลืองานของ
โรงเรียน รวมถึงนักเรียนท่ีมีความส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ  
 ดังนั้น การสนับสนุนนักเรียนดังกล่าวให้ได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการเรียนให้มีคุณภาพ
อันจะน ามาซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าในตัวเอง 
 2.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม 
 2.3 เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จ านวน 412 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - มีนาคม  2562 – ตุลาคม 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ต าบลนาหนัง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
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6. งบประมาณ 
 - งบประมาณ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- คณะครูและนักเรียนทุกคน 

8. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

มี.ค. 62 
 

นางธัญญา 
วังคะฮาด 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

 

ด าเนินงานตามโครงการ 
1. คณะครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2. เก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
3. สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนส่ง 

พ.ค. 62 
ต.ค. 62 

 

 

คณะครูโรงเรียน 
นาหนังพฒันศึกษา 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 

พ.ค. 62  
ต.ค. 62 

 

นางธัญญา 
วังคะฮาด 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 

ต.ค. 62 
 

นางธัญญา 
วังคะฮาด 

 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น 

 
การเข้าร่วมกิจกรรม เอกสารสรุปรายงาน 

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ 

ส ารวจความพึงพอใจในการเข้า 
ร่วมกิจกรรม 

เอกสาสรุปรายงาน 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น 

 10.2 นักเรียนมีค่านิยมท่ีดีงาม 
 10.3 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
       (นางธัญญา    วังคะฮาด)  (นายวิรัตน์     พงษ์มิตร) 
    ครู ค.ศ.1 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 

ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา 

 

ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายอาทิต   กันธินาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนสีขาว 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี  4 สพม. 21 ข้อท่ี  2 สพฐ. ข้อท่ี 2,3 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี  1,3 สพฐ. ข้อท่ี 1,3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางธัญญา  วังคะฮาด 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดสารเสพติดในชุมชนและสถานศึกษามีความรุนแรงมาก โรงเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวท้ังทางตรงและทางอ้อม และมัก
เช่ือมโยงไปยังปัญหาด้านชู้สาว โดยผ่านทางชุมชนเพราะปัจจุบันสถาบันครอบครัวอยู่ในสภาวะท่ีเส่ียง อัน 
มีผลท าให้วิถีการด ารงชีวิตของสังคมเปล่ียนแปลงไป เช่น ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองห่างเหินไม่เอาใจใส่
บุตรหลานเท่าท่ีควร  ปัญหาครอบครัวยากจน ผู้ปกครองรู้ไม่เท่าทันการเปล่ียนแปลงทางด้านต่าง ๆ  ของ
โลก  ซึ่งเป็นสาเหตุให้เยาวชนก าลังตกอยู่ในสภาวะท่ีล่อแหลม และเ ส่ียงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวมากท่ีสุด 
เยาวชนบางคนตกอยู่ภายใต้ความแตกแยกทางครอบครัว ขาดความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น ท่ีควรจะ
ได้รับจากครอบครัวของตน ปัญหาเหล่านี้มีมานานท าให้ยากแก่การแก้ไขได้โดยฉับพลันทันใจได้ โรงเรียน  
จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดท าโครงการโรงเรียนสีขาวขึ้นมารองรับ เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหา 
อันก่อให้เกิดการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญในระดับชาติ ซึ่งทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขอย่าง
จริงจัง  นับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุ่นแรงมากขึ้น อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท้ัง 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเล็งเห็น
ความส าคัญของการเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเร่งรัดให้ทุกสถานศึกษาร่วมกับชุมชน มุ่งเน้นการหามาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประการณ์ในการด ารงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง และสร้างจิตส านึก 
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถปกป้องตนเอง ชุมชน และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
มุ่งหวังให้สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนสีขาว” 
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2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน 
 2.2  เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของสารเสพติดใน
โรงเรียน 
 2.3  เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตท่ีสงบสุขแบบยั่งยืน 
 2.4  เพื่อให้สถานศึกษาเป็น“โรงเรียนสีขาว” ปลอดจากยาเสพติด 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาจ านวน 412 คน 
  3.1.2 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น  

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาและชุมชน เกิดความเข้าใจตรงกันเพื่อป้องกันสารเสพติด 
3.2.2 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตบริการ  

และนักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จ านวน 412 คน ร่วมมือสร้างสรรค์สังคม พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันสาร
เสพติด การทะเลาะวิวาท อบายมุข การพนัน อย่างถาวร 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
 - งบประมาณ 4,000 บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7.1 โรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 
7.2 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอโพนพิสัย 
7.3 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอโพนพิสัย 
7.4 สาธารณสุขอ าเภอโพนพิสัย 

  



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา Page 95 

 

8. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

มี.ค. 62 
 

นางธัญญา  
วังคะฮาด 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

 
 

ด าเนินงานตามโครงการ 
1. ส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของ 
ยาเสพติด 

พ.ค. 62 
 
 

นางธัญญา  
วังคะฮาด/กลุ่ม

งานบริหารกิจการ
นักเรียน 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

มิ.ย. 62 นางธัญญา  
วังคะฮาด 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
 

ม.ค. 62 นางธัญญา  
วังคะฮาด 

 
9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. โรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา 
เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
สอบถาม 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
แบบสอบถาม 

 
2. ผู้ปกครอง มีเทคนิควิธีการ
อบรม ดูแลและติดนามพฤติกรรม
ของนักเรียนได้อย่างเท่าทันตาม
ยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
สอบถาม 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
แบบสอบถาม 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 โรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษาเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 
10.2 ชุมชนให้ความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติด 

 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
       (นางธัญญา   วังคะฮาด)  (นายวิรัตน์     พงษ์มิตร) 
    ครู ค.ศ.1 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 

ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นายสลับ    หัดค าหมื่น) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา 

 

ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายอาทิต       กันธินาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี  4 สพม. 21 ข้อท่ี  2 สพฐ. ข้อท่ี 2,3 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี  1,3 สพฐ. ข้อท่ี 1,3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบ  นายส่วน  ทองประเทือง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
     เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบปฏิรูปทุกระดับช้ัน  ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างเยาวชนท่ีดีของประเทศท่ี
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม  เป็นผู้น า และเป็นผู้ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุและผล ดังนั้นในโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียน มีระเบียบวินัยและมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้จักการใช้และเคารพสิทธิผู้อื่นและหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 
  2.2 เพื่อเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียน 
  2.3  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในโรงเรียนและชุมชน 

3. เป้าหมาย 
  3.1   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         นักเรียนทุกคน  จ านวน  412 คน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 มีความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยและได้ฝึก
ปฏิบัติตนเป็นประชาธิปไตยด้วยการปฏิบัติจริง 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตลอดปีการศึกษา 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
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6. งบประมาณ 
- งบประมาณ 4,000 บาท  (ส่ีพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

8. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

พ.ค. 62 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 

นายส่วน 
ทองประเทือง 

2. ขั้นด าเนินการ 
 (Do) 

ด าเนินการตามโครงการ 
1. กิจกรรมสร้างจิตส านึกในระบบ

ประชาธิปไตย 
2. กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
3. กิจกรรมงานคณะกรรมการนักเรียน 
4. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 

กลุ่ม
บริหารงาน 

กิจการ
นักเรียน 

2. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน  

(Check) 

  การประเมินกิจกรรม 
1. รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 
3.  สรุปผลการการด าเนินโครงการ 

มี.ค. 63 นายส่วน 
ทองประเทือง 

4.ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ (Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. 63 นายส่วน 
ทองประเทือง 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

   1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ
เคารพสิทธิผู้อื่น มีจิตส านึกท่ีดีต่อระบบประชาธิปไตย 
   2.ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 
  3. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการนักเรียนการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

- การรายงานผล 
- บันทึกกิจกรรม 

การประเมิน
โครงการฯ 

 

แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
แบบบันทึกกิจกรรม 

แบบประเมิน 

 
  10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1  นักเรียนทุกคนรู้จักการใช้และเคารพสิทธิผู้อื่นและหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 
 10.2  นักเรียนทุกคนได้เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียน 
 10.3  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท้ังในโรงเรียนและชุมชน 
 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ                            
       (นายส่วน  ทองประเทือง)  (นายวิรัตน์     พงษ์มิตร) 
         ครู/พนักงานราชการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 

ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นายสลับ    หัดค าหมื่น) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา 

 

ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายอาทิต       กันธินาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อกิจกรรม โครงการประชุมผู้ปกครอง 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี 2,4,5 สพม. 21 ข้อท่ี 1 สพฐ. ข้อท่ี  1 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 1,3 สพฐ. ข้อท่ี  1,3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางธัญญา    วังคะฮาด 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การจะอบรมให้นักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีดีและมีผลการเรียนท่ีดีนั้น ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและ

ภายนอกครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญและมีอิทธิพลต่อนักเรียน   ดังนั้นการท่ีผู้ปกครองและโรงเรียน ได้
มีโอกาสพบปะและท าความเข้าใจซึ่งกันและกันและได้ทราบบทบาทและหน้าท่ีท่ีต่างฝ่ายพึงมีต่อกัน 
ตลอดจนได้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนท่ีอาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลให้นักเรียนมี
ความสุขในชีวิตวัยเรียนและประสบความส าเร็จในการศึกษา 
 ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคมจึงจัดโครงการประชุมผู้ปกครองประจ าปีการศึกษา 2560   
เพื่อเป็นการท าความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองของนักเรียนและคณะครูผู้บริหารของโรงเรียน  และร่วมมือกัน
พัฒนาเยาวชนของชาติไปพร้อมๆกัน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ผู้ปกครอง,ชุมชนและโรงเรียนได้ประสานงานกันในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

นักเรียนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
2.2  เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมกันดูแลนักเรียนในรปูแบบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

 2.3  เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  แนวคิดระหว่าง  ผู้ปกครอง  ครู                                  
และนักเรียน 

2.4  เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวนโยบายของทางโรงเรียนและเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
3.1.2 จัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1 ผู้ปกครอง  นักเรียนและครู ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน 
และมีการประสานงานกันในการรว่มพัฒนาสถานศึกษา 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
 

6. งบประมาณ 
          - งบประมาณ 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1.ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2.ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3.ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

พ.ค. 62 
พ.ค. 62 
ม.ค. 62 
ม.ค. 62 
ม.ค. 62 

นางธัญญา    
วังคะฮาด 

2. ขั้นด าเนินการ 
 (Do) 

ด าเนินการตามโครงการ 
1. กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งท่ี 1 
2. กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งท่ี 2 

 
มิ.ย. 62 
ธ.ค. 62 

คณะครู 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน (Check) 

  การประเมินกิจกรรม 
1. นิเทศ  ติดตามผล  ครั้งท่ี 1  
2. นิเทศ  ติดตามผล  ครั้งท่ี 2 

 
ต.ค. 62 
ก.พ. 63 

นางธัญญา    
วังคะฮาด 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ (Act) 

1. สรุปผลการประเมินกิจกรรมเครือข่าย 
ผู้ปกครอง 
2. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. 63 นางธัญญา    
วังคะฮาด 
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9. การวัดและประเมินผล (KPI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ผู้ปกครองมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองอย่างน้อยร้อยละ  80  

1. การประเมินผล 
2. การสังเกต 

1. แบบประเมินผล 
2. แบบสังเกต 

2.  ผู้ปกครอง,ชุมชนและโรงเรียนได้ประสานงานกัน
ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักเรียนและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกันจนเกิดความส าเร็จ 

1. การประเมินผล 
2. การสังเกต 

1. แบบประเมินผล 
2. แบบสังเกต 

3. ผู้ปกครองและโรงเรียนสามารถร่วมกันน านโยบาย
ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติจนเกิดความส าเร็จ 

1. การประเมินผล 
2. การสังเกต 

1. แบบประเมินผล 
2. แบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  ผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาพฤติกรรม  ของ

นักเรียน  ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 10.2  มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  แนวคิดระหว่าง  ผู้ปกครอง  ครู  และนักเรียน 

10.3  การติดต่อส่ือสารระหว่างโรงเรียนกับพ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
10.4  ครู  ผู้ปกครองและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดี  รับทราบในการจัดกิจกรรมและร่วมมือกัน

แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
10.5  ผู้ปกครองทราบถึงแนวนโยบายของทางโรงเรียนและเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
       (นางธัญญา    วังคะฮาด)  (นายวิรัตน์     พงษ์มิตร) 
    ครู ค.ศ.1 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 

ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสลับ    หัดค าหมื่น) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา 

 

ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอาทิต    กันธินาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี  1,4 สพม. 21 ข้อท่ี  1,2 สพฐ. ข้อท่ี  1,2,4 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 1,3 สพฐ. ข้อท่ี  1,3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายวิรัตน์ พงษ์มิตร 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นท่ีผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียน
เกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนกล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสารสนเทศ เป็นคนหูตากว้างไกล  
มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปล่ียนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ 
 2.4 นักเรียนมีสุขภาพจิตแจ่มใส มีสติปัญญาเพิ่มข้ึน 
 2.5 นักเรียนมีวิสัยทัศน์ ก้าวทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่าง ๆ  
 2.6 นักเรียนมีความสุข เป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและนักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จ านวน 442 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ 
  3.2.2  ผู้เรียน ได้เปล่ียนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสู่สถานท่ีภายนอกท าให้ได้รับรู้
ประสบการณ์ตรงและเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาวิชาความรู้ผู้เรียนได้เปล่ียนบรรยากาศ และได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
  3.2.3 กล้าคิด กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีและมีความสุข ผู้เรี ยนได้
ตัดสินใจ ได้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะได้ 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 
5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 

- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมค่ายลูกเสือ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
 - งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษาทุกคน 

8. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

พ.ค. 62 
พ.ค. 62 
ม.ค. 63 
ม.ค. 63 
ม.ค. 63 

นายวิรัตน์ 
พงษ์มิตร 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 
2  

คณะครูทุกคน 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน 

(Check) 

  การประเมินกิจกรรม 
1. รายงานผลการด าเนินงาน 

4. 2. สรุปผลการการด าเนินโครงการ 

มี.ค. 63 นายวิรัตน์ 
พงษ์มิตร 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. 63 นายวิรัตน์ 
พงษ์มิตร 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี สังเกต แบบสังเกต 

2. นักเรียนได้สัมผัสสถานท่ีต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิด
ประสบการณ์ตรง 

สัมภาษณ์ ตรวจสมุดบันทึกของ
นักเรียน 

3. นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันเหตุการณ์ต่าง ๆ   สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

 
10. ผลที่คาดจะได้รับ 

 10.1 นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 10.2 นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบันและอนาคต 
 10.3 นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 10.4 นักเรียนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 10.5 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ได้ด้วยกิจกรรมนักเรียน 
 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
       (นายวิรัตน์     พงษ์มิตร)  (นายวิรัตน์     พงษ์มิตร) 
    ครู ค.ศ.2 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 

ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสลับ    หัดค าหมื่น) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา 

 

ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอาทิต    กันธินาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ  สานสัมพันธ์ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน  
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี  1,2,3 สพม. 21 ข้อท่ี   1 สพฐ. ข้อท่ี  1 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี  7 สพฐ. ข้อท่ี 1, 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ   นายทัศนัย    บาลไทสงค์ 
 
    
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545  มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราท่ี  29   ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ
รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ  รวมท้ังวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน   
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา เห็นความส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเพราะ
โรงเรียนมีความจ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน   ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  ใช้สถานท่ีในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน  จึงได้จัดให้มีการด าเนินงานโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

     2.3. เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีก าหนด 
2.3 เพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1.ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ  90  เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
   3.2.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
   3.2.2 โรงเรียนประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีการศึกษา 2562 
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5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา ต าบลนาหนัง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

6. งบประมาณ 
เงินงบประมาณ  5,000    บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 

 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้วัด 
 1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ชุมชนท่ีมีต่อโรงเรียน 
2. ร้อยละของผู้ปกครองชุมชน ใน
ความร่วมมือสนับสนุนการศึกษา 

1.สอบถามสังเกตสัมภาษณ์ 
 
2.ประเมินความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษา 

1.แบบสอบถามแบบสังเกต 
 
2.แบบประเมินความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษา 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา 
 2. นักเรียนเกิดขวัญและก าลังใจในการศึกษา 
 3. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ง่ายต่อการดูแลนักเรียน และได้รับความคุ้นเคย
เป็นกันเองกับบุคคลในชุมชน 
 4. ครูมีขวัญก าลังใจในการท างานพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การท างานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 5. ได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษา 
 6. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่างๆและสร้างความภาคภูมิใจ เช่ือมั่น ศรัทธา ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 7. โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
      (นายทัศนัย    บาลไทสงค์)       (นายวิรัตน์      พงษ์มิตร) 
      ครู หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ  จิตอาสาพระราชทาน “เราท าความดีด้วยหัวใจ”  
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี  1,2,3 สพม. 21 ข้อท่ี   1,2,3 สพฐ. ข้อท่ี  1, 2 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี  7 สพฐ. ข้อท่ี 1, 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ   นายวิรัตน์  พงษ์มิตร 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมท่ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์
ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ลักษณะจิตอาสา  

2.วัตถุประสงค์ 
             1.  เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้เรียนในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว
สถาบันการศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
 2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ ประโยชน์
ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
 3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

3.เป้าหมาย 
              1. ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
              2. นักเรียนโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา ต าบลนาหนัง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 

6. งบประมาณ 
เงินงบประมาณ  5,000    บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 
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7.วิธีการด าเนินงาน 
             1. ก าหนดช่ือเรื่องโครงการ 
             2. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
             3. ประชุมกันเพื่อวางแผนการท างานวา่มีข้ันตอนการท าอย่างไร 
             4. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการท าความสะอาดให้พร้อม 
             5.  ท าความสะอาดวัด สถานศึกษา  โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา 

  6. ตรวจสอบผลการท าความสะอาด 
             7. ปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ียังไม่สะอาดให้สะอาดขึ้น 
             8. สรุปผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราท าดีด้วยหัวใจ” 
 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ประชาชนท่ีเข้ามาท ากิจธุระในสถานท่ีวัด มีจิตส านึกท่ีจะช่วยกันรักษาความสะอาดมากขึ้น 

       2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด                  
        3. บริเวณวัด สะอาด สวยงาม 

         4. ประชาชนทุกคนมีจิตอาสาท่ีจะช่วยกันรักษาความสะอาด 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
       (นายวิรัตน์     พงษ์มิตร)       (นายวิรัตน์      พงษ์มิตร) 
    ครู ค.ศ.2     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณ พัสดุ  

และนโยบายแผนงาน 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบงานบริการงบประมาณของโรงเรียน 
สนองกลยุทธ ์  ร.ร. ข้อท่ี  3  สพม.21 ข้อท่ี  4  สพฐ. ข้อท่ี  5 
สนองมาตรฐาน  ร.ร. ข้อท่ี  3  สพฐ. ข้อท่ี  3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ พัสดุ และนโยบายแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ  นายธนากร   นาคโคตร 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงบประมาณขอสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้ 
มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได้จากการบริหารจัดการเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
 บริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียนเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียน            412    คน 
3.1.2 ครู                   27   คน 
3.1.3 พนักงานราชการ    2    คน 
3.1.4 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  1   คน 
3.1.5 ลูกจ้างช่ัวคราว      2   คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี อย่างท่ัวถึงจากการบริหาร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 บุคลากรด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณท่ีก าหนดจนได้รับผลตาม
เป้าหมาย  
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
- ส่งเสริมระบบงานบริหารงบประมาณฯ 5,000 บาท  

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา/กลุ่มบริหารงบประมาณและอ านวยการ 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ  

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

มี.ค. 62 
 

นายธนากร 
นาคโคตร 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

 

ด าเนินการตามโครงการ 
1. ส่งเสริมระบบงานสารบรรณโรงเรียน 
2. ส่งเสริมระบบงานบริหารอ านวยการ 

พ.ค. 62 
 

 
นายธนากร 
นาคโคตร 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

มี.ค. 63 นายธนากร 
นาคโคตร 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

น าโครงการมาแก้ไขและเขียนเสนอโครงการ
ในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. 63 นายธนากร 
นาคโคตร 
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9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนได้รับการบริการ
ท่ีดีในด้านงบประมาณ สามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ 

ผู้ขอรับบริการตอบแบบ
ประเมินโครงการและ
แสดงความคิดเห็น 

 

แบบประเมินโครงการ 

โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษามีแผนปฏิบัติการในใช้เงิน
งบประมาณตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ขอรับบริการตอบแบบ
ประเมินโครงการและ
แสดงความคิดเห็น 

 

แบบประเมินโครงการ 

ครูและบุคลากรโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษาปฎิบัติหน้าท่ีทาง
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตรวจสอบเอกสาร เอกสาร/บันทึก 

ครูและบุคลากรโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษาได้รับบริการใน
ด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบริหารงานอ านวยการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมท้ังนักเรียนของ
โรงเรียน ร้อยละ 80 ขึน้ไป  ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อประสานงาน 
 

ผู้ขอรับบริการตอบแบบ
ประเมินโครงการและ
แสดงความคิดเห็น 

แบบประเมินโครงการ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมท้ังนักเรียน  
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความ
พึงพอใจในการรับบริการของ 
งานสารบรรณโรงเรียน 
 

ผู้ขอรับบริการตอบแบบ
ประเมินโครงการและ
แสดงความคิดเห็น 

แบบประเมินโครงการ 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาได้รับการบริการท่ีดี  สามารถ
บริหารจัดการการใช้งบประมาณตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อราชการ และนักเรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
 
 

 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นายธนากร      นาคโคตร)      (นายธนากร      นาคโคตร) 
     ครู ค.ศ.2                        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณฯ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายรังสรรค์    จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
 

 
  



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา Page 115 

 

ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมระบบงานพัสดุ 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี  4, 5  สพม. 21 ข้อท่ี  3  สพฐ. ข้อท่ี 4, 5 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี  1, 2  สพฐ. ข้อท่ี  1, 2.  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ พัสดุ และนโยบายแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ  นายเฉลิม   ลิชัยมุล 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานพัสดุ เป็นงานส่วนหนึ่งของการบริหารงบประมาณ ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีจุดประสงค์
เพื่อมุ่งเน้นให้หน่วยงานและบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติง านด้านงบประมาณให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความซื่ อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีระบบ 
 ดังนั้นการด าเนินการเกี่ยวงานพัสดุ  จึงต้องกระท าด้วยความรอบคอบมีหลักฐานท่ีชัดเจน
ตรวจสอบได้โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้การด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุ คุรุภัณฑ์
ของโรงเรียนท่ีใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว  มีการ
ตรวจรับ การจัดซื้อจัดจ้าง การลงทะเบียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีพัสดุให้มีความรู้เรื่องการพัสดุและการจัดท าแผนปฏิบัติการพัสดุท่ีถูกต้อง

ตามระเบียบฯ 
2.2 เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและ

ปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.3 เพื่อควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและจ าหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าท่ีพัสดุมีความรู้เรื่องการพัสดุและการจัดท าแผนปฏิบัติการ
พัสดุท่ีถูกต้องตามระเบียบฯ 

3.1.2 ร้อยละ 100ของบุคลากรในโรงเรียนสามารถใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ ตรงตามความ
ต้องการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงาน 

 3.1.3 ร้อยละ 100 ของการเบิก-จ่ายพัสดุและจ าหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียนเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 เจ้าหน้าท่ีพัสดุสามารถน าความรู้ท่ีมีไปใช้ในการพัฒนาระบบงานพัสดุได้ถูกต้อง 
 3.2.2 บุคลากรสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ตรงความต้องการ เห็นคุณค่า และช่วยกัน

บ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ หรืออื่นๆ ในโรงเรียน 
 3.2.3 การเบิก-จ่ายพัสดุและจ าหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้อง 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 
 - งบประมาณ  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา/กลุ่มงานพัสดุ 
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8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะท างาน 

16 พ.ค. – 19 
พ.ค. 2562 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

2. ข้ันด าเนินการ 
(Do) 

 

1. จัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการ 
2. ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดหาตามข้ันตอน 

20 พ.ค. – 10 ก.ย. 
2562                       

 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

3. ข้ันตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

16 พ.ค. – 10 ก.ย. 
2562                        

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

4. ข้ันปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
 

11 ก.ย. – 20 ก.ย. 2562                        เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 
9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูพัสดุให้มีความรู้เรื่องการพัสดุและการจัดท า

แผนปฏิบัติการพัสดุท่ีถูกต้องตามระเบียบฯ 
2. ครูมีความสะดวกในการใช้วัสดุ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและจ าหน่ายครุภัณฑ์

ของโรงเรียนมีความถูกต้อง 

1. ทดสอบ  
 
2. การสอบถาม 
 
3. ดูเอกสาร หลักฐาน 

1. แบบทดสอบ
(TEPE) 
2. แบบสอบถาม 
 
3. แบบบันทึกการ
เบิก-จ่าย 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เจ้าหน้าท่ีพัสดุสามารถน าความรู้ท่ีมีไปใช้ในการพัฒนาระบบงานพัสดุได้ถูกต้อง 
10.2 บุคลากรสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ตรงความต้องการ เห็นคุณค่า และช่วยกันบ ารุงรักษาวัสดุ 

อุปกรณ์ หรืออื่นๆ ในโรงเรียน 
10.3 การเบิก-จ่ายพัสดุและจ าหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
      (นายเฉลิม    ลิชัยมุล)      (นายธนากร      นาคโคตร) 
     ครู ค.ศ.2                        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณฯ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายรังสรรค์    จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี  4, 5  สพม. 21 ข้อท่ี  3  สพฐ. ข้อท่ี 4, 5 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี  1, 2  สพฐ. ข้อท่ี  1, 2.  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ พัสดุ และนโยบายแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ  นายรัฐนันท์   สกุลสารทอง 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
นักเรียน  และพัฒนาระบบการท างานของส านักงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องมี
ครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  และครุภัณฑ์ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา  และ
นักเรียนในโรงเรียน  ท่ีมีคุณภาพ  จึงต้องมีการดูแลรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนให้มีสภาพท่ีใช้
งานได้  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

       2.2 เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
       2.3 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -  ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

-  ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
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6. รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 
 - งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา/กลุ่มงานพัสดุ 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
(Plan) 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะท างาน 

16 พ.ค. – 19 
พ.ค. 2562 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

2. ข้ันด าเนินการ 
(Do) 
 

1.จัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการ 
2.ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
3.ด าเนินการจัดซื้อจัดหาตามข้ันตอน 

20 พ.ค. – 10 ก.ย. 
2562 

 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

3. ข้ันตรวจสอบ 
และประเมิน
(Check) 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

16 พ.ค. – 10 ก.ย. 
2562 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

4. ข้ันปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 
(Act) 

สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
 

11 ก.ย. – 20 ก.ย. 2562 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 
9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
3. สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

1. ทดสอบ  
 
2. การสอบถาม 
3. ดูเอกสาร หลักฐาน 

1. แบบทดสอบ
(TEPE) 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบบันทึกการ
เบิก-จ่าย 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นายรัฐนันท์   สกุลสารทอง)      (นายธนากร      นาคโคตร) 
     ครู ค.ศ.1                        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณฯ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายรังสรรค์    จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี 5  สพม. 21 ข้อท่ี 5 สพฐ. ข้อท่ี 5 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 2  สพฐ. ข้อท่ี 2  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ พัสดุ และนโยบายแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 แนวทางการพัฒนางานของกระทรวงศึกษาธิการ  การประกันคุณภาพการศึกษา  ให้โรงเรียนเร่ง
ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา  เพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 งานสาธารณูปโภคจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการบริการบุคลากรในสถานศึกษาให้
ได้รับความสุข  สะดวกสบาย  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  และได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
2.2 เพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนมีการจัดการดูแลรักษาในด้านการใช้ไฟฟ้าและน้ าในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าร้อยละ 80 

3.1.2 นักเรียนมีนิสัยรู้จักประหยัดในการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ร้อยละ 80 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการศึกษา นักเรียนของโรงเรียน รู้จักประหยัดในด้าน
การใช้สาธารณูปโภค 

 3.2.2 ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่าระดับดี 

 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 16 พฤษภาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563 
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5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
           รวมเงินงบประมาณ จ านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา/กลุ่มบริหารงบประมาณและอ านวยการ 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ  
2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการ ฯ ในปีท่ีผ่านมา  
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ  
4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอ 
 

 
 

พ.ค. 62 

 
วิภาวี/

คณะกรรมการ 
 

2. ข้ันด าเนินการ 
(Do) 

1. ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน  
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมใช้น้ าและไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า 
      - อบรมนักเรียนหน้าเสาธงก่อนเข้าห้องเรียน
เป็นประจ า 
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
     -ปรับปรุงดูแลตรวจตราระบบไฟฟ้าในโรงเรียน 
     - ปรับปรุงระบบประปาในโรงเรียน 
จัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 
     - ค่าไฟฟ้า 
     - ค่าโทรศัพท์ 
     - รายงานค่าสาธารณูปโภค 
 
 

พ.ค. 62 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

ทุกเดือน 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และ
อ านวยการ 
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ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ข้ันตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

ขั้นนิเทศติดตามผล(C)  
ผู้บริหารนิเทศติดตามการด าเนินงานและคอย
อ านวยความ สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงาน โครงการฯ 
ก าหนด  

 
พ.ค. 62 

 
วิภาวี 

4. ข้ันปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A)  
1. สรุปประเมินโครงการ  
2. จัดท ารายงานโครงการน าเสนอ  

 
พ.ค. 62 

วิภาวี 
 

 
9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนกัถึง 

การประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน 
2. ร้อยละ 80 ของระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมี 
สภาพที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่าระดับดี 

1. การสังเกต 

2. การสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ครูอาจารย์  นักเรียน  ได้รับบริการสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 
10.2 บรรยากาศในโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษามีสภาพและส่ิงแวดล้อมดีขึ้น 
10.3 นักเรียนมีความสุขและรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข)      (นายธนากร      นาคโคตร) 
     ครู ค.ศ.1                        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณฯ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายรังสรรค์    จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ  โครงการจ้างแม่บ้าน 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี 4  สพม. 21 ข้อท่ี 4 สพฐ. ข้อท่ี 4 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 4  สพฐ. ข้อท่ี 3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ พัสดุ และนโยบายแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษามีพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง ท้ังอาคารเรียน ห้องส านักงาน ห้อง
สุขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสุขาต้องรองรับนักเรียนในแต่ละวันซึ่งใช้บริการตลอดท้ังวัน แต่นักการภารโรงมี
ภาระงานมาก เนื่องจากต้องซ่อมแซมบ ารุงอาคารสถานท่ี รวมถึงดูแลความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน  
 ดังนั้นโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาจึงมีความจ าเป็นในการจ้างแม่บ้านรายเดือน เพื่อให้อาคารเรียน 
ห้องส านักงาน ห้องสุขาได้รับการดูแลท าความสะอาดอย่างท่ัวถึงและเพื่อสุขอนามัยท่ีดีของนักเรียน จึงต้อง
ด าเนินการจ้างแม่บ้านท าความสะอาดโรงเรียนเป็นระยะเวลา 10 เดือน ตามท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปี 2562   

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
2.2 เพื่อให้อาคารเรียน ห้องส านักงาน ห้องสุขาสะอาดรองรับการใช้บริการของนักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียน 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนมีบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ร้อยละ 90 
3.1.2 อาคารเรียน ห้องส านักงาน ห้องสุขาสะอาดรองรับการใช้บริการของนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนนักเรียนๆ ร้อยละ 90 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนให้ความส าคัญ 
ตระหนักและ ช่วยกันในการท าความสะอาดโรงเรียนในส่วนท่ีช่วยเหลือได้ 

 3.2.2 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
ต่าง ๆ  
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 

6. งบประมาณ 
           - จ านวน 10 เดือน เดือนละ 7,000 บาท 
         รวมเงินงบประมาณ จ านวน 70,000บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา/กลุ่มบริหารงบประมาณและอ านวยการ 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ  
2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการ ฯ ในปีท่ีผ่านมา  
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ  
4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอ 

 
 

พ.ค. 62 

 
วิภาวี/

คณะกรรมการ 
 

2. ข้ันด าเนินการ 
(Do) 

1. ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน  
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
- ท าความสะอาดอาคารเรียน ห้องส านักงาน ห้อง
สุขา 

พ.ค. 62 
 
 

จันทร์ -ศุกร์ 
 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
อ านวยการ 
 

3. ข้ันตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

ขั้นนิเทศติดตามผล(C)  
ผู้บริหารนิเทศติดตามการด าเนินงานและคอยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามภาระงาน โครงการฯ ก าหนด  

 
มี.ค. 63 

 
วิภาวี 

4. ข้ันปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A)  
1. สรุปประเมินโครงการ  
2. จัดท ารายงานโครงการน าเสนอ  

 
มี.ค. 63 

วิภาวี 
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9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนมีบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ร้อยละ 90 

2. อาคารเรียน ห้องส านักงาน ห้องสุขาสะอาดรองรับการ
ใช้บริการของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนๆ 
ร้อยละ 90 

1. การสังเกต 

 
2. การสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 โรงเรียนมีบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
10.2 บรรยากาศในโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษามีสภาพและส่ิงแวดล้อมดีขึ้น 
 

 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นางสาววิภาวี   แสนทวีสุข)      (นายธนากร      นาคโคตร) 
     ครู ค.ศ.1                       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณฯ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายรังสรรค์    จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการตรวจสอบภายใน 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี 4  สพม. 21 ข้อท่ี 4 สพฐ. ข้อท่ี 1,3,5 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 4  สพฐ. ข้อท่ี 3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ พัสดุ และนโยบายแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ  นายโสภณ  ไวยวรณ์/นายวิรัตน์   พงษ์มิตร 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
               ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544  ได้ก าหนดให้ส่วนราชการท้ังในระดับหน่วยรับการตรวจ และระดับหน่วยงานย่อย จัดวางระบบ
ควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ท้ังนี้เพื่อสร้างความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อหน่วยงาน
ท่ีก ากับดูแล และต่อสาธารณชนว่าการด าเนินงานของหน่วยงาน จะมีระบบวิธีการในการก ากับดูแล ควบคุม 
และติดตามผลให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จึง
จัดโครงการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (งวดต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 – 
31 มีนาคม 2563 ซึ่งต้องรายงานผลต่อระดับหน่วยรับตรวจ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานท่ีก าหนด

และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

2.2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดท้ังมีการ
ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง และมีการติดตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม 

2.3 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

          บุคลากรท่ีรับผิดชอบกลุ่มงานท้ัง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงาน
งบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

3.2 เชิงคุณภาพ 
          กลุ่มงานท้ัง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ กลุ่ม
งานบริหารงานท่ัวไป กลุ่มงานบริหารงานบุคคล มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 

6. งบประมาณ  
 งบประมาณ  2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ  
2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการ ฯ ในปีท่ีผ่านมา  
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ  
4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอ 

 
 
พฤษภาคม 62 

 
นายโสภณ  
ไวยวรณ ์

 

2. ข้ันด าเนินการ 
(Do) 

1. ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน  
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
   - ท าความสะอาดอาคารเรียน ห้องส านักงาน 
ห้องสุขา 

พฤษภาคม 62 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
อ านวยการ 
 

3. ข้ันตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

ขั้นนิเทศติดตามผล(C)  
ผู้บริหารนิเทศติดตามการด าเนินงานและคอย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงาน โครงการฯ 
ก าหนด  

 
มีนาคม 63 

 
นายโสภณ  
ไวยวรณ ์

 

4. ข้ันปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A)  
1. สรุปประเมินโครงการ  
2. จัดท ารายงานโครงการน าเสนอ  

 
มีนาคม 63 

นายโสภณ  
ไวยวรณ ์
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9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. บุคลากรท่ีรับผิดชอบกลุ่มงานท้ัง 4 กลุ่มงาน 
2. กลุ่มงานท้ัง 4 กลุ่มงานมีการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- สอบถาม 
- รายงานผล 
- เอกสารบันทึก/
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       โรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา เกิดผลในการประเมินความเส่ียง การจัดวางระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6 และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
      
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
       (นายโสภณ     ไวยวรณ์)      (นายธนากร      นาคโคตร) 
     ครู ค.ศ.1                        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณฯ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายรังสรรค์    จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี 4, 5   สพม. 21 ข้อท่ี  4   สพฐ. ข้อท่ี  2 
สนองมาตรฐาน   ร.ร. ข้อท่ี 2   สพฐ. ข้อท่ี 2  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงบประมาณ พัสดุ และนโยบายแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวมะลิษา  สีลาโล้ 

    

1.  หลักการและเหตุผล            
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน เป็นภารกิจท่ีส าคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเร่งปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จ าเป็นจะต้องจัดท าแผนงบประมาณในการบริหารจัดการในด้าน  
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการเงินพัสดุ ฝ่ายบุคลากร   ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  เป็นการสนับสนุนให้งานต่างๆ ของ
โรงเรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเป็นไปตามวิสัยทัศน์, ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายท่ีวางไว้      

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1     เพื่อให้มีการวางแผนการบริหารการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
   2.2    เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ             
    2.3    เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในโครงการของฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายงบประมาณ  ฝ่ายบุคลากร
และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ครูและบุคลากร 31 คน จัดท าโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 
  3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.2.1   โรงเรียนมีแผนการใช้งบประมาณ ประจ าปี   2562 
3.2.2   กิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นของโรงเรียนได้รบัจัดสรรทันเวลา 
3.2.3   โรงเรียนบริหารงบประมาณตามโครงการอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
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6. งบประมาณ 
- งบประมาณ  4,000  บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มงานบริหารงานบุคลและแผนงาน 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

ธ.ค. 62 
มี.ค. 62 
เม.ย. 62 
พ.ค. 62 

นางสาวมะลิษา 
สีลาโล้ 

2.ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ  
-  จัดท าแผนปฏิบัติการ 
-  ติดตามการปฏิบัติงานโครงการ 
-  ด าเนินการตามโครงการ 

 
เม.ย. 62 

ตลอดปกีารศึกษา 
ตลอดปกีารศึกษา 

นางสาวมะลิษา 
สีลาโล้ 

3.ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

- การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 
- การประชุมคณะกรรมการฯ 
- การส ารวจความพึงพอใจ 

มี.ค. 63 นางสาวมะลิษา 
สีลาโล้ 

4.ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้  

(Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. 63 นางสาวมะลิษา 
สีลาโล้ 

 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. การบริหารงานเป็นระบบและทันตาม เวลา 
2. วัสดุเพียงพอในการใช้ 

1. สังเกตการปฏิบัติงาน 
 

1. แบบสังเกตการ
ปฏิบัติงาน 
2. แบบสอบถาม. 

 

  



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา Page 134 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีแผนการใช้งบประมาณประจ าปี  2562   การปฏิบัติงานเป็นไปตามโครงการท้ังระบบของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพทั้งประสิทธิภาพ 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นางสาวมะลิษา   สีลาโล้)        (นายธนากร    นาคโคตร) 
     ครู ค.ศ.1                         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณฯ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายรังสรรค์    จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
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ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมขวัญก าลังใจบุคลากร 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี 4 สพม. 21 ข้อท่ี 4สพฐ. ข้อท่ี 3 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 3 สพฐ. ข้อท่ี 2  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวญาสุมินทร์  อุปฮาด/นางจินตนา  ดีนาง 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรทางการศึกษา เป็นปัจจัยท่ีส าคัญในองค์ประกอบของการผลิต ครูเปรียบเสมือนวิศวกร
ของสังคม นักเรียนเปรียบเสมือนโครงสร้างของสังคม เมื่อสังคมมีโครงสร้างท่ีดี ก็จะท าให้สังคมเข้มแข็งมี
ความสุข ดังนั้นครูจึงเป็นผู้วางรากฐานโครงสร้างของสังคม การท่ีจะเป็นผู้วางรากฐานท่ีดีได้นั้น ครูจะต้อง
เป็นผู้ท่ีมีความพร้อมในด้านความรู้ความสามารถ ความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคม  
สติปัญญา โดยเฉพาะขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นจุดส าคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพ  
การท างาน  

การส่งเสริมขวัญก าลังใจท่ีดีน าไปสู่ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความต้องการพัฒนา
งานของตนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เรียนหรือผลผลิตท่ีได้ มีคุณภาพท่ีดีขึ้น จากการด าเนินงานด้าน
สร้างขวัญก าลังใจท่ีผ่านมา รูปแบบการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานยังไม่เป็นท่ีพึงพอใจของบุคลากร 
 ดังนั้นจึงจัดท าโครงการต่อเนื่องขึ้นมาเพื่อปรับแนวทางการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสม มีการวาง
แผนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพดี เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย ของโครงการเพื่อส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา  ฝ่ายบริหารบุคคล  งานส่งเสริม
ขวัญก าลังใจ  เห็นคุณค่าของบุคลากรและญาติพี่น้อง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมขวัญก าลังใจ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ขึ้น 

2.   วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อน

ร่วมงาน  
2.2  เพื่อเสริมสร้างให้ครูมีขวัญก าลังใจท่ีดี 

3.   เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษาจ านวน  32  คน 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ครูทุกคนได้รับการช่วยเหลือและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในโอกาสต่างๆ 
อย่างถ้วนหน้า 

4.   ระยะเวลาด าเนินงาน 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 

5.  สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
 - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
 - งบประมาณ  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - ครู บุคลากรโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1.ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2.ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3.ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

ธ.ค. 62 
ธ.ค. 62 
ธ.ค. 62 
ธ.ค. 62 
ธ.ค. 62 

น.ส.ญาสุมินทร์ 

2.ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ  
1.จัดกิจกรรมช่วยเหลือและเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจในโอกาสต่างๆ 

 
ตลอดปกีารศึกษา 

น.ส.ญาสุมินทร์ 

3.ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

1. การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 
2. การส ารวจความพึงพอใจ 

มี.ค. 63 น.ส.ญาสุมินทร์ 

4.ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้  

(Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. 63 น.ส.ญาสุมินทร์ 
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9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือประเมิน 
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีขวัญก าลังใจในการท างาน  
ครอบครัวมีสุข  การอยู่ร่วมกับ
สังคมได้โดยไม่มีปัญหา 

สังเกตและสอบถาม 
 

แบบสังเกตและแบบสอบถาม 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มข้ึน  
 
 
 

 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นางสาวญาสุมินทร์  อุปฮาด)        (นางจินตนา      ดีนาง) 
     ครู ค.ศ.1                         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบคุคล 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายรังสรรค์    จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
สนองกลยุทธ ์  ร.ร. ข้อท่ี  4  สพม. 21 ข้อท่ี 4    สพฐ. ข้อท่ี  3 
สนองมาตรฐาน  ร.ร. ข้อท่ี  3  สพฐ. ข้อท่ี  3 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นางจินตนา   ดีนาง/นางสาวญาสุมินทร์  อุปฮาด 
 
 

1. หลักการและเหตุผล   
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  2545 หมวด 7  

ครู คณาจารย์ และบุคลากรการศึกษามาตราให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนา  
ครู  คณาจารย์ และบุคลากรการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง  
โดยการก ากับและประสานให้สถาบันท าหน้าท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์รวมท้ังบุคลากรการศึกษาให้มี
ความพร้อมและมีความเข้มแข็ง มีการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนต้องการพัฒนาบุคลากรให้มี ศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 สาระและนอกจากนั้น
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน 

ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา เพื่อ  
เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการการจัดการศึกษาให้มีระดับคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
2.2 เพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 
2.3 เพื่อสร้างความสามัคคีในสถานศึกษา 

 
3. เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       - บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษาทุกคน 
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         3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       - บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษาได้รับการพัฒนา มีสมรรถนะท่ีดี สามารถ

ใช้กระบวนการวิจัย ส่ือ เทคโนโลยี  นวัตกรรม มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินงาน 
 - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฝ่ายบริหารงานบุคคล    10,000  บาท 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   190,000  บาท 
   รวมงบประมาณ  200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 

7.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง    
 7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

7.2 หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจัดประชุม อบรม สัมมนา 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 
 

พ.ค.-มิ.ย. 62 
 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินงานตามโครงการ  

 
ก.ค. 62-ก.พ. 62 

3. ขั้นตรวจสอบและ 
ประเมิน (Check) 

1. การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 
2. การส ารวจความพึงพอใจ 
 

มี.ค. 63 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ (Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 
 

มี.ค. 63 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา Page 141 

 

9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือประเมิน 
1.  ครู  ร้อยละ 80 น าการวิจัย 
เทคโนโลยี, นวัตกรรมมาใช้จัด
กระบวนการเรียนการสอน 

-  แจงการน าการวิจัยมาใช้จัด
กระบวนการเรียนการสอน 
-  แจงนับผลงานด้านส่ือ  
เทคโนโลยี , นวัตกรรม 

- แบบบันทึกผลงานการวิจัย 
-  บันทึกการใช้ส่ือเทคโนโลยี , 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน 

2.  ครูทุกคนได้รับการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานในงานท่ี
รับผิดชอบไม่ต่ ากว่า 20 ช่ัวโมง/ป ี

แจงนับจ านวนบุคลากรท่ีได้รับ
การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ในงานทีรับผิดชอบ 

- แบบบันทึกรายงานการไป
ราชการครู 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
 10.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กระบวนการวิจัย ส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรม   
โครงงานมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 
 
  
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
        (นางจินตนา      ดีนาง)        (นางจินตนา      ดีนาง) 
     ครู ค.ศ.3                         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายรังสรรค์    จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี 1, 3, 4, 5   สพม. 21 ข้อท่ี  4   สพฐ. ข้อท่ี  2 
สนองมาตรฐาน   ร.ร. ข้อท่ี 2   สพฐ. ข้อท่ี 2  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ    นายโสภณ  ไวยวรณ์ 

    

1.  หลักการและเหตุผล            
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดให้มี

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท าหน้าท่ีก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของการท างานร่วมกับสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาร่วมกัน 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดการประชุมอันเป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อก ากบัการด าเนินกิจการของสถานศึกษาใหส้อดคล้องกบักฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
ประกาศและนโยบาย 

2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
2.3  เพื่อประสานการท างานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 

บริหารงานท่ัวไป   

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1  คณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 15 คนเข้าร่วมประชุม 

3.1.2   โรงเรียนมีการจัดประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปีการศึกษา 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้าน
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา อีกท้ังการประสานการท างานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยดี
   
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - เมษายน 2562 – มีนาคม 2563 
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5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
- งบประมาณ  8,000  บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

 
 

เม.ย. 62 

 
นายโสภณ  
ไวยวรณ ์

 
 

2.ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ  
-  จัดประชุม 
-  จัดท ารายงานการประชุม 
-  ด าเนินการตามโครงการ 

 
พ.ค. 62–มี.ค. 63 

 
นายโสภณ  
ไวยวรณ ์

3.ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

- การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

 
เม.ย. 62-มี.ค. 63 

นายโสภณ  
ไวยวรณ ์

4.ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้  

(Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

 
มี.ค. 63 

นายโสภณ  
ไวยวรณ ์
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. จัดการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
2. ร้อยละ 75 ของคณะกรรมการฯ มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการประชุมและการด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ี 
ของตน 

1. จากการศึกษาเอกสาร 
2. จากการสอบถาม 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ 
2. แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จัดการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง คณะกรรมการฯ สามารถก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา อีกท้ังการประสานการท างานระหว่างสถานศึกษาและ
คณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
      (นายโสภณ      ไวยวรณ์)        (นางจินตนา      ดีนาง) 
     ครู ค.ศ.1                         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายรังสรรค์    จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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แผนงาน โครงการพเิศษ 
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ชื่อโครงการ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี  1,4,5 สพม. 21 ข้อท่ี  1,2 สพฐ. ข้อท่ี 1,2 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี  1,3 สพฐ. ข้อท่ี 1,3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางอัญชลี   โคดเมือง 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด ารัสในเรื่องการศึกษาว่าการจัด
การศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศเพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอและมุ่งเน้นการเรียนการสอน
เนื้อหาบางเรื่องมากเกินไปทรงมีพระราชดาริให้มีการนาองค์ 4 แห่งการศึกษาคือพุทธิศึกษาจริยศึกษา 
หัตถศึกษาและพลศึกษาและหัวใจนักปราชญ์คือสุจิปุลิหมายถึงการฟังการคิดการถามและการเขียนซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญของนักปราชญ์และบัณฑิตอีกท้ังยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนเก่ง  
มากขึ้นโดยทรงมีพระราชดาริให้นาท้ังสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายหนึ่งของรัฐบาลคือการลดเวลาเรียนภาค
วิชาการลงแต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็กๆ ควรเรียนรู้ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระท่ีต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนโยบายการลดเวลา
เรียนดังกล่าวจึงนามาสู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการถึงเวลาบ่าย 2 โมงครึ่งหรือเวลา
14.30 น. แต่เวลาท่ีโรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของแต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่าย 4 โมง
หรือเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่างหลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคง
อยู่ท่ีโรงเรียนโรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆให้นักเรียนปฏิบัติและควรเป็นกิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลายท่ีช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ความมีน้าใจต่อกันการทางานเป็นทีมและท่ีส าคัญควรมี
กิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเองซึ่งเช่ือว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษมี
ความสามารถในแบบฉบับของตนเองการจัดกิจกรรมไม่จาเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกันหรือระดับช้ัน
เดียวกันบางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทาร่วมกันหลายระดับช้ันได้เพื่อให้เด็กๆรู้จักปรับตัวการช่วยเหลือ
ดูแลกันการมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัยโดยเป็นการจ าลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้ซึ่งจะยิ่ง
ช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทยต่อไป 
 การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้นสอดคล้องกับของหลายประเทศท่ีเป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลกท่ี
เห็นพ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษท่ี 21 เรื่องของจิตส านึกต่อโลกความรู้พื้นฐานการประกอบสัมมา
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อาชีพความรู้พื้นฐานด้านพลเมืองสุขภาพและส่ิงแวดล้อมและทักษะท่ีจาเป็นในศตวรรษท่ี  21 อันได้แก่
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยีทักษะการทางานทักษะชีวิตท่ีใช้ได้
จริง (กับครอบครัวโรงเรียนชุมชนรัฐและประเทศชาติ) โลกก าลังเปล่ียนแปลงคนท่ีมีความรู้และทักษะในการ
รับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้
เท่านั้นท่ีจะประสบความส าเร็จทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวต่อ
การเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อขับเคล่ือนการน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 2.2 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
ความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 2.3 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ท้ังด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 2.5 เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ได้ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพคิดเป็นร้อยละ 100 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา

ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 - โรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 
 

6.งบประมาณ 
รวมเงินงบประมาณ จ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 7.1 ผู้บริหารและคณะครูทุกคน 
 7.2 นักเรียน ผู้ปกครอง 
 

8. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

พ.ค. 62 
 

ผู้บริหารและคณะครู 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินงานตามโครงการ 
1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความ
สนใจความถนัดและความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
และการน าหลักสูตรไปใช้หลักสูตรระดับช้ัน
เรียนความพร้อมของครูผู้สอนส่ือแหล่ง
เรียนรู้อาคารสถานท่ีและห้องปฏิบัติการ 
3. ปรับและออกแบบตารางเรียนท่ีเอื้อต่อ
การ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”  
4. ออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับช่วงวัย สนองความสนใจ 
ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 
 

พ.ค. 62 
 

ผู้บริหารและคณะครู 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา Page 149 

 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 5. ด าเนินการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
ตามตารางเรียนท่ีก าหนด 

  

3.ขั้นตรวจสอบ
และประเมินผล 

(Check) 

นิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดปี
การศึกษา 

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ
และครูจีรนันท์ 

4.ขั้นปรับปรุงและ
พัฒนา (Act) 

1. ประชุมเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
(After Action Review : AAR) น าผลไปใช้
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ผู้บริหารและคณะครู 

 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

9 .1  เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
เวลาเรียนและจัดกิจกรรม  
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้ตาม
ความสนใจและความถนัดอย่าง 
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนคิดเป็น
ร้อยละ 100 

1. การตรวจสอบจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้ 
2. แบบบันทกึการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
3. แบบบันทึกผลการด าเนินกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ รายสัปดาห์ 
4. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

9.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ และมีความสุขกับ
การเรียนรู ้

1. การตรวจสอบจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แบบบันทึกผลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม 
3. แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  โรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ได้ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
 10.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 10.3 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 

 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
      (นางอัญชลี     โคดเมือง)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนสุจริต 

สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี  1,4,5 สพม. 21 ข้อท่ี  1,2 สพฐ. ข้อท่ี 1,2 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี  1,3 สพฐ. ข้อท่ี 1,3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายโสภณ  ไวยวรณ์ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 
กระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ และจัดสรร
งบประมาณเพื่อด าเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์     
          ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็น 
อย่างดีจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้โรงเรียนแกนน าขยายผลให้กับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการและ         
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ และได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแล 
ะธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดและเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1   เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา – นักเรียนได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการปูองกันการทุจริตในสถานศึกษา  
 2.2   เพื่อใหผู้้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา - นักเรียนได้รับการปลูกจิตส านึก ในการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย 
และใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง 
 2.3  เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา - นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ปูองกันการทุจริตและการใช้ชีวิตประจ าวันด้วยความพอเพียง น าผลไปใช้ในการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       3.1.1  ผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 32 คน 
       3.1.2  นักเรียนโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา        จ านวน 412 คน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           3.2.1 โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู- บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สามารถด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เพื่อปูองกันการ
ทุจริตในสถานศึกษา 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
- งบประมาณ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

 
พ.ค. 62 

 

นายโสภณ 
ไวยวรณ ์

2. ขั้น
ด าเนินการ 

(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ 
   1) จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่มา โรงเรียนสุจริต  
   2)  คณะครู จัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
คุณลักษณะ 5 ด้าน โรงเรียนสุจริต 
   3) การส่งเสริมนักเรียนให้จัดท ากิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการปูองกันทุจริต   
 

 
ม.ิย. 62 
มิ.ย. 62 
ต.ค. 62 

ตลอดปีการศึกษา 

นายโสภณ 
ไวยวรณ ์
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ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

การประเมินกิจกรรม 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน  
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  
-  รายงานผลการด าเนินงาน  
 

มี.ค. 63 

นายโสภณ 
ไวยวรณ ์

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป มี.ค. 63 

นายโสภณ 
ไวยวรณ ์

 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
   1. ผู้บริหาร คณะครู – บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน ร้อยละ 100 มีการส่งเสริมการปูองกันการทุจริต
ในสถานศึกษา 
         1.1 ผู้บริหารมีการประชุมติดตามการด าเนิน
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
         1.2 ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีการจัดท า
แผนการเรียนรู้ที่มีคุณลักษณะ 5 ด้านของโรงเรียนสุจริต
อยู่ในแผนการเรียนรู้และได้ใช้แผนการเรียนรู้ใน
กระบวนการเรียนการสอนจริง 
          1.3 นกัเรียนมีการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ใน
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องคุณลักษณะ 5 ด้านโรงเรียนสุจริต 
  

- การรายงานผล 
- บันทึกกิจกรรม 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- การประเมิน
โครงการฯ 

 
 

- แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
-  สังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
-.แบบประเมินมาตรฐาน 
สพฐ. 
- แบบบันทึกกิจกรร 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1   ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา – นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการปูองกันการทุจริตในสถานศึกษา  
 10.2   ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา - นักเรียนได้รับการปลูกจิตส านึก ในการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย 
และใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง 
 10.3  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา - นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ปูองกันการทุจริตและการใช้ชีวิตประจ าวันด้วยความพอเพียง น าผลไปใช้ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี 

 

 

ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
      (นายโสภณ    ไวยวรณ์)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม/เรียนร่วม 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี 1,5 สพม. 21 ข้อท่ี 2 สพฐ. ข้อท่ี 1,2 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 1,3 สพฐ. ข้อท่ี 1,3  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ /กลุ่มสาระภาษาไทย 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอิศรานันต์ ฐานะสุ 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 10 หมวด 2 ก าหนดให้โรงเรียนจัด
การศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็ก
ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติ ตามความสามารถท่ีจะพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
 จากสภาพปัจจุบันพบว่าเด็กกลุ่มพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสเป็นปัญหาส าคัญต่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  การเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาและทักษะด้านสังคมของตน  เพื่อ
สร้างความเท่าเทียม การอยู่ร่วมกันในสังคม โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559 
 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จัดการศึกษาพิเศษในลักษณะของการเรียนร่วม ตามโครงการโรงเรียน
จัดการเรียนร่วม โดยการจัดการให้เด็กกลุ่มพิเศษได้เข้าเรียนร่วมในห้องเรียนเดียวกับเด็กปกติ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับเด็กท่ัวไป สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและด ารงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือ พัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กกลุ่ม
พิเศษได้ 
 2.2  เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้เต็มตามศักยภาพ 
 2.3  เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคมในโรงเรียน และ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.4   เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ปูองกันและฟื้นฟู
สมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้กับเด็กพิเศษท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

2.5   เพื่อให้เด็กปกติได้แสดงออกด้านคุณธรรม ความเห็นอกเห็นใจกับเพื่อนนักเรียนกลุ่มพิเศษ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษจ านวน 13 คน ได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ 
        3.1.2 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษจ านวน 13 คน ได้ปฏิสัมพันธ์กับเด็กปกติ ปรับตัวให้เข้า   

กับสังคมและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  
 3.1.3   สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วได้แสดงออก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1พัฒนาบุคลากรโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา โดยพัฒนางานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา และการจัดการศึกษาพิเศษตามโครงการโรงเรียนจัดการเรียนร่วม 

 3.2.1 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษจ านวน 13 คน ได้แสดงออกด้านคุณธรรม/จริยธรรม   
มีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อเพื่อนนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ  
 3.2.3 เพื่อให้เกิดรูปแบบการท างานมีส่วนร่วมท่ีชัดเจนโดยปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน 
และหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

  3.2.4 นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 13 คน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละระดับช้ัน รวมท้ังทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น 9 ด้าน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ต าบลนาหนัง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

6. งบประมาณ 
- งบประมาณ  3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1. โรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา 
2. แพทย์และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองคาย 
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8. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ  
2. ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯในปีท่ีผ่านมา  
3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ  
4. จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝุายบริหาร 

 
พ.ค. 62 

 

น.ส.อิศรานันต์  
ฐานะสุ 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ 
1. จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
2. จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
3. จัดสอนเสริมเป็นรายวิชาตามแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) 
4. จัดท าแบบฝึกหัด/จัดหาส่ือการเรียนการสอน 
วัดส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
5. และประเมินผลพัฒนาการทางการเรียนและ
ตัดสินผลการเรียน 

 
มิ.ย. 62 
มิ.ย. 62 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 

น.ส.อิศรานันต์  
ฐานะสุ/กลุ่ม

สาระภาษาไทย 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

1. ผู้บริหารนิเทศติดตามการด าเนินงานและคอย
อ านวยความ สะดวกในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงาน โครงการฯ 
ก าหนด  
2. สรุปประเมินโครงการ  

มี.ค. 63 

น.ส.อิศรานันต์  
ฐานะสุ 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป มี.ค. 63 

น.ส.อิศรานันต์  
ฐานะสุ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ การประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

- บุคลากรได้พัฒนางานให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา และการจัดการศึกษา
พิเศษตามโครงการโรงเรียนจัดการ
เรียนร่วม 

 -  การสังเกตุ 
  

- แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

- นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ได้แสดงออกด้านคุณธรรม/
จริยธรรม   
มีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันต่อเพื่อนนกัเรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 
 

-  ผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน - ตรวจสมุดบันทึกของนักเรียน 

- ได้ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

 
-  ผลส าฤทธิ์ของเด็กพิเศษ 

 
- ตรวจสมุดบันทึกของนักเรียน 

- นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละ
ระดับช้ัน รวมท้ังทักษะพื้นฐานท่ี
จ าเป็น  9 ด้าน 
 

- สัมภาษณ์ - แบบสัมภาษณ์ 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้อย่างมีความสุข 
 10.2 นักเรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ สามารถเรียนรู้และได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ตามศักยภาพของตนเองได้อย่างมีความสุข 
 10.3 บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มีเจตคติท่ีดีต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่ วม
ตามโครงการ 
 10.4 ชุมชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการ การปูองกันฟื้นฟูสมรรถภาพ  

 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
    (นางสาวอิศรานันต์  ฐานะสุ)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี 1, 5 สพม. 21 ข้อท่ี 1, 2 สพฐ. ข้อท่ี 1 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 1 สพฐ. ข้อท่ี  1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางจินตนา  ดีนาง /นางสาวกาญจนา  ลาภไธสงค์ 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  มีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยแบ่งเป็น 2กิจกรรมย่อย คือ การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งมีการ
เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวท่ี
จะเกิดขึ้น เพราะถ้าหากครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแล้ว การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดังกล่าวไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ย่อมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดท า
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the Trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google  
Apps  for  education,  Microsoft Office 365 
 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา   จึงได้จัดท าโครงการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   นี้ขึ้น   เพื่อขยายผลการอบรมฯ ไปยัง
ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ให้น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อขยายผลการอบรมฯ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา-ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
 2.2 เพื่อพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์น า
ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
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 2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 
      -  ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้าน 
การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  
      -  ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่านการอบรม สามารถเป็นท่ีปรึกษาของครูผู้สอนใน
โรงเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
      -  นักเรียนใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆช่วยลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน     
 3.2 เชิงปริมาณ 
      -  ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่านการอบรม จ านวน  27 คน ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
เป็นผู้มีความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
- เดือนพฤษภาคม 2562– เดือนสิงหาคม2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
- งบประมาณ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
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8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

ประชุมคณะครู – นักเรียน  เพื่อพิจารณาและ
วางแผนการจัดกิจกรรม 

เดือนพฤษภาคม วิชาการ 

2.ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์และประสานงาน 

เดือนพฤษภาคม วิชาการ 

3.ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน
(Check) 

- ขยายผลการอบรม DLIT ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
 

เดือนพฤษภาคม - 
เดือนมิถุนายน 

วิชาการ 

4.ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

- ประเมินและสรุปรายงานผล 
 

เดือนสิงหาคม วิชาการ 

 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
-  ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้และทักษะในการ
ประยุกต์น าศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม 
- นิเทศ  ติดตามฯ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสอบถาม 
- แบบนิเทศ  ติดตามฯ 

- นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม 
- นิเทศ  ติดตามฯ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสอบถาม 
- แบบนิเทศ  ติดตามฯ 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่านการอบรม  มีความรู้   ความเข้าใจและมีทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  และสามารถเป็นท่ีปรึกษาของครูผู้สอนในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
      (นางจินตนา      ดีนาง)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.3     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองกลยุทธ ์ ร.ร. ข้อท่ี 1 สพม. 21 ข้อท่ี 1 สพฐ. ข้อท่ี 3,4 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี  1 สพฐ. ข้อท่ี 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุดารัตน์   โสดา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปิติท่ีจะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การให้วิธีสอน การ
อบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริจัดต้ัง
งาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นส่ือในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชน
นั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์ 
พืชพรรณต่อไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งท่ีรวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ท่ีมีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับ
สภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานท่ีเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ  อาจเป็นตัวอย่างแห้งหรือ
ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชท่ีท าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่
ความรู้ เกี่ยวกับพันธุ์ ไม้  นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถด าเนินการ 
สวนพฤกษศาสตร์ในพื้นท่ีของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ใน
วัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกท้ังใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ 

จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่อง
ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่อง
ของการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือ และ
เห็นพ้องต้องกันท่ีจะสนองราชด าริ  ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการด าเนินงานในอีกรูปแบบหนึ่งของ “สวนพฤกษศาสตร์”  
โดยมีการรวมพันธุ์ท่ีมีชีวิต มีแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่าง 
พันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียนและภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น มีการบันทึกรายงานและข้อมูลรวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้  มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้า
และมีการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ด าเนินการโดยสมัคร
ใจไม่ให้เกิดความเครียด 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียน มีความรัก และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
2.2 เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อประโยชน์

ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก 
2.3 เพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อน 
2.4 เพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน 
2.5 เพื่อเป็นแหล่งความรู้ท่ีเปรียบเสมือนเป็นครูที่พูดไม่ได้ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา จ านวน  412 คน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนมีจิตส านึกเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในโรงเรียน 
3.2.2 นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งความรู้ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ได้ 
3.2.3 นักเรียนมีความรู้ในการจัดเก็บรวบรวมพรรณไม้และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนได้ 

4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินการ 
- โรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

6. งบประมาณ 
- งบประมาณ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

7.หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - โรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 
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8.ขั้นตอนและวิธีด าเนนิการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

เม.ย. 62 
เม.ย. 62 
เม.ย. 62 
เม.ย. 62 
เม.ย. 62 

น.ส.สาวสุดารัตน์ 
โสดา 

2.ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ 
1. ท าปูายประจ าต้นไม้ท่ีมีอยู่ 
2. น าพืชพรรณไม้เข้ามาปลูกเพิ่ม 
3. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในพืชพรรณไม้ 
4. ท่ีมี 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
สุดารัตน์  โสดา 
  และคณะ 

3.ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน

(Check) 

การประเมินกิจกรรม 
1. ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน  
2. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  
3. รายงานผลการด าเนินงาน  

ตลอดปีการศึกษา สุดารัตน์  โสดา 
  และคณะ 

4.ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. 63 สุดารัตน์  โสดา 
  และคณะ 

 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
- ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม 
- นิเทศ  ติดตามฯ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสอบถาม 
- แบบนิเทศ  ติดตามฯ 

- นักเรียนร้อยละ 80 รู้และสามารถบอกรายละเอียด
ข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียนได้ 

- สังเกตพฤติกรรม 
- สอบถาม 
- นิเทศ  ติดตามฯ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบสอบถาม 
- แบบนิเทศ  ติดตามฯ 
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10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
10.1  เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง 
10.2  เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10.3  เช่ือมต่อด้วยระบบข้อมูล 
10.4  ศึกษาค้นคว้าเกิดผู้เช่ียวชาญ  เกิดผลงานทางวิชาการ 
10.5  ผู้ปฏิบัติรู้จักใช้ส่ือธรรมชาติท่ีมีอยู่รอบตัวรู้จักตั้งค าถาม  หาค าถาม  ช่างสังเกต  และค้นคว้า 
10.6 มีจิตใจท่ีอ่อนโยน  เห็นประโยชน์และคุณค่า  ท าให้เกิดความรักในพืชพรรณไม้  ไม่ท าลาย  

และมีแนวคิดท่ีอนุรักษ์สืบไป 
10.7  ผู้เรียนสามารถน าพรรณไม้มาจัดสวนตกแต่งบริเวณให้ร่มรื่นสวยงาม 

 
 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นางสาวสุดารัตน์    โสดา)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี 1, 2,5        สพม. 21 ข้อท่ี 1,  2, 3 สพฐ. ข้อท่ี  3, 4 
สนองมาตรฐาน ร.ร. ข้อท่ี 1, 3 สพฐ. ข้อท่ี 1, 3   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางอัญชลี โคดเมือง และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 

1.หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะการด าเนินการจัดการศึกษาตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552 – 2561)  โดยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษา
ท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะ
สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 อันเป็นผลจากการปฏิวัติด้านดิจิตัล (Digital Revolution) และความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ท่ีท าให้โลกท้ังโลกเช่ือมโยงและส่ือสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 
จ าเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความช านาญ 
พร้อมท่ีจะขับเคล่ือนและยกระดับการพัฒนาประเทศ สู่การเป็นประเทศพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้นหัว
ของนโยบาย คือต้องมุ่งไปท่ีคุณภาพของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาท่ี
บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้น
การน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วยนักเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและ
การท างาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือ
กฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้
เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ต้ังค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบ
ใหม่ๆ พร้อมท้ังสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนท่ีเน้นการ 
บูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาท้ัง 4 กับชีวิตประจ าวันและการท า
อาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน  และ (5) เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาท้ัง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีสามารถน ามาใช้ได้
ทุกวัน  
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2.วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้ ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิ เคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ท่ีใช้วิทยาศาสตร์  

คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพื้นฐาน 
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสาระวิชาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น 

  2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ มาใช้เพื่อกระตุ้น ผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เกิดองค์ความรู้ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการก้าวสู่การเปล่ียนแปลง ในมิติเศรษฐกิจและสังคม และสร้าง  
ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

2.4 เพื่อให้ศึกษาหาแนวทางพัฒนาความสามารถของครูให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามแนวทางสเต็มศึกษา  

2.5 เพื่อให้ศึกษาหาแนวทางในการสร้างทักษะท่ีจ าเป็นให้แก่นักเรียน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณา
การตามแนวทางสเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆท่ีใช้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ 
เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพื้นฐาน 
 3.1.2 ผู้เรียนเข้าใจสาระวิชาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น 
 3.1.3 สร้างนวัตกรรมในการการจัดเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มท่ีเรียนปานกลาง 
  3.1.4 สร้างรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสเต็มศึกษา 
  3.1.5 สร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ทักษะในการใช้เครื่องมือทางสารสนเทศอย่างเท่าทัน และน าไปต่อยอดจนสามารถเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชาติบนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 3.1.6 ยกระดับความสามารถทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อก้าวสู่การวิจัยและพัฒนาผลงานในระดับโลก 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  และคณิตศาสตร์ สูงขึ้น   

3.2.2โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีเข้าร่วมโครงการเข้าใจรูปแบบการจัดการศึกษาตามตาม 
แนวทางสเต็มศึกษา 

3.2.3นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงความรู้ ได้เท่าเทียมกัน ตลอดจนสามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้บนระบบการจัดการความรู้  
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - เดือนพฤษภาคม 2562 ส้ินสุดการด าเนินงาน เดือนมีนาคม 2563 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
 - งบประมาณ  จ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี  

และคณิตศาสตร์ 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

พ.ค. 62 
มิ.ย. 62 

 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม 
เทคโนโลยี  
และคณิตศาสตร์ 

 
2.ขั้นด าเนินการ 

(Do) 
 
 

ด าเนินการตามโครงการ 
 
 

ก.ค. 62 
ตลอดปีการศึกษา 

 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม 
เทคโนโลยี  
และคณิตศาสตร์ 
 

3.ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน
(Check) 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

 
ก.พ. 63 

กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม 
เทคโนโลยี  
และคณิตศาสตร์ 
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ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4.ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

  - สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
  - น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

31 มี.ค. 63 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม 
เทคโนโลยี  
และคณิตศาสตร์ 

 
9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียอยู่ใน
ระดับดีขึ้น 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีให้ผลการประเมินระดับชาติมี
พัฒนาการท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 
5.  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 

 

การทดสอบ 
 
การทดสอบ 
 
การทดสอบ 
 
การสังเกต/การส ารวจ 

 

แบบทดสอบ 
 
แบบทดสอบ 
 
แบบทดสอบ 
 
แบบสังเกต/แบบ
ส ารวจ 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนสามารถน าทักษะกระบวนการสอนแบบบูรณาการตามแนวทางสเต็มศึกษามา

ประยุกต์ใช้ในการเรียน 
10.2 ครู มีความรู้ความเข้าใจในการน าทักษะกระบวนการสอนแบบบูรณาการตามแนวทางสเต็ม

ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสอน และมีทักษะการจัดการเรียนรู้โดยน าทักษะกระบวนการสอนแบบบูรณาการ 
10.3 ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจแนวการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนน าทักษะกระบวนการสอน

แบบบูรณาการตามแนวทางสเต็มศึกษามาประยุกต์ใช้และมีแนวทางในการน าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การส่งเสริมการน าทักษะกระบวนการสอนแบบบูรณาการตามแนวทางสเต็มศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน 

 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
      (นางอัญชลี    โคดเมือง)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
สนองกลยุทธ ์  ร.ร. ข้อท่ี 1   สพม. 21 ข้อท่ี 2   สพฐ. ข้อท่ี 2 
สนองมาตรฐาน  ร.ร. ข้อท่ี 1   สพฐ. ข้อท่ี  2 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเยาวลักษณ์  แสนบุญศิริ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปริมาณขยะในโรงเรียนนับเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไข  และหนึ่งในผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการสร้างมลพิษทางขยะก็มาจากนักเรียน   ดังนั้นการปลูกจิตส านึก  ความรับผิดชอบ และการมีจิต
สาธารณะในการรักษาความสะอาด จึงเป็นคุณธรรมดีงามท่ีผู้ใหญ่ควรเสริมสร้างให้เกิ ดขึ้นในจิตใจของ
นักเรียนต้ังแต่เยาว์วัย  อีกท้ังการสร้างสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้สะอาดปราศจากขยะยังเป็น
ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอีกปัจจัยหนึ่ง  ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้
จัดท ากิจกรรม ขวดน้ าสร้างรายได้ขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการดูแลรักษา 

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันเก็บขยะ และยังสามารถมีรายได้จาก
ขยะ ซึ่งเป็นการแสดงความมีจิตสาธารณะท าเพื่อส่วนรวมต้ังแต่เยาว์วัย    และพัฒนาเป็นเยาวชนท่ีมี
คุณธรรม เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต  รวมท้ังเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดี จนเกิดผลใน
เชิงพฤติกรรมรวมท้ังขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อสร้างความต่ืนตัวในการเรียนรู้เรื่องส่ิงแวดล้อม 

 2.2  เพื่อปลูกฝังทัศนคติในการลด คัด แยกขยะ  
 2.3  เพื่อสร้างอุปนิสัยและจิตส านึกในการลด คัด แยกขยะ  
 2.4  เพื่อสร้างความตระหนักรู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

3. เป้าหมาย 
         3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ        

3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 412 คน     
        3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนมีความต่ืนตัวในการเรียนรู้กิจกรรมร้อยละ 70 
3.2.2 นักเรียนมีอุปนิสัย  ทัศนคติและจิตส านึกในการลด คัด แยกขยะกิจกรรมร้อยละ 70 
3.2.3 นักเรียนมีความตระหนักรูร้ักษ์ส่ิงแวดล้อมร้อยละ  70 
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4. ระยะเวลาด าเนินงาน 

- ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

6. งบประมาณ 
 - งบประมาณ  จ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

พ.ค. 62 
มิ.ย. 62 

 

น.ส. เยาวลักษณ์   

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

 
 

ด าเนินการตามโครงการ 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

น.ส. เยาวลักษณ์   

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน
(Check) 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

น.ส. เยาวลักษณ์   

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

  - สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
  - น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

31 มี.ค. 63 น.ส. เยาวลักษณ์   
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9.  การประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.  ร้อยละของนักเรียนเห็นความส าคัญของการจัดเก็บขยะ 
2. ร้อยละของนักเรียนให้ความร่วมมือในการเก็บขยะเพื่อ
สร้างรายได้ 

 

การสังเกตพฤติกรรม 
การสอบถาม 

 

แบบการสังเกต
พฤติกรรม 
แบบการสอบถาม 

 
10. ผลคาดว่าจะได้รับ   

10.1 นักเรียนมีความต่ืนตัวในการเรียนรู ้
10.2 นักเรียนมีอุปนิสัย  ทัศนคติและจิตส านึกในการลด คัด แยกขยะ 
10.3 นักเรียนมีความตระหนักรูร้ักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 
 

 

ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
  (นางสาวเยาวลักษณ์  แสนบุญศิริ)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
          ครู/พนักงานราชการ     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี 1 , 2 , 4   สพม. 21 ข้อท่ี  3   สพฐ. ข้อท่ี  3 

สนองมาตรฐาน   ร.ร. ข้อท่ี 1 , 3   สพฐ. ข้อท่ี 1  

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์  
 

    

1.  หลักการและเหตุผล 
  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ไดกลาวถึง ศาสตรพระราชา
ซึ่งเปนศาสตรท่ีครอบคลุม เรื่องเอกลักษณของชนชาติไทย  เชน การออนนอมถอมตน การเปนสุภาพชน 
ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งเปนคุณงามความดีของคนไทยท่ีบรรพชนไทยไดปฏิบัติสืบทอดต
อกันมา ศาสตรพระราชา ใหขอคิดการประพฤติปฏิบัติตนไววาอยาคบคนดวยฐานะ คบคนดวยความดีมี
มิตรภาพ  ดวยความรักและความผูกพันและขอให มีความกตัญ  ูรู คุณตอบิดามารดา ผูมีพระคุณ 
ประเทศชาติและพระมหากษัตริย ถาทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตรของพระราชาแลวก็จะเปน พลเมืองท่ีมี
คุณภาพ ประเทศก็จะมีแตคนดีและท าใหประเทศเจริญกาวหนา รวมท้ังนอมน า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในชีวิตประจ าวันเพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม 
เกิดความสมดุลและยั่งยืน แนวคิดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดพระราชทาน ไวกวา 40 ปท่ีผานมาเพื่อใหประชาชนชาวไทยน าไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและ ครอบครัวใหมีภูมิคุมกันท่ีมั่นคงในการด าเนินชีวิตอยางมีความสุข จึงนับไดวา “ศาสตร
พระราชา” เปนเสมือนองคความรูท่ีอยูคูแผนดินไทยซึ่งลวนมุงใหประชาชนทุกคน ปฏิบัติตนเปน “คนดี” 
ท้ังคิดดี พูดดี ท าดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย  และมีความสามัคคีซึ่งกันและกันเพื่อรวมกัน
พัฒนาประเทศชาติบานเมืองใหมีความเจริญ กาวหนาเปนปกแผนมั่นคงตลอดไป 
  นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชกระแส รับส่ังตอประชา
ชนชาวไทยให “ชวยสรางคนดีใหบานเมือง” พรอมท้ังพระราชทานหลัก     3 ประการ ท่ีเกี่ยวกับครูและ
นักเรียนไววา “ ใหครูรักเด็ก เด็กรักครู” “ ใหครูสอนใหเด็กมีน ้าใจตอเพื่อนไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับ
ตัวเองและใหเด็ก ท่ีเรียนเกงชวยสอนเพื่อนท่ีเรียนชากวา” “ ใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนท ารวมกันเพื่อให
เห็นคุณคาของความสามัคคี” จากพระราชกระแสรับส่ังข างตนสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทาน พระบรมราโชบาย ดานการศึกษาเพื่อสานตอพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 วาการศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ดังนี้ 
  1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม 
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  3. มีงานท า มีอาชีพ 

  4. เป็นพลเมืองดี 

   เพื่อเปนการสืบสานศาสตรพระราชา และสนองพระราชกระแสรับส่ังของ   พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดท าโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อมุงปลูกฝงใหผูบริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการปลูกฝงคุณ
ธรรม 5 ประการ ไดแก 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญ  ู 3) ความซื่อสัตยสุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 
5) อุดมการณคุณธรรม โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหแตละส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา คัดเลือก
โรงเรียน เขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อยางนอยรอยละ 35 และปงบประมาณ 2561 โรงเรียน
ทุกแหงเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.       
       
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
 2.2  เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดขึ้นในโรงเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม
พึงประสงคใหเปนพฤติกรรมเชิงบวก 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา จ านวนร้อยละ 
100 เข้าร่วมโครงการทุกกิจกรรม 
                3.1.2 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 
                3.2.2 นักเรียนมีเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคใหเปนพฤติกรรมเชิงบวก   

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตลอดปีการศึกษา 2562 

5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 
- ชุมชน วัด 
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6. งบประมาณ 
งบประมาณ  3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

พ.ค. 62 
มิ.ย. 62 

 

นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ 

2. ขั้นด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ 

3. ขั้นตรวจสอบ 
และประเมิน(Check) 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ 

4. ขั้นปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

  - สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
  - น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

31 มี.ค. 63 นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ 

 
9. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถน าคุณธรรม 
จริยธรรม ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

สังเกตพฤติกรรม 
 

ตรวจโครงงาน 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 
รายงานโครงงาน 

นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ 

2. นักเรียน มีพฤติกรรมเชิงบวก
มากยิ่งขึ้น 

สังเกตพฤติกรรม 
 

ตรวจโครงงาน/
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 
รายงานโครงงาน/
กิจกรรม 

นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
          10.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ให้น้อยลงได้ 

 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นายศตวรรษ    ชาวโพธิ์)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี 1 , 2 , 4   สพม. 21 ข้อท่ี  3   สพฐ. ข้อท่ี  3 
สนองมาตรฐาน   ร.ร. ข้อท่ี 1 , 3   สพฐ. ข้อท่ี 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ และนายทัศนัย  บาลไทสงค์ 
 

    

1.  หลักการและเหตุผล 
การปลูกฝัง  อบรม  ฝึกฝนนักเรียน  ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน้นบูรณาการตามหลัก

ไตรสิกขา  อันมี  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “ การกิน  อยู ่ ดู  ฟังเป็น” มีปัญญารู้เข้าใจใน
คุณค่า  และการปลูกฝัง การฝึกฝน ให้ผู้เรียนได้น าหลักธรรมค าส่ังสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  จะท าให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็น
คนดี คนเก่งของสังคม ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 
  2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาเข้าร่วมโครงการทุกคนร้อยละ 100  

   3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 
   3.1.3 นักเรียนมีพฒันาการท่ีดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 
   3.2.2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิถีพุทธ  ได้อย่างมีคุณภาพ     

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตลอดปีการศึกษา 2562 
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5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

 

6. งบประมาณ 
งบประมาณ 3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

พ.ค. 62 
มิ.ย. 62 

 

นายศตวรรษ  
ชาวโพธิ์ 

2. ข้ันด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายศตวรรษ  
ชาวโพธิ์ 

3. ข้ันตรวจสอบ 
และประเมิน
(Check) 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

นายศตวรรษ  
ชาวโพธิ์ 

4. ข้ันปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

  - สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
  - น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

31 มี.ค. 63 นายศตวรรษ  
ชาวโพธิ์ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

1. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถน าคุณธรรม 
จริยธรรม ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความพึง
พอใจ 

นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีดีขึ้น 

สังเกตพฤติกรรม แบบรายงานผล ปพ.5 
เกี่ยวกับคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  และจริยธรรม  ในตนเองอยู่ร่วมในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 10.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีขึ้น 

 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
     (นายศตวรรษ    ชาวโพธิ์)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
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ชื่อโครงการ  โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
สนองกลยุทธ ์   ร.ร. ข้อท่ี 1 , 2 , 4   สพม. 21 ข้อท่ี  3   สพฐ. ข้อท่ี  3 
สนองมาตรฐาน   ร.ร. ข้อท่ี 1 , 3   สพฐ. ข้อท่ี 1  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ และนายทัศนัย  บาลไทสงค์ 
 

    

1.  หลักการและเหตุผล 
การปลูกฝัง  อบรม  ฝึกฝนนักเรียน  ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน้นบูรณาการตามหลัก

ไตรสิกขา  อันมี  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “ การกิน  อยู ่ ดู  ฟังเป็น” มีปัญญารู้เข้าใจใน
คุณค่า  และการปลูกฝัง การฝึกฝน ให้ผู้เรียนได้น าหลักธรรมค าส่ังสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไป
ประพฤติปฏิบติัในชีวิตประจ าวัน  จะท าให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็น
คนดี คนเก่งของสังคม ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 
  2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาเข้าร่วมโครงการทุกคนร้อยละ 100  

   3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 
   3.1.3 นักเรียนมีพฒันาการท่ีดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 
   3.2.2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิถีพุทธ  ได้อย่างมีคุณภาพ     

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตลอดปีการศึกษา 2562 
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5. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

 

6. งบประมาณ 
งบประมาณ 3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

8. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

ขั้นการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 
(Plan) 

1. ศึกษาแผนงาน ก าหนดโครงการฯ 
2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
5. จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ตามกิจกรรรม 

พ.ค. 62 
มิ.ย. 62 

 

นายศตวรรษ  
ชาวโพธิ์ 

2. ข้ันด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการตามโครงการ 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายศตวรรษ  
ชาวโพธิ์ 

3. ข้ันตรวจสอบ 
และประเมิน
(Check) 

 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

นายศตวรรษ  
ชาวโพธิ์ 

4. ข้ันปรับปรุง 
แก้ไขน าไปใช้ 

(Act) 

  - สรุปและรายงานผลการด าเนิน 
กิจกรรม 
  - น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 

31 มี.ค. 63 นายศตวรรษ  
ชาวโพธิ์ 
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9. การประเมินผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

1. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถน าคุณธรรม 
จริยธรรม ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความพึง
พอใจ 

นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีดีขึ้น 

สังเกตพฤติกรรม แบบรายงานผล ปพ.5 
เกี่ยวกับคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  และจริยธรรม  ในตนเองอยูร่่วมในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 10.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีขึ้น 

 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ ลงช่ือ.......................................... ท่ีปรึกษาโครงการ 
      (นายศตวรรษ   ชาวโพธิ์)    (นางสาวกาญจนา   ลาภไธสงค์) 
    ครู ค.ศ.1     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายสลับ   หัดค าหมื่น) 

   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนงัพฒันศึกษา 

 

   ลงช่ือ.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นายรังสรรค์     จันทจร) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 
 



 

  

 

ภาคผนวก 



 

 



 

 

ครู ค.ศ.1 



  



 

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 

 - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย 
 - กิจกรรมวันภาษาไทย 
 - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
 - กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
 - กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 - กิจกรรมวันส าคัญ 
 - กิจกรรมกีฬาภายใน 
 - กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและอัจฉริยะภาพทางด้านวิชาการ 
4. โครงการนิเทศการสอน 
5. โครงการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
6. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ 

 - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
 - กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

8. โครงการแนะแนว 
 - กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและศึกษาต่อ 
 - กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา 
 - กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ 
 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

9. โครงการสารสนเทศทางการศึกษา 
 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศสถานศึกษา 
 - กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ 
 - กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 



 

10. โครงการส่งเสริมงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน 
 - กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์การวัดผลและประเมินผล 
 - กิจกรรมคลินิก 0 ร มส. 
 - กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพงานทะเบียน 

11. โครงการห้องเรียนคุณภาพ  
12. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  
13. โครงการสอนเสริมความรู้ (O-Net ม.3 , ม.6)  
14. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

 - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
 - กิจกรรมจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด 
 - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
 - กิจกรรมรักการอ่าน 
 - กิจกรรมชวนพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ 

15. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนและ DMC 
 - กิจกรรมรับสมัครนักเรียน 
 - กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ 

16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานบริหารท่ัวไปเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป 
 - กิจกรรมส่งเสริมระบบงานสารบรรณ 
 - กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ 

17. โครงการส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียน 
 - กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 

 - กิจกรรม อ.ย. น้อย 
 - กิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพประจ าปี 
 - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยา 
 - กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ 
 - กิจกรรมป้ายนิเทศและประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 
- กิจกรรมรณรงค์ลดการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ 

18. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 - ซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน 
 - กิจกรรมตัดตกแต่งต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับและสวนหย่อม 
 - กิจกรรมป้ายสารสนเทศ 



 

 - กิจกรรมป้ายจราจรและป้ายบอกทาง 
 - กิจกรรม Bigcleaning day 
 - กิจกรรมเรือนเพาะช า 
 - กิจกรรมท าความสะอาดเขตพื้นท่ีบริการ 

19. โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะและน้ ามันเช้ือเพลิง 
20. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการนักเรียน 
 - กิจกรรมป้องกันยาเสพติดและลดความรุนแรงในสถานศึกษา 
 - กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุในโรงเรียน 
 - กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) 
 - กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมนักเรียน 

21. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
22. โครงการโรงเรียนสีขาว  
23. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  
24. โครงการประชุมผู้ปกครอง  
25. โครงการส่งเสริมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - กิจกรรมทัศนศึกษา 
 - กิจกรรมค่ายลูกเสือ 

26. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนผู้ปกครองนักเรียน  
27. โครงการจิตอาสาพระราชทาน ร.10  “เราท าความดีด้วยหัวใจ”  
28. โครงการพัฒนาระบบงานบริการงบประมาณของโรงเรียน  
29. โครงการส่งเสริมระบบงานพัสดุ  
30. โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์  
31. โครงการส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค  
32. โครงการจ้างแม่บ้าน  
33. โครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา  
34. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  
35. โครงการส่งเสริมขวัญก าลังใจบุคลากรโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา  
36. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา 

 - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

37. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนาหนงัพัฒนศึกษา  
38. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  



 

39. โครงการโรงเรียนสุจริต  
40. โครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม/เรียนร่วม  
41. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
42. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
43. โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
44. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   
45. โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
46. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
47. โครงการสถานศึกษาพอเพียง  

 


