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      ในการจัดท ากิจกรรม/โครงการ เพื่อใช้ประกอบเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ  256๓   ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัยิิ่งในการบริาารจัดการแะะพันนาคณณาาพ
ของสถานศึกษา  ทางโรงเรีินได้รับความร่วมมือจากทณกฝ่าิในการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดิมีการวิเคราะา์นโิบาิจณดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ    แะะ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้ง
นโิบาิระดับเขตการศึกษา  เพื่อเตรีิมพร้อมสู่การประเมินคณณาาพการศึกษาจาก สมศ. 
แะะโรงเรีินมาตรฐานสากะ จึงได้น าข้อมูะต่างๆ มาพิจารณาตามกระบวนการ  ในการ
ก าานดงาน / โครงการ ทั้งนี้เพื่อมณ่งใา้การด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรีิน  เป็นไปตาม
เป้าามาิ บรระณตามวิสัิทัศน์  พันธกิจ  แะะเป้าประสงค์ของโรงเรีินนั้น   ทางโรงเรีินาวัง
เป็นอิ่างิิ่งว่า   การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้    จะส่งผะใา้การบริาารจัดการ
แะะพันนาคณณาาพการศึกษาของโรงเรีิน  มีประสิทธิาาพแะะประสิทธิผะต่อไป 

 
 
                   ไกร  ธรรมากาศ 
             ผู้อ านวิการโรงเรีินปะ้องวิทิาคม 
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สารบัญ 
เรื่อง               หน้า 
โครงการกลุ่มงานวิชาการ (A) 
A1 โครงการจัดท าเอกสาร 1 
A2 โครงการพัฒนางานส านักงานวิชาการ 5 
A3 โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล 9 
A4 โครงการพัฒนางานทะเบียน 12 
A5 โครงการพัฒนาหลักสูตร 15 
A6 โครงการวิจัยในชั้นเรียน 19 
A7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรีนนรู้คณิตศาสตร์ 22 
A8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 26 
A9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 31 
A10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 35 
A11 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 40 
A12 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 45 
A13 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 48 
A14 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 51 
A15 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนปล้องวิทยาคม  (วารสาร,ครุภัณฑ์) 55 
A16 โครงการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส. ของนักเรียน 59 
A17 โครงการกิจกรรมแนะแนว 63 
A18 โครงการสัปดาห์อาเซียน 67 
A19 โครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 71 
A20 โครงการรักษาดินแดน 74 
A21 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 78 
A22 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) 81 
A23 โครงการเข้าค่ายภาษาจีน 85 
A24 โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาจีนและวันตรุษจีน 88 
A25 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 92 
A26 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (สัปดาห์ภาษาอังกฤษ) 95 
A27 โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมชุมนุม) 99 
A28 โครงการเปิดบ้านวิชาการ(Open House) 102 
A29 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 105 
A30 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 110 
A31 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 115 
A32 โครการทัศนศึกษาของนักเรียน 119 
A33 โครงการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 121 
A34 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 125 
 



ค 
 

(ต่อ) 
A35 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 128 
โครงการกลุ่มงานอ านวยการ (B) 
B01 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานการเงิน 133 
B02 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ 137 
B03 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานสารบรรณ 141 
B04 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานคณะกรรมการสถานศึกษา 147 
B05 โครงการพัฒนางานเกียรติบัตร 150 
B06 โครงการพัฒนางานบุคลากร 153 
B07 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 158 
B08 โครงการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 161 
B09 โครงการงานส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบุคลากร (เงินไปราชการ) 164 
B10 โครงการธนาคารโรงเรียน 167 
โครงการกลุ่มงานอ านวยการ (C)  
C01 โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 171 
C02 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและโรงเรียนสุจริต 176 
C03 โครงการงานพัฒนาส านักงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 180 
C04 โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 185 
C05 โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพสวัสดิการนักเรียน 193 
C06 โครงการพัฒนางานสภานักเรียน 196 
C07 โครงการพัฒนางานเวรยามรักษาความปลอดภัย 200 
C08 โครงการส่งเสริมวินัยจราจร 204 
C09 โครงการสถานศึกษาสีขาว 208 
C10 โครงการ To Be Number 1 212 
C11 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 217 
C12 โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 221 
C13 โครงการวัดสู่โรงเรียน/โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 225 
C14 โครงการพัฒนาระบบสารวัตรนักเรียน 228 
โครงการกลุ่มงานกิจการนักเรียน (D) 
D01 โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน 233 
D02 โครงการพัฒนางานปฏิคม 236 
D03 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 240 
D04 โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 244 
D05 โครงการปรับปรุงวงโยธยาทิตและดนตรีพื้นเมือง 248 
D06 โครงการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อม 251 
D07 โครงการงานปรับปรุงอาคารสถานที่ 254 
D08 โครงการพัฒนางานส่งเสริมนาฎศิลป์ 257 
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(ต่อ) 
D09 โครงการงานสวัสดิการน้ าประปา 261 
D10 โครงการสานสัมพันธ์ชาวขาว-เหลือง 264 
โครงการกลุ่มนโยบายและแผน (E) 
E01 โครงการงานแผนงาน/โครงการ 268 
E02 โครงการพัฒนาห้องส านักงานนโยบาย 272 
E03 โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 275 
E04 โครงการพัฒนางานสารสนเทศ 282 
E05 โครงการงานประชาสัมพันธ์ 285 
E06 โครงการพัฒนางานควบคุมภายใน 288 
E07 โครงการส่งเสริมความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 292 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรีินปะ้องวิทิาคมเป็นองค์กรแา่งการเรีินรู้ มีคณณาาพตามมาตรฐานสากะ ส่งเสริม
ผู้เรีินใา้มี 

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่  21 ด ารงตนบนพื้นฐานาะักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพีิงสืบสาน
ศิะปวันนธรรม     าูมิปัยยาท้องถ่ิน แะะอนณรักษ์สิ่งแวดะ้อม 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมแะะพันนาผู้เรีินใา้มีคณณาาพเป็นพะเมืองโะกเป็นบณคคะแา่งการเรีินรู้ มีทักษะ 
     ในศตวรรษที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานาะักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพีิงสืบสาน  
     าูมิปัยยาท้องถ่ิน แะะอนณรักษ์สิ่งแวดะ้อม 
 2. ส่งเสริมแะะพันนาครูใา้เป็นบณคคะแา่งการเรีินรู้มีคณณาาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. พันนาาะักสูตรแะะการจัดการเรีินการสอนเทีิบเคีิงมาตรฐานสากะ 
 4. พันนาการบริาารจัดการโดิใช้ระบบคณณาาพ 
 5. พันนาแาะ่งเรีินรู้เทคโนโะิีสารสนเทศเพื่อการเรีินรู้แะะการบริาารจัดการ 
 6. สร้างเครือข่าิการเรีินรู้ทั้งในระดับโรงเรีินระดับท้องถ่ินระดับประเทศแะะระดับ
นานาชาติ 
 

เป้ำหมำย (school goals) 
 ผู้เรีินมีคณณาาพการศึกษาตามมาตรฐานสากะ มีทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐาน
าะักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพีิง สืบสานศิะปวันนธรรม าูมิปัยยาท้องถ่ิน แะะอนณรักษ์สิ่งแวดะ้อม 
 

กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 กลยุทธ์ท่ี 1  พันนาผูเ้รีินใาม้ี คณณาาพเป็นพะเมอืงโะกเปน็บณคคะแาง่การเรีินรู้มีทกัษะใน
ศตวรรษที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานาะักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพีิง สืบสาน ศิะปวันนธรรม     
าูมิปัยยาท้องถ่ิน แะะอนณรักษ์สิ่งแวดะ้อม 
 กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมแะะพันนาครูใา้เป็นบณคคะแา่งการเรีินรู้มีคณณาาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพใช้เทคโนโะิีสารสนเทศแะะการสื่อสาร ใา้เป็นกะไกการขับเคะื่อนการเรีินรู้ การบริาารแะะ
การบริการ  
 กลยุทธ์ท่ี 3  พันนาาะักสูตรแะะจัดการเรีินการสอนเทีิบ เคีิงมาตรฐานสากะมี      
ความรับผิดชอบต่อสังคมแะะสิ่งแวดะ้อม 
 กลยุทธ์ท่ี 4  บริาารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดิใช้ระบบคณณาาพ 
 กลยุทธ์ท่ี 5  พันนาแาะ่งเรีินรู้เทคโนโะิีสารสนเทศเพื่อการเรีินรู้แะะการบริาารจัดการ
 กลยุทธ์ท่ี 6  สร้างเครือข่าิการเรีินรู้ทั้งในระดับโรงเรีิน ระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ แะะระดับ
นานาชาต ิ
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PLONG MODEL 
P: Planning ามาิถึง การวางแผนการท างาน   
LO: Learning & Organization to operate ามาิถึง การเรีินรูอ้งค์กรเพื่อการท างาน  
N: Network checking the process ามาิถึง การตรวจสอบกระบวนการท างานโดิ

เครือข่าิ    
G: Growth mind set improvement ามาิถึง การปรับปรณงแก้ไข โดิใช้แนวคิด

สร้างสรรค์  
มณ่งสู่การพันนาอิ่างต่อเนื่อง   

ค่านิยมองค์กร  PLONG  Value 
P: Participation  หมายถึง  เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และภาคีเครือข่ายทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
L: Learning Organization  หมายถึง  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
O: Opportunity   หมายถึง  เปิดโอกาสสร้างความสามารถทั้งในระดับบุคคล งานกลุ่ม

และองค์กร 
N: Network หมายถึง สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน ท้องถ่ินและ

ระดับ  
นานาชาติ 
G: Growth mind set ามาิถึง การปรับปรณงแก้ไข โดิใช้แนวคิดสร้างสรรค์ มณ่งสู่การ

พันนาอิ่าง 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity) 
“ยิ้ม  ไหว้   ทักทาย” 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Identity) 
“ วัดสู่โรงเรียน ” 

ค าขวัญ ปณิธานของโรงเรียน  (Resolution) 
“เรียนด ี งานเด่น  เป็นกีฬา  พึ่งพาตนเอง” 
 

คติพจน์ของโรงเรียน 
“อตฺตาหิ    อตฺตโน    นาโถ” (ตนแลเป็นที่พึง่แห่งตน) 

 

สีประจ าโรงเรียน  (ขาว- เหลือง) 
สีขาว     หมายถึง   ความบริสทุธ์ิของร่างกายและจิตใจ 
สีเหลือง  หมายถึง   ความมีศีลธรรมและคุณธรรม 
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โครงการของกลุ่มบริหารงานวิชาการ (A) 
 

รหัส ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งปม. งปม.อื่น หมายเหตุ 
A1 โครงการจัดท าเอกสาร นายวิรุจน์  เมืองมูล 167,100   
A2 โครงการพัฒนางานส านักงานวิชาการ นางมาลี   มนาคม 10,000   
A3 โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล นางมาลี  มนาคม 5,000   
A4 โครงการพัฒนางานทะเบียน นายยงยุทธ  สุรัตน์ 12,000   
A5 โครงการพัฒนาหลักสูตร นางกชพร  สายกษิรา 2,000   
A6 โครงการวิจัยในชั้นเรียน นายวิรุจน์  เมืองมูล -   
A7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ

เรีนนรู้คณิตศาสตร์ 
นายวิรุจน์  เมืองมูล 15,000   

A8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ            
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง 10,000   

A9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์ 15,000   

A10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางสมรส  เหมะธุรินทร์ 10,000   

A11 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

นายเฉลิม  ขัดพะนัด 10,000   

A12 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

นายอดุลย์  ค าพลอย 10,000   

A13 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

นายธวิทย์  วุฒิ 10,000   

A14 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

นางกชพร  สายกษิรา 15,000   

A15 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนปล้องวิทยาคม                  
(วารสาร,ครุภัณฑ์) 

นางพรเพ็ญ  ใจแปง 15,000   

A16 โครงการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส. ของนักเรียน นางมาลี  มนาคม -   
A17 โครงการกิจกรรมแนะแนว นางนิตยา  วงศ์กาไสย 5,000   
A18 โครงการสัปดาห์อาเซียน นางสาวพรรษา  จ าเริญ 5,000   
A19 โครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
นายวิรุจน์  เมืองมูล -   

A20 โครงการรักษาดินแดน นายพงษ์ชัย  ณ น่าน -  งบ 15 ปี 2,000  
A21 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นางกชพร  สายกษิรา 5,000   
A22 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์ -   
A23 โครงการเข้าค่ายภาษาจีน น.ส.สินิทธา  ปรียาภัสกุล 15,000   
A24 โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาจีนและวันตรุษจีน น.ส.สินิทธา  ปรียาภัสกุล 7,000   
A25 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน นายวิรุจน์  เมืองมูล -   
A26 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ (สัปดาห์ภาษาอังกฤษ) 
นางวิมล  กาบแก้ว 5,000   

A27 โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรม
ชุมนุม) 

นางกาญจนา  จิตถา -  งบ 15 ปี 4,000 

A28 โครงการเปิดบ้านวิชาการ(Open House) นายวิรุจน์  เมืองมูล 50,000   
A29 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นายวิรุจน์  เมืองมูล -   
A30 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นางมาลี   มนาคม -   
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A31 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นางมาลี   มนาคม 44,000   
A32 โครการทัศนศึกษาของนักเรียน นายวิรุจน์  เมืองมูล 150,000   
A33 โครงการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด นางวิมล  กาบแก้ว 10,000   
A34 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา นายอดุลย์   ค าพลอย 122,200   
A35 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นายวิรุจน์  เมืองมูล 120,000   

 *โครงการรักษาดินแดน  2,000   
 *โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรม

ชุมนุม) 
 4,000   

รวม    
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ชื่องาน/โครงการ     A01 โครงการจัดท าเอกสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิรุจน์  เมืองมูล 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 1  ,ข้อที่ 3 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุม่เป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ตัวชี้วดัท่ี 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะของงาน/โครงการ     (    )  ใหม ่ ( )   ต่อเนื่อง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  โครงการ  จัดท าเอกสาร 
2.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนและการบริหารทั่วไปของโรงเรียนปล้องวิทยาคม   จ าเป็นต้องได้รับความ
สะดวกในการจัดท าเอกสาร  ดังนั้นฝ่ายเอกสารจึงได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการท างานของครูและ
ฝ่ายงานทั่วไป   เพื่อให้การท างานของครูเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมุ่งผลต่อนักเรียน 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ครผููส้อนในการจัดการเรียนรู้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
 2.  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกฝ่่ายงานต่าง ๆ 
 3.  เพื่อจัดเตรียมข้อสอบเพื่อการวัดผลทั้งโรงเรียน 
 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

1. จัดท าอกสารได้ครบตามความต้องการของครูทุกคน 
2. จัดท าเอกสารได้ครบตามความต้องการของทกุฝ่ายงาน 
3. จัดท าข้อทดสอบได้ครบ 

4.2 เชิงคุณภาพ 
1. การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ 
2. การท างานของฝ่ายงานต่าง ๆ  มีประสทิธิภาพ 
3. การทดสอบเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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5. สถานท่ีด าเนินการ    โรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีงบประมาณ 
 
7.  เน้ือหา / หลักสูตร 
 -  จัดท าเอกสารประกอบการฝึก การสอน และการสอบ 
 
8.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผนและเตรียมการ 
     ส ารวจปัญหาและความต้องการในปีที่ผ่านมาว่า
ใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าไร  จัดท าแผนงานโครงการ
รองรับ 

ตุลาคม ครูผู้สอนทุกท่าน 

2. ขั้นด าเนินการ 
     ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
     นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ตลอดปีงบประมาณ ครูผู้สอนทุกท่าน 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
    รายงานผลโครงการ 

พ.ย.  และ ส.ค. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

4. ขั้นสรุปและประเมินผล 
   ครู นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดท าเอกสาร
ประกอบการฝึกสอน สอบ อยู่ในระดับมาก 

ก.ย.  เครื่องมือ 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 
9.  งบประมาณ    167,100  บาท   (หน่ึงแสนหกหม่ืนเจ็ดพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

รายการวัสดุอุปกรณ์โครงการ 

ที่ ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสดุ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย รวม 

1 ต.ค. จัดท าเอกสาร 
ฝึก สอน สอบ 

กระดาษเอ 4 100 รีม 100 10,000 
ไข  copy 3  หลอด 2,500 7,500 
หมึก  copy 3 หลอด 1,000 3,000 
หมึกถ่ายเอกสาร 2  หลอด 5,000 10,000 

2 ธ.ค. จัดท าเอกสาร 
ฝึก สอน สอบ 

กระดาษเอ 4 50 รีม 100 5,000 
ไข  copy 3  หลอด 2,500 7,500 
หมึก  copy 3 หลอด 1,000 3,000 
หมึกถ่ายเอกสาร 2  หลอด 5,000 10,000 

3 ก.พ. จัดท าเอกสาร 
ฝึก สอน สอบ 

กระดาษเอ 4 50 รีม 100 5,000 
ไข  copy 3  หลอด 2,500 7,500 
หมึก  copy 3 หลอด 1,000 3,000 
หมึกถ่ายเอกสาร 2  หลอด 5,000 10,000 

4 มิ.ย. จัดท าเอกสาร 
ฝึก สอน สอบ 

กระดาษเอ 4 50 รีม 100 5,000 
ไข  copy 3  หลอด 2,500 7,500 
หมึก  copy 3 หลอด 1,000 3,000 
หมึกถ่ายเอกสาร 2  หลอด 5,000 10,000 
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ที่ ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสดุ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย รวม 

5 ก.ค. จัดท าเอกสาร 
ฝึก สอน สอบ 

กระดาษเอ 4 50 รีม 100 5,000 
ไข  copy 3  หลอด 2,500 7,500 
หมึก  copy 3 หลอด 1,000 3,000 
หมึกถ่ายเอกสาร 2  หลอด 5,000 10,000 

6 ตลอดปี จัดท าเอกสาร หมีกเติมเครื่องพิมพ์ Epson 16 หลอด 150 2,400 
6 ตลอดปี หมีกเติมเครื่องพิมพ์ Brother 8 หลอด 150 1,200 
7 ตลอดปี กระดาษกาวสองหน้าบางนู

โว(12 มิล) 20 หลา 
40 ม้วน 25 1000 

8 ตลอดปี กระดาษกาวสองหน้าบางนู
โว(0.75น้ิว) 20 หลา 

40 ม้วน 25 1000 

9 ตลอดปี  เทปสันหนังสือ 2 น้ิว 20 ม้วน 50 1000 
10 ตลอดปี เทปสันหนังสือ 1.5 น้ิว 20 ม้วน 45 900 
11 ตลอดปี กระดาษการ์ดขาว180แกรม 20 รีม 155 3100 
12 ตลอดปี กระดาษการ์ดสี 120 แกรม 20 รีม 115 2300 
13 ตลอดปี พลาสติกเคลือบ A4  10 รีม 285 1850 
14 ตลอดปี กระดาษสติกเกอร์A4(สีขาว) 10 แพ็ค 100 1000 
15 ตลอดปี ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 96 กล่อง 10 960 
16 ตลอดปี ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3 50 กล่อง 10 500 
17 ตลอดปี ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 

23/10 
2 กล่อง 75 150 

18 ตลอดปี ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 
23/13 

1 กล่อง 100 100 

19 ตลอดปี ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 
23/24 

5 แพ็ค 100 1000 

20 ตลอดปี เครื่องยิง ช้าง NO.TS-13H 1 อัน 590 590 
21 ตลอดปี เครื่องตัดกระดาษมือโยก

A4(858A4) 
1 อัน 4500 4500 

22 ตลอดปี ค่าซ่อมแซม    10000 
  รวม (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 167,100 
 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. การบรหิารงานมปีระสิทธิภาพ 
 2. ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     

นายวิรุจน์  เมืองมูล 
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12. การอนุมัติโครงการ 
(ลงช่ือ)………….…………………………….ผู้เสนอโครงการ 

  (นายวิรุจน์  เมืองมลู) 
ลงช่ือ……………………….....…….……….ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                (นายวิรุจน์       เมืองมูล) 
               รองผู้อ านวยการกลุม่งานบริหารวิชาการ 

           ลงช่ือ…………………..………………….……ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                  ( นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์ ) 

    ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….............................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               ( นายไกร    ธรรมากาศ )  

           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       A02 โครงการพฒันางานส านักงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมาลี  มนาคม  
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุม่เป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะของงาน/โครงการ     (    )  ใหม ่ ( )   ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 
1. โครงการ    พัฒนางานส านักงานวิชาการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การจัดองค์กร  โครงสร้างระบบบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามความสามารถและความถนัด ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
         1.  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการก าหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถของบุคลากร 
         2.  เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ.และพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนสูงข้ึน 
4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
1) บุคลากรเกิดความชัดเจนในการก าหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถร้อยละ 100 
2) การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 
3) ผู้เรียนไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดรอ้ยละ 100 
4) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดี รอ้ยละ 45 

4.2 เชิงคุณภาพ 
1) บุคลากรเกิดความชัดเจนในการก าหนดหน้าที่ตรงตามความถนัดและความสามารถ 
2) การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
3) ผู้เรียนได้เลอืกเรียนตามความสนใจและความถนัด 
4)   ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัดี  
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5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ตลอดปงีบประมาณ 2563 
7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 

-   ครูผู้สอนจัดท าข้อมูลรายวิชาโดยใช้ ระบบงานทะเบียนวัดผล (sgs) 
-   งานวัดผลประเมินผลจัดท าข้อมลูผลการเรียน 
-   จัดท าระบบสารสนเทศกลุ่มงานวิชาการ 

8.  วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
1.ประชุมวางแผน 
- ส ารวจจ านวนคาบสอน และจ านวนครูผู้สอน  
เพื่อวางแผนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
ตุลาคม 2562 และ 
พฤษภาคม 2563 

นางมาลี  มนาคม 

8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเพื่อ
ความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ 
-.จัดการลงทะเบียนเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตาม
ความสนใจและความถนัด 
- จัดท าตารางสอนเพื่อให้ครูเข้าสอนตามตารางเวลา 
- ตรวจสอบการจัดท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน เพื่อรับการอนุมัติก่อนท าการจัดการเรียนรู้        
 - ตรวจสอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของ  
ครูผู้สอน เพื่อรับการอนุมัติก่อนท าการจัดการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 
ต.ค. 62, พ.ค. 63 
ต.ค. 62, พ.ค. 63 

ธ.ค. 62 
มี.ค. 63 
มี.ค. 63 
มี.ค. 63 
ม.ค. 63 

วิชาการ 

8.3  ขั้นตอนติดตาม 
    -  จัดแสดงผลงานของครูและนักเรียน 
-  จัดท ารายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแจ้งผู้ปกครอง
นักเรียนรับทราบ 

ตลอดปีการศึกษา วิชาการ 

8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
-   จัดท าสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวิชา เพื่อน า
ผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น   
 -   สรุปงานโครงการและกิจกรรม 

มี.ค.63, ก.ย. 63 วิชาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมิน  มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   
และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 

1. การทดสอบกลางภาค
และปลายภาค 
 

1. แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน 1 
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9.  งบประมาณ  10,000 บาท 
รายละเอียดการใช้วัสด-ุอุปกรณ์ 

ที่ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม 
1 ตลอดปี

การศึกษา 

จัดท าเอกสาร
งาน
ส านักงาน 
 

ลวดเย็บกระดาษ เบอร ์10 2 โหล 60 120 
2 ปากกาเคม ีคละส ี 1 โหล 180 180 
3 คลิปหนบีกระดาษ 10 กล่อง 10 100 
4 แฟ้มเอกสาร 10 แฟ้ม 90 900 
5 กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว  40 ม้วน 25 1000 
6 แผ่นดีวีด ี 1 กลอ่ง 500 500 

7 แผ่นซีด ี 1 กลอ่ง 250 250 

8 เทปท าสันหนังสือ 1.5 นิ้ว 10 ม้วน 50 500 
9 เทปกาวหนังไก่ 1.5 นิ้ว 10 ม้วน   
10 กระดาษกาวสองหน้าบาง นูโว

(0.75นิ้ว) 20 หลา 
10 ม้วน 25 250 

11 กระดาษกาวสองหน้าบาง นูโว
(12 มิล) 20 หลา 

10 ม้วน 25 250 

12 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/13 2 กล่อง 75 150 
13 ลวดเย็บกระดาษ เบอร ์๓ 2 โหล 120 240 
14 ไวนิลข้ันตอนด าเนินงานวัดผล  5 ผืน 120 600 
15 กระดาษปริ้นสร์ูป 180 แกรม  2 รีม 265 530 
16 กระดาษสตกิเกอร ์ 4 รีม 100 400 
17 ไส้แฟ้ม 10 ห่อ 20 200 
18 ป้ายไวนิล 7 ตรม. 120 840 
19 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Epson 12 ขวด 120 960 
20  กระดาษท าปก 180 แกรม 3 ห่อ 155 465 
21  ปากกาลกูลื่น 4 โหล 150 300 
22  ดินสอ 2 บี 1 โหล 165 165 
23  ยางลบ 1 โหล 165 165 
24  น้ ายาลบค าผิด 10 แท่ง 62 620 

รวมเงินท้ังสิ้น  10000 
 

ตารางการปฏิบัติงาน 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ตลอดปีการศึกษา จัดท าบันทึกการประชุม นางมาลี   มนาคม 
ตลอดปีการศึกษา จัดระบบการเก็บเอกสารงานวิชาการ 
เมษายน, ตุลาคม 2563 จัดท าสารสนเทศงานวิชาการ 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
- การปฏิบัตงิานเป็นระบบ  มีความชัดเจน  แม่นย า และมปีระสิทธิภาพ 

 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางมาลี  มนาคม 
 
12.  การอนุมัติโครงการ 

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

                                                 (นางมาลี         มนาคม) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายวิรุจน์       เมืองมลู) 
                 รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    ( นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์ ) 

        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
ลงช่ือ…………………….................................…ผู้อนุมัตโิครงการ 

                                                ( นายไกร       ธรรมากาศ )  
            ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       A03 โครงการพฒันางานวัดผลประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมาลี  มนาคม  
กลุ่มงาน             บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
 ตัวชี้วัดท่ี 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
                   และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะของงาน/โครงการ     (    )  ใหม ่ ( )   ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 
3. โครงการ    พัฒนางานวัดผลประเมินผล 
4. หลักการและเหตุผล 

การวัดผลประเมินผลเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เพื่อให้การวัดผล
ประเมินผลมปีระสิทธ์ิภาพ มีความถูกต้องชัดเจน รวดเร็ว จ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ใช้
ในระบบงานอย่างเพียงพอ 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน 
    2. เพื่อวิเคราะห์ผูเ้รียนและพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
1. ครูทุกคนมีการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 
2. นักเรียนลดการติดศูนย์รอ้ยละ 3 
3. มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในระบบงานอย่างเพียงพอ 

4.3  เชิงคุณภาพ 
1. ครูทุกคนมีการวัดผลประเมินผล ตรงตามระเบียบอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

        2. นักเรียนมสีัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
3.  มีระบบสารสนเทศเกี่ยวข้อมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ระดบัโรงเรียนและระดบัชาติ 

               ที่สามารถตรวจสอบได้ 
5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ตลอดปงีบประมาณ 2563 
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7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 

-   ครูผู้สอนจัดท าข้อมูลรายวิชาโดยใช้ ระบบงานทะเบียนวัดผล (sgs) 
-   งานวัดผลประเมินผลจัดท าข้อมลูผลการเรียน 
-   ติดตามนักเรียนที่ติด 0 ร และ มส. 
-   ครูผู้สอนจัดท าหลักสูตรประจ าช้ันเรียน/ข้อสอบ 

8.  วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
ส ารวจข้อมูล, ส ารวจราคาวัสดุอุปกรณ์ 
เสนอโครงการ 

 
ตุลาคม 2562 และ 
พฤษภาคม 2563 

นางมาลี  มนาคม 

8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
จัดท าเอกสารงานวัดผลประเมินผล 
ด าเนินการสอบกลางภาค 
ด าเนินการสอบปลายภาค 
จัดท า ปพ.5, ปพ.6 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ 
สรปุผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 
ต.ค. 62, พ.ค. 63 

ธ.ค. 62 
มี.ค. 63 
มี.ค. 63 
มี.ค. 63 
ม.ค. 63 

 
 
 

วัดผล 

8.3  ขั้นตอนติดตาม 
-  จัดการสอบแก้ตัวแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตลอดปีการศึกษา วัดผล 

8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
-   สรุปงานโครงการและกิจกรรม 

มี.ค.63, ก.ย. 63 วัดผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 
นักเรียนและครรู้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจ
ในระบบงานวัดผลประเมินผล 

-การสังเกต    
- การสอบถาม 
-การประเมินผล 

1. แบบบันทึกการสงัเกต 
2. แบบสอบถาม  
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

9.  งบประมาณ  5,000 บาท 
รายละเอียดการใช้วัสด-ุอุปกรณ์ 

ท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รายการ จ านวน 
ราคา/
หน่วย 

รวม 

1 ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
ด าเนินกา

รสอบ 

กระดาษค าตอบ 60 ข้อ 200 รีม 15 3,000 
2 ลวดเย็บกระดาษ เบอร ์10 2 โหล 60 120 
3 ปากกาเคม ีคละส ี 1 โหล 180 180 
4  เชือกขาวแดง 200 เมตร 4 ม้วน 60 240 
5  

ต.ค. 
 
จัดท า

กระดาษการ์ดส ีA4 8 รีม 120 960 
6 กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว (เหลือง,ชมพู,ฟ้า) 6 ม้วน 25 150 
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ท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รายการ จ านวน 
ราคา/
หน่วย 

รวม 

8 เอกสาร
งานวัดผล 
 

เทปท าสันหนังสือ 1.5 นิ้ว 2 ม้วน 50 100 
10  กระดาษกาวสองหน้าบาง นูโว(12 มิล) 

20 หลา 
10 ม้วน 25 250 

รวมเงินท้ังสิ้น  5,000 
 

ตารางการปฏิบัติงาน 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิชอบ 

ตุลาคม  
พฤษภาคม  

-  จัดท าเอกสารงานวัดผล 
-  ลงทะเบียนรายภาค รายป ี

นางมาลี มนาคม 

กุมภาพันธ์  
ก.ย.  

-  ด าเนินการสอบกลางป/ีปลายภาค -  ด าเนินการวิเคราะหข้์อสอบ 
-  สรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน -  จ าท า ปพ.5 , ปพ.6 

ฝ่ายวิชาการ 
นางมาลี มนาคม 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- การปฏิบัตงิานเป็นระบบ  มีความชัดเจน  แม่นย า และมปีระสิทธิภาพ 
 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางมาลี  มนาคม 
 
12.  การอนุมัติโครงการ 

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

                                                      (นางมาลี  มนาคม) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นายวิรุจน์  เมืองมลู) 
               รองผู้อ านวยการกลุม่งานบริหารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    ( นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์ ) 

        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
ลงช่ือ…………………….................................…………ผู้อนมุัติโครงการ 

                                               ( นายไกร    ธรรมากาศ )  
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 

 



12 
 

รหัส / ชื่อโครงการ    A04 ทะเบียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายยงยุทธ  สุรัตน์ 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 5  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.5  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะของงาน/โครงการ     (    )  ใหม ่ ( )   ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 

1. โครงการ   ทะเบียน 
2. หลักการและเหตุผล 

  งานทะเบียนเป็นงานที่เน้นการบริการข้อมูลและเน้นความชัดเชน  ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  ทั้งนี้ 
เพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนที่มาติดต่อขอเอกสารการจบหลักสูตร  ตามที่กระทรวงศึกษาที่การก าหนด  น าไป
เป็นเอกสารในการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไป  และมีรายละเอียดให้มีระบบเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา  เพื่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองของโลก  เป็นคนเก่งและมีความสุข  จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

     3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การบริการที่เป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อให้งานทะเบียนมีระบบแบบแผนมากข้ึน 
3. เพื่อพัฒนางานทะเบียนให้เป็นระบบระเบียบ 
4.  เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในระบบงานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

      4. เป้าหมาย 
4.1  เชิงปริมาณ 

–  เพื่อให้มีวัสดุอปุกรณ์  เครื่องมอื  เพียงพอ 
4.2  เชิงคุณภาพ 

       -    เพื่อให้การบริการแก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน หรือที่จบการศึกษาไปแล้ว
ที่ต้องการใช้เอกสารด้านการจบหลักสูตร  และบุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง อย่างรวดเร็ว  เป็นปัจจุบัน  
และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล         

      5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 -  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 

      6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
              ตลอดปีงบประมาณ 
 

      7.  เน้ือหา  /  กิจกรรม 
 -   จัดซื้ออุปกรณ์ด าเนินงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล 
 -   จัดท าเอกสารประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปพ.) ตามหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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     8.  วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
      8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
  - ประชุมวางแผนการ 
 - ด าเนินงาน 
 - ขออนุมัต ิ

ตุลาคม นายยงยุทธ  สุรัตน์   

       8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
 - จัดประชุมคร ู
 - การจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์หรือสือ่ต่างๆ 

ตลอดภาคเรียน นายยงยุทธ  สุรัตน์   

       8.3  ขั้นตอนติดตาม 
 - การสอบถาม 
 - การสังเกต    
 - การประเมินผลและรายงานผล 

กันยายน นายยงยุทธ  สุรัตน์   

 

         
8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 
1. ร้อยละ  100  มีวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  
เพียงพอ 

- การสอบถาม 
- การสังเกต    
- การประเมินผล 
 

1.แบบบันทึกการสงัเกต 
2.แบบสอบถาม  
3.แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
2.  นักเรียนร้อยละ  100   ได้รับเอกสาร
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  

 
9.  งบประมาณ  12,000  บาท 
 

ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์โครงการทะเบียน 
ท่ี กิจกรรม รายการวัสด ุ จ านวน

ต่อหน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 - อุปกรณ์ใส่ ปพ.1 - ซองใส่ ปพ.1 
 
 

20 
 

575 
 

 9,500 
 

2 - ซ่อมบ ารงุอุปกรณ์    
 คอมพิวเตอร์และปริ้น
เตอร ์

- หมึกเครื่องปริ้นส์  HP  4 625  2,500 
 

รวม 12,000   
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. มีวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เพียงพอ 
2. ได้รับเอกสารประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( ปพ. ) ตามหลักสูตร 
    การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายยงยุทธ  สุรัตน์   
 
12.  การอนุมัติโครงการ 

            

                  ลงช่ือ……………………..........…………ผู้เสนอโครงการ 
                                           ( นายยงยุทธ     สุรัตน์  ) 

     
ลงช่ือ……………………….....…….………ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                          (นายวิรุจน์     เมืองมลู) 
                  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    ( นางมณสัรญิ  ศรีภัคสันต์ ) 

     ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 
 
 ลงช่ือ……………………........................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                             ( นายไกร    ธรรมากาศ )  
         ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ        A05 โครงการพฒันาหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางกชพร  สายกษิรา 
กลุ่มงาน                 บริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีม่ีประสทิธิภาพตามหลกัธรรมมาภิบาลและสร้างภาพลกัษณ์ 
           ที่ดีขององค์กร 
ข้อที่  5  เสรมิสร้างความเข้มแข็งระบบบรหิารงานบุคคล พฒันา และสร้างความก้าวหน้าของ 
           ข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที่    1. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดที่    2. คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทกุ 
      กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้
มาตรฐานท่ี 3    กระบวนการจัดการเรียน การสอนทเีน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 ตัวช้ีวัด 1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ตัวช้ีวัด 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ แหลง่เรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู ้
ตัวช้ีวัด 3.  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ตัวช้ีวัด 4.  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุ 
              การจัดการเรียนรู ้

ลักษณะของงาน/โครงการ     (    )  ใหม ่ ( )   ต่อเนื่อง 

1.   ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตร 
2.    หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา หมวด 4  มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้อยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักย์ภาพ  จากมาตรฐานที่ 24  กระบวนการการ
เรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับ 1 การจัดเนื้อหาและกิจกรรมสอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  2. ฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ   3 จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น รักการอ่าน
และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
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ต่าง ๆ 5. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา  ผู้ปกครอง  
บุคคลในชุมชน ทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาตามศักยภาพ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามความคาดหวังตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  
พ.ศ.2542 ทางงานพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ทุกกลุ่มสาระมี
แนวทางพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1    เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
3.1 เพื่อพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ที่พฒันากระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญที่มี

คุณภาพ 
4.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1. ครูมีความรู้ในการจัดท าหลักสูตรที่เอื้อต่อผูเ้รียนและชุมชน 
2. ครูมีความรู้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทีม่ีกระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้านคุณภาพ 
1. มีหลักสูตรที่เอื้อต่อผูเ้รียนและชุมชน 
2. ครูจ านวนร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ทีม่ีกระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 -  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
    6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
              ภาคเรียนที่ 2/ 2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 
     7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 

 - การจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนลงมือปฏิบัติติจรงิ 
     8.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
      8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
 -ประชุมวางแผนการ 
- ด าเนินงาน 
- ขออนุมัติ 
 

ตุลาคม งานพัฒนาหลักสูตร 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
       8.2 ขั้นตอนด าเนนิการ 
-  นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรในทุกกลุ่มสาระ 
-  ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

ตลอดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตร 

       8.3  ขั้นตอนติดตาม 
-การสอบถาม 
-การสังเกต    
-การประเมินผลและรายงานผล 

ตลอดภาคเรียน งานพัฒนาหลักสูตร 
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8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือวัด/ประเมินผล 

1.มีหลักสูตรที่เอ้ือต่อผู้เรียนและ
ชุมชน 
2.ครูจ านวนร้อยละ 80 มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. สังเกต 
2. ประเมิน 
3. นิเทศติดตาม 
 

 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 
3. แบบนิเทศติดตาม 

9.  งบประมาณ 2,000  บาท 
 

ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 

ที่ กิจกรรม รายการวัสดุอุปกรณ์ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 ปรับปรุงหลักสูตร 
 1 กระดาษท าปกหนังช้าง A4 คละสี 2 ห่อ 120 240 
 2 เล็กซีน 1 1/2 2 โหล 35 840 

2 จัดท าตารางเรียนและตารางสอนของครู 
 1.  กระดาษสีสองหน้าสีแดง  น้ าเงิน 

เขียว ฟ้า ชมพู   เหลือง  
 1  โหล 6 72 

 2. เล็กซีนตีเส้น คละสี 1 โหล 20 240 
 3. กระดาษ A4 2กล่อง 550 1,100 

3. 
นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรในทุกกลุ่มสาระ 

 1. จัดท าเอกสารให้ความรู้ - - 500 
4. 
 

ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 1.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ 

- -  

รวม 2,000 

 
10.    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1    มีหลักสูตรทีส่อดคล้องและเอื้อต่อความต้องการของท้องถ่ิน 
 10.2    ครูมีความรู้ในการจัดท าหลักสูตรตามกลุ่มสาระของตนเองมายิง่ข้ึน 
 10.3    ครูมีความรู้ในการจัดท าแผนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรูท้ี่เน้น 
          ผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

10.4  ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 
10.5  ครูศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเรจ็ในการบรหิารหลักสูตรในการจัดการเรียนการ  

     สอนแล้วน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางกชพร  สายกษิรา งานพฒันาหลักสูตร 
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12.  การอนุมัติโครงการ 
ลงช่ือ………………………........…………ผูเ้สนอโครงการ 

                                           (นางกชพร   สายกษิรา) 
        

   ลงช่ือ……………………….....…….………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                       (นายวิรุจน์      เมืองมลู) 

                                        รองผู้อ านวยการกลุม่งานบรหิารวิชาการ 
                        

          ลงช่ือ…………………..………………….…ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงกา 
                                      (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
                     ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 

 
         ลงช่ือ……………………........................ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นายไกร    ธรรมากาศ)  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       A06 โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิรุจน์  เมืองมูล 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2,ขอ้ที่ 3, ข้อที่ 5 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที่    1. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดที่    2. คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทกุ 
      กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
มาตรฐานท่ี 3    กระบวนการจัดการเรียน การสอนทเีน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 ตัวช้ีวัด 1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ตัวช้ีวัด 3.  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ตัวช้ีวัด 4.  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการ    
              เรียนรู ้

ลักษณะของงาน/โครงการ  (     )  ใหม่ ( )   ต่อเน่ือง 

 
1.   ชื่อโครงการ   โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
 

2.    หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา หมวด 4  มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้อยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักย์ภาพ จากมาตรที่ 24  กระบวนการการเรียนรู้
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับ 1 การจัดเนื้อหาและกิจกรรมสอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   2. ฝึกทักษะกระบวนการคิดการ
จัดการ   3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น รักการอ่าน
และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่าง ๆ 5. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครอง
บุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาตามศักยภาพ 
 นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติการศึกษาปัจจุบันยังได้เน้น การส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาผู้เรียน จากความส าคัญดังกล่าว ทางโรงเรียนในงานฝ่าย
วิชาการ จึงได้จัดโครงการวิจัยในช้ันเรียนข้ันเพื่อให้ครูได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองและพัฒนานวัตกรรม รวมถึง
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแก้ไขปัญหาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการการเรียน 
3.2 เพื่อให้ครูมีความรู้ในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
3.3 เพื่อให้ครูได้ท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรือ่ง 

 

4.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

  ครูในทุกกลุ่มสาระมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัย 
ด้านคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ครูทุกคนมีวิจัยในช้ันเรียน 
5.  สถานท่ีด าเนินการ    โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปงีบประมาณ 
 

7.     เน้ือหาหลักสูตร 
- ความรู้เกี่ยวกบัการท าวิจัย 
 

8.  วิธีด าเนินการ 
 8.1  ข้ันวางแผน/เตรียมการ 
  8.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
  8.1.2  ประชุมวางแผนจัดท าวิจัยในช้ันเรียนโดยยึดหลกัสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ ปัญหา
ของผู้เรียนใน 
                                แต่ละกลุ่มสาระ 

8.2 ข้ันด าเนินการ 
8.2.1 นิเทศกลุม่สาระทกุกลุ่มสาระโดยการให้ความรู้ในเรื่องของการท าวิจัยในช้ันเรียน 
8.2.2 ติดตามการท าวิจัยในช้ันเรียนของครูผูส้อนในทกุกลุม่สาระ 
8.2.3 ประชุมหรอืให้ความรู้กบัครูในการท าวิจัยในช้ันเรียนจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ

ด้านการวิจัยในช้ันเรียน 
8.3 ข้ันสรุปและประเมินผล 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 

ร้อยละ 80 ครูทุกคนมีวิจัย 

ในชั้นเรียน 

นิเทศติดตาม 
ประเมิน 

แบบประเมินและนิเทศติดตาม 

 

9.  งบประมาณ  
  

10    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ครูทุกคนมีวิจัยในช้ันเรียน 

 10.2  ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน 
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11.     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายวิรุจน์       เมืองมูล 

 
แผนปฏิบัติการโครงการ 

วันเดือนป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ย. - ก.ย.  นิเทศกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระในเรื่องการ

จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
นายวิรุจน์  เมืองมูล 

พ.ย.  -  ก.ย.  ติดตามการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
ในทุกกลุ่มสาระ 

นายวิรุจน์  เมืองมูล 

ก.พ.  และ ส.ค. ครูส่งวิจัยในชั้นเรียน นายวิรุจน์  เมืองมูล 
                     
12.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ………………………….................…ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นายวิรุจน์   เมืองมูล) 
 

ลงช่ือ…………………………..…….……….ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นายวิรุจน์      เมืองมูล) 
                       รองผู้อ านวยการกลุม่งานบริหารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ……………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                 (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ………………………………….............ผู้อนมุัติโครงการ 
                                              (นายไกร    ธรรมากาศ)  

         ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ     A07 โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายยงยุทธ  สุรัตน์ 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ข้อที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง 
มาตรฐานสากลมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  ตัวช้ัวัดที่ 3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
                                     ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่      ()  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 

1. โครงการ    โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาที่ส าคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก โดยครูอาจารย์จะต้องเลิกการ
เรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   แต่ใน
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนน้ัน     ครูจะสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่  ท าให้เด็กเกิดความเบื่อ
หน่ายและไม่ให้ความสนใจกับการเรยีนเทา่ที่ควร จึงส่งผลให้ผลการเรยีนตกต่ าและการสอนก็ไมม่ีประสทิธิภาพ
และท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนมีพื้นฐานทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ค่อนข้างต่ า และคะแนนเฉลี่ย O-Net ซึ่งเป็นคะแนนสอบระดับชาติยังต่ ากว่าเกณฑ์  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเร่งพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมอื่นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของ
นักเรียนและสมรรถภาพการสอนของครูผู้สอน รวมทั้งพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพและมีความหลากหลายอันน าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงข้ึนและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อ
พัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และ เพื่อยกระดับคุณภาพของ ครู และนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สูงข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ใหสู้งข้ึน 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
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3. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
4. เพื่อให้บรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนการสอนที่ดีข้ึน 

   4. เป้าหมาย 
4.1  เชิงปริมาณ 

        1. ผู้เรียน  –  นักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ทุกคน มีผลสัมฤทธ์ิทีสู่งข้ึน  
        2. ผู้สอน  –   ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   

      จ านวน 6 คน ได้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอน  
        3. สิ่งแวดลอ้ม – ห้องเรียน 7  ห้อง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

      วิชาคณิตศาสตร์ 
4.2  เชิงคุณภาพ 

        1. การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ  
        2. ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร ์
        3. มีบรรยากาศ  สิ่งแวดลอ้มและมสีื่อทีห่ลากหลาย 
 
      5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 -  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
      6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
              ตลอดปีงบประมาณ 
 
      7.  เน้ือหา  /  กิจกรรม 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนและการจัดท าสื่อนวัตกรรม 
 - จัดห้องเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์   
 - จัดหาวัสดอุุปกรณ์ 
 
     8.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
      8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
  - ประชุมวางแผนการ 
 - ด าเนินงาน 
 - ขออนุมัต ิ
 

ตุลาคม ครูผูส้อนทุกท่าน 

       8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
  - ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
  - ท าปฏิทินปฏิบัติงานในกลุ่มสาระฯ 
 - จัดท าตารางการใช้บริการห้องศูนย์ 
 - จัดประชุมคร ู
 - จัดบริการสิ่งพิมพเ์อกสารคู่มอืคร ู

ตลอดภาคเรียน ครูผูส้อนทุกท่าน 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 - จัดหาสื่อประเภทต่างๆ 
 - จัดมุมส่งเสริมการอ่าน 
 - จัดมุมสืบค้นข้อมูลทางอินเตอรเ์น็ต 
 - การจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์หรือสือ่ต่างๆ 
       8.3  ขั้นตอนติดตาม 
 - การสอบถาม 
 - การสังเกต    
 - การประเมินผลและรายงานผล 

กันยายน ครูผูส้อนทุกท่าน 

 
        8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 
1. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ ดีข้ึนร้อยละ  80 
- การสอบถาม 
- การสังเกต    
- การประเมินผล 
 

- แบบบันทึกการสงัเกต 
- แบบสอบถาม  
- แบบประเมิน                         
  ความพึงพอใจ 

 

2. ครูและบุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มี
พัฒนาทักษะการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ร้อยละ  100   

3. ห้องเรียนมบีรรยากาศทีเ่อื้อต่อ 
          การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ์  
          ร้อยละ  100   

 
9.  งบประมาณ 15,000  บาท 
 

ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ท่ี กิจกรรม รายการวัสด ุ
จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 - จัดบรรยากาศภาย 
   ในห้องเรียน 

- กระดาษชาร์ทส ี
- กระดาษสีสองหน้า 
- สื่อโปสเตอร์ต่างๆ 
- กระดาษกาวสองหน้า 
- กาวลาเท็กซ์ขวดใหญ ่
- กรรไกร, แม็ก 

100 
100 
36 
10 
3 
3 

8 
8 
35 
100 
150 
150 

800 
800 

1,270 
1,000 
450 
450 

2 - ซ่อมบ ารงุอุปกรณ์    
  คอมพิวเตอร์และ              
  ปริ้นเตอร ์

- ค่าซ่อม, อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
และปลั๊กไฟ 

    
 3,000 
 

3 -จัดท าสื่อและวัสด-ุอุปกรณ์
ในการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอน 

- กระดาษสีท าปก 
- พลาสติกท าปก 
- กระดาษถ่ายเอกสาร 

8 
8 
20 

150 
150 
150  

1,200 
1,200 
3,000  
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ท่ี กิจกรรม รายการวัสด ุ
จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

-ปากกาไวท์บอร์ด 
-หมึกเติมเครือ่งปริ้น 

42 
6 

25 
130 

1,050 
780 

  
รวม 15,000   

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียน  –  นักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ทุกคน มีผลสัมฤทธ์ิทีสู่งข้ึน  
 2. ผู้สอน  –   ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้มีการพัฒนา 
                                     ทักษะกระบวนการเรียนการสอน  
 3. สิ่งแวดล้อม     –  ห้องเรียนมบีรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
   
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายยงยุทธ  สุรัตน์  และครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
 
12.  การอนุมัติโครงการ 

ลงช่ือ……………………..........…………ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายยงยุทธ  สุรัตน์) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                        (นายวิรุจน์  เมืองมลู) 
                       รองผู้อ านวยการกลุม่งานบริหารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….……ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                  (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

 ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ……………………...........................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายไกร    ธรรมากาศ)  
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ     A08 โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และ  เทคโนโลย ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวช้ีวัด 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

มาตรฐานที่ 1 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจ ัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะของโครงการ (    )  ใหม่ ( )  ต่อเนื่อง 
 

 
1. งาน/โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 มาตรา 22 ได้กล่าว
ว่า การศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียน
ส าคัญที่สุด กระบวนการจัดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผลจากสรุป
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า ผู้ เรียนควรได้รับกา รพัฒนาให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีสู่งข้ึนในทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้โดยการจดัการเรียนรูท้ี่เน้นการปฏิบัติจริง การสาธิต 
การทดลอง และสรุปผลการท างานอย่างเป็นระบบ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของนกัเรียนต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยใีห้ม ี
              ประสทิธิภาพสูงข้ึน 
 



27 
 

4. เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนทกุคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

2. นักเรียนทกุคนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทกุรายวิชาในกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

3. ครูทุกคนประเมินผลการเรียน ระดับ 0, ร, มส. ไม่เกินร้อยละ 3 
 

 ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทกุรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
3. การจัดการเรียนการสอนของครมูีประสทิธิภาพมากข้ึน 

 
5. สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนปล้องวิทยาคม  
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ตลอดปงีบประมาณ 2563 
 
7. เน้ือหา / กิจกรรม 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้และการจัดท าสื่อนวัตกรรม ตามสาระดังนี ้
 1. สาระการด ารงชีวิต 
 2. สาระออกแบบและเทคโนโลย ี
 3. สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4. สาระการอาชีพ 
 
8. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.1  ขั้นเตรียมการ 
         -  ประชุม  วางแผน 

ตุลาคม คณะครูกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู้การ
งานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
 

8.2  ขั้นด าเนินการ 
       1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
       2) จัดป้ายนิเทศให้รบัรู้ถึงเทคโนโลยี หรือนวัติกรรมใหม่  
       3) กิจกรรมสง่เสริมการสร้างช้ินงานจากสิ่งที่เรียน 
       4) ส่งเสริมกจิกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
        5) ส่งเสรมิการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น วัด แหล่งเรียนรู้
ในชุมชน ฯลฯ  

ตลอดปงีบประมาณ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.3 ขั้นตอนติดตาม 
- การติดตาม 
-การสังเกต 
-สรุปผล ประเมินผล 

กันยายน 

8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครือ่งมือวัด/ประเมินผล 
1. นักเรียนร้อยละ 100  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน 

ผลการทดสอบ แบบทดสอบ 

2. นักเรียนร้อยละ 100  มีเจตคติที่ดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  

สังเกต , สัมภาษณ์ , 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จัดกจิกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลร้อยละ 100 

- ประเมินความพงึพอใจ 
- การวัดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน 
- การพัฒนาตนเองของคร ู

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบทดสอบ 
- เกียรตบิัตรการพฒันาตนเอง 

 
9. งบประมาณ    10,000     บาท 

รายละเอียดวัสด ุ

ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รายละเอียดวัสด ุ จ านวน 
ราคา/
หน่วย 

ราคา 
(บาท) 

1 ตลอดปี
การศึกษา 

1. พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม และ 
แหล่งเรียนรู ้
2. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

1. กระดาษ A4  12 รีม 90 1080 
2. กระดาษปกสี(คละส)ี 6 รีม 100 600 
3. ป้ายไวนิล 5 ตรม. 120- 600 
4. แผ่น DVD-R (50 แผ่น) 2 กล่อง 400- 800 
5. ปลั๊กไฟ 3 ขา  6 จุด (3 หลา) 3 อัน 130- 390 
6. ปลั๊กไฟ 3 ขา 6 จุด (5 หลา) 3 อัน 160- 480 
7. กระดาษชาร์ตส ี 30 แผ่น 10 300 
8. เทปกาวสองหน้า 0.5 นิ้ว 90 หลา 12 ม้วน 25 300 
9. กาวลาเท๊กซ ์ 3 ขวด 100- 300 
11. ไส้แม็กเบอร์ 10  12 กล่อง 6 72 

  12. กระดาษสติกเกอร ์ 3 รีม   
13. แฟ้มเจาะ สันกว้าง 3 นิ้ว 3 แฟ้ม 90- 270 
14. แฟ้มเจาะ สันกว้าง 2 นิ้ว 3 แฟ้ม 60- 180 
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ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รายละเอียดวัสด ุ จ านวน 
ราคา/
หน่วย 

ราคา 
(บาท) 

15. เป๊กกดชุบโครเมียม 1000 ตัว 1 กล่อง 70- 70 
16. เข็มหมุดหัวมุกคละสี 600 ตัว 1 กล่อง 90- 90 
17. กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก (90 ม.×
150 ม.) 

2 บอร์ด 2000 4000 

19. ปากกาหมกึเจล (น้ าเงิน,แดง,ด า) 3 ชุด 90- 270 
20. ปืนกาวพร้อมกาวแทง่ 1 ชุด 500 500 
21. กระดาษการ์ดหอม (สีขาว) 1 120 120 
22. หมึกเติม Canon (ด า) 3 100 300 
23. หมึกเติม Canon (เหลือง,น้ าเงิน
,แดง) 

9 100 900 

24. ปุ๋ยคอก 10 
กระสอบ 

30 300 

 25. ถุงเพาะสีด า 10 ก.ก. 80 800 
 25. ดินเพาะปลกู 10 

กระสอบ 
200- 2000 

 25. ขลยุมะพร้าว 10  200- 200 
   10000 
 

ตารางการปฏิบัติงาน 
วัน เดือน ปี กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. -     ประชุม วางแผน 
-      เสนอโครงการ 

- ครูในกลุ่ม
สาระฯ 

พ.ค.  – ก.พ. - ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 
- พัฒนาสื่อและนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 

- 
10,000 บาท 

ครูในกลุ่ม
สาระฯ 

รวม 10,000 บาท  
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน 
 2. นักเรียนมทีักษะในการท างาน รกัการท างาน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข 
 3. นักเรียนมทีักษะชีวิต แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง และสามารปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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11. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
12.  การอนุมัติโครงการ 
 

(ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับผิดชอบ 
                                                (นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นายวิรุจน์      เมืองมลู) 
                         รองผู้อ านวยการกลุม่งานบรหิารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ……………………................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายไกร       ธรรมากาศ)  

          ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ    A09 โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 1   พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ข้อที่ 3  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความรับผิดชอบ 
          ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ตัวช้ัวัดที่ 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  ตัวช้ัวัดที่ 3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ 
                                      ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ   (   ) ใหม่      ()  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 

1. โครงการ    โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านทั้งเทคโนโลยีและความก้าวหน้าด้านต่างๆซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของมนุษย์ที่กอ่ให้เกิดความเครียดต่อบคุลาทางการศึกษาต่อจนสง่ผลกระทบต่อ
การเรียนการสอนก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายภาษาอังกฤษมีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก มีความจ าเป็นในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ในการศึกษาค้นคว้าและ
การศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป  

ดังนั้นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงได้จัดให้มีท าโครงการนี้ข้ึน  เพื่อสร้างความตระหนัก  กระตุ้น
ความสนใจให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ ตามจุดเน้น และนโยบายของ สพฐ. เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สร้าง
บรรยากาศพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน และพัฒนาสื่อให้ทันสมัย 
 
     3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ครอบคลมุทั้ง4 ทักษะ ตามกระบวนการด้านภาษา 
2. เพื่อสง่เสรมิให้ครผูู้สอนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างจรงิจงั มีการจัดท าสื่อ 
   นวัตกรรม สร้างบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายน่าอยู่และน่าเรียน 
3. เพื่อทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
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4. เป้าหมาย 
4.1  เชิงปริมาณ 

        1. ผู้เรียน  –  นักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 มีความรู้ด้าน  
                                              ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ   
        2. ผู้สอน  –    ครูผู้สอนจ านวน 6 คน ได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
        3. สิ่งแวดลอ้ม – มีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่น่าอยู ่
 

4.2  เชิงคุณภาพ 
        1. การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ  
        2. ผู้เรียนมเีจตคติและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
        3. ม ีบรรยากาศ   สิ่งแวดล้อมและมสีื่อทีห่ลากหลาย 
      5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 -  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
      6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
              ภาคเรียนที่ 2/ 2562 และภาคเรียนที่ 1/2563  
 
      7.  เน้ือหา  /  กิจกรรม 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนและการจัดท าสือ่นวัตกรรม 
 - การสร้างบรรยากาศ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และการพฒันาแหล่งเรียนรู้ และพฒันากระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนของคณะครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 
     8.  วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
      8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
 -ประชุมวางแผนการ 
- ด าเนินงาน 
- ขออนุมัต ิ

ตุลาคม ครูผูส้อนทุกท่าน 

       8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
 -ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 -ท าปฏิทินปฏิบัติงานในกลุ่มสาระฯ 
-จัดท าตารางการใช้บรกิารห้องศูนย์ 
-จัดประชุมคร ู
-จัดบริการสิง่พิมพ์เอกสารคู่มือคร ู
-จัดหาสื่อประเภทต่างๆ 
-จัดมุมสง่เสรมิการอ่าน 
-จัดมุมบันเทิง 

ตลอดภาคเรียน ครูผูส้อนทุกท่าน 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
-จัดมุมสบืค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต 
-จัดมุมการแสดงออก 
-การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อต่างๆ 
       8.3  ขั้นตอนติดตาม 
-การสอบถาม 
-การสังเกต    
-การประเมินผลและรายงานผล 

  

 
        8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 
4. ร้อยละ  80  ของนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ

ภาษาอังกฤษ 
-การสอบถาม 
-การสังเกต    
-การประเมินผล 
 

4. แบบบันทึกการ
สังเกต 

5. แบบสอบถาม  
6. แบบประเมินความ

พึงพอใจ 
 

5. ห้องเรียนภาษาอังกฤษร้อยละ  80  มี
บรรยากาศ   สิ่งแวดล้อมและมสีื่อที่
หลากหลาย 

 
9.  งบประมาณ  15,000  บาท 

ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  
 

ท่ี กิจกรรม รายการวัสด ุ จ านวนต่อ
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 -จัดบรรยากาศภายใน
ห้องเรียน 

-กระดาษชาร์ทส ี
-กระดาษสสีองหน้า 
-สื่อโปสเตอร์ต่างๆ 
-กระดาษกาวสองหน้า 
-กาวลาเท็กซ์ขวดใหญ ่
-กรรไกร, แม็ก 

100 
100 
36 
10 
3 

8 
8 
35 
200 
150 

800 
800 

1,270 
2,000 
  450 
  450 

2 - ซ่อมบ ารงุอุปกรณ์    
 คอมพิวเตอร์และปริ้น

เตอร ์

-ค่าซ่อม, อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์และ
ปลั๊กไฟ 

    
 3,000 

3 -จัดท าสื่อและวัสด-ุ
อุปกรณ์ 

ในการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอน 

-กระดาษสีท าปก 
-พลาสติกท าปก 
-กระดาษถ่ายเอกสาร 
-ปากกาไวท์บอร์ด 
-หมึกเติมเครือ่งปริ้น 

4 
8 
16 
96 
8 

150 
150 
150 
15 
130 

600 
1,200 
2,400 
1,440 
1,040  
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู้เรียน     -  มีความรู้ทั้ง 4 ทักษะ 
         -  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2. ผู้สอน      -  ผู้สอนได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
  3. สิ่งแวดล้อม  -  มีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่น่าอยู่และช่วยคลายความตึงเครียด 

 4. นักเรียนมทีัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์ และครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 
12.  การอนุมัติโครงการ 

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

                                        (นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร)์ 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นายวิรุจน์    เมืองมูล) 
              รองผู้อ านวยการกลุม่งานบริหารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายไกร    ธรรมากาศ)  
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ     A10 โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมรส  เหมะธุรินทร ์
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวช้ีวัด 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจ ัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัด 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวช้ีวัด 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 3.3 มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ตัวช้ีวัด 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการ

เรียนรู ้
ลักษณะของโครงการ (    )  ใหม่ ( )  ต่อเนื่อง 
 
 
1. งาน/โครงการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 มาตรา 22 ได้กล่าว
ว่า การศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียน
ส าคัญที่สุด กระบวนการจัดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผลจากสรุป
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีสู่งข้ึนในทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้โดยการจดัการเรียนรูท้ี่เน้นการปฏิบัติจริง การสาธิต 
การทดลอง และสรุปผลการท างานอย่างเป็นระบบ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
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3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของนกัเรียนต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ 
              วัฒนธรรม 
 3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ 
              วัฒนธรรม ให้มปีระสิทธิภาพสงูข้ึน 
 
4. เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนทกุคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนสงูข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีผลการทดสอบระดบัชาติสูงข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3. นักเรียนทกุคนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทกุรายวิชาในกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. ครูทุกคนประเมินผลการเรียน ระดับ 0, ร, มส. ไม่เกินร้อยละ 3 
 

 ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทกุรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
3. การจัดการเรียนการสอนของครมูีประสทิธิภาพมากข้ึน 

 
5. สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนปล้องวิทยาคม  
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ตลอดปงีบประมาณ 2563 
 
7. เน้ือหา / กิจกรรม 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้และการจัดท าสื่อนวัตกรรม ตามสาระดังนี้ 
 1. สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม 
 2. สาระหน้าที่พลเมอืง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม 
 3. สาระเศรษฐศาสตร ์
 4. สาระประวัติศาสตร ์
 5. สาระภูมิศาสตร ์
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8. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8.1  ขั้นเตรียมการ 
         -  ประชุมวางแผน 

ตุลาคม คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรูส้ังคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

8.2  ขั้นด าเนินการ 
   1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   2) จัดป้ายนิเทศในวันส าคัญต่างๆ  
   3) กิจกรรมส่งเสริมการสอบตอบปญัหาธรรมทางก้าวหน้า 
   4) ส่งเสรมิกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพ ีฯลฯ 
   5) ส่งเสรมิกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม เช่น กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ฯลฯ 
   6) สง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น วัด แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
        ฯลฯ    

ตลอด
ปีงบประมาณ 

8.3 ขั้นตอนติดตาม 
- การติดตาม 
- การสังเกต สอบถาม 
- สรปุผล ประเมินผล 

กันยายน 

 
8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน ผลการทดสอบ แบบทดสอบ 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  

สังเกต , สัมภาษณ์ , 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลร้อยละ 100 

- ประเมินความพงึพอใจ 
- การวัดผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน 
- การพัฒนาตนเองของคร ู

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบทดสอบ 
- เกียรตบิัตรการพฒันาตนเอง 
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9. งบประมาณ   10,000     บาท 
รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 

ท่ี 
กิจกรรม รายละเอียดวัสด ุ จ านวน ราคา/หน่วย 

ราคา 
(บาท) 

1 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) จัดป้ายนิเทศในวันส าคัญต่างๆ  
3) กิจกรรมส่งเสริมการสอบตอบ
ปัญหาธรรมทางก้าวหน้า 
4) ส่งเสรมิกจิกรรมทางวิชาการ 
เช่น การตอบปัญหากฎหมายเนื่อง
ในวันรพี ฯลฯ 
5) ส่งเสรมิกจิกรรมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ฯลฯ 
6) พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 
แหล่งเรียนรู ้  
 
 

กระดาษ A-4 30 รีม 120 3600 
ซองใสใส่เอกสาร A-4 23 ชุด 20 460 
แฟ้มเจาะ สันกว้า 2 นิ้ว 2 แฟ้ม 50 100 
กระดาษชาร์ทส ี 50 แผ่น 8 400 
กระดาษสสีองหน้า 50 แผ่น 8 400 
ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 12 กล่อง 15 180 
เทปโฟมกาวสองหน้า (3M) 5 ม้วน 200 1000 
ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๓ 12 กล่อง 20 240 
กาวลาเทก็ซ์ขวดใหญ ่ 5 ขวด 150 750 
กระดาษกาวสองหน้าบาง 20 ม้วน 25 500 
กระดาษขาว (ปก) 3 รีม 210 630 
ปากกาไวท์บอร์ด 24 ด้าม 20 480 
ปากกาเคม ี 24 ด้าม 15 360 
กระดาษเทาขาว 50 แผ่น 8 400 
กระดาษบรู๊ฟ 100 แผ่น 5 500 

รวม 10,000 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน 
 2. นักเรียนมทีักษะในการท างาน รกัการท างาน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีผลการทดสอบระดบัชาติสูงข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 4. นักเรียนมทีักษะชีวิต แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง และสามารปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
11. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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12.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสมรส  เหมะธุรินทร์) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นายวิรุจน์       เมืองมลู) 
                 รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

     ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….................................…ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                 (นายไกร    ธรรมากาศ)  

           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส/ชื่อโครงการ    A11 โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเฉลิม  ขัดพะนัด 
กลุ่มงาน      บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับพันธกิจโรงเรียน  

ข้อที่ 1. ส่งเสริมและพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสบืสานภูมปิัญญา
ท้องถ่ินและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

ข้อที่ 3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวช้ีวัด 1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจ ัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวช้ีวัด 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะของโครงการ (    )  ใหม่ ( )  ต่อเนื่อง 
 
 

1. โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 มาตรา 22 ได้กล่าว
ว่า การศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียน
ส าคัญที่สุด กระบวนการจัดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผลจากสรุป
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีสู่งข้ึนในทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้โดยการจดัการเรียนรูท้ี่เน้นการปฏิบัติจริง การสาธิต 
การทดลอง และสรุปผลการท างานอย่างเป็นระบบ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
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3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาภาษาไทย  

 2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของนกัเรียนต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 
4. เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนทกุคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ 
     ระดับชาติสูงข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3. นักเรียนทกุคนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทกุรายวิชาในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
4. ครูทุกคนประเมินผลการเรียน ระดับ 0, ร, มส. ไม่เกินร้อยละ 3 
 

 ด้านคุณภาพ 
4. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
5. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทกุรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
6. การจัดการเรียนการสอนของครมูีประสทิธิภาพมากข้ึน 

 
5. สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนปล้องวิทยาคม  
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ตลอดปงีบประมาณ 2563 
 
7. เน้ือหา / กิจกรรม 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้และการจัดท าสื่อนวัตกรรม ตามสาระดังนี้ 
 1. สาระการอ่าน 
 2. สาระการเขียน 
 3. สาระการฟัง การดู และการพูด 
 4. สาระหลักการใช้ภาษาไทย 
 5. สาระวรรณคดีและวรรณกรรม 
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      8. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

8.1  ขั้นเตรียมการ 
         -  ประชุม วางแผน 

ตุลาคม คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

 8.2  ขั้นด าเนินการ 
       - จัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
       - จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับภาษาไทย  
       - ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันทักษะ    
ทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และ 
การแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนกัเรียน ฯลฯ 
       - ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทย เช่น กิจกรรมวันสนุทรภู่
และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ฯลฯ                    
       - ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น วัด แหล่งเรียนรู้ 
ในชุมชน  ฯลฯ    

ตลอด
ปีงบประมาณ 

8.3 ขั้นตอนติดตาม 
      - การติดตาม 
      - การสงัเกต 
      - สรุปและประเมินผล 

กันยายน 

8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลสมัฤทธ์ิทางการ  
    เรียนสูงข้ึน 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

2. นักเรียนร้อยละ 100 มีเจตคติที่ดีต่อ 
    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

สังเกต , สัมภาษณ์ , 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกจิกรรม 
    การเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิด    
    ประสทิธิผลร้อยละ 100 

- ประเมินความพงึพอใจ 
- การวัดผลสมัฤทธ์ิทาง 
  การเรียนของนกัเรียน 
- การพัฒนาตนเองของคร ู

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบทดสอบ 
- เกียรตบิัตรการพฒันาตนเอง 
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  ตารางการปฏิบัติงาน 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. 62 -     ประชุม วางแผน 

-      เสนอโครงการ 
- ครูในกลุ่มสาระฯ 

พ.ค. 62 – ก.พ.63 - ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 
- พัฒนาสื่อและนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 

- 
10,000 บาท 

ครูในกลุ่มสาระฯ 

พ.ย. 62 - ก.พ.63 
 

- ติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ม.3 และม. 6 

  5,000 บาท ครูในกลุ่มสาระฯ 

รวม 15,000 บาท  
 
 9.  งบประมาณ  15,000  บาท 

รายละเอียดวัสด ุ

ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด ุ
จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 ตลอดปี
การศึกษา 

1. พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
    และแหลง่เรียนรู ้
2. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
    ทางการเรียน 

- ปากกา 
- สมุด 
-กระดาษชาร์ตส ี
-กระดาษสสีองหน้า 
-สื่อโปสเตอร์ต่างๆ 
-กระดาษกาวโฟม2หน้า 
-กาวลาเท็กซ์ขวดใหญ ่
-กรรไกร,ที่เย็บกระดาษ  
-ลวดเย็บกระดาษ 

50 
60 
50 
50 
15 
6 
3 
 

25 

5 
20 
15 
10 
35 
200 
150 

 
6 

  250 
1,200 
  750 
  500 
  525 
1,200 
  450 
  450 
  150 

-ค่าซ่อม, อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์และปลั๊กไฟ 

    
 3,085 

-กระดาษการ์ดปกส ี
-กระดาษพิมพเ์กียรตบิัตร 
-แฟ้มเจาะ สันกว้าง 3 นิ้ว 
- ไส้แฟ้ม 
-กระดาษถ่ายเอกสาร 
-ปากกาไวท์บอร์ด 
-หมึกเตมิเครือ่งพิมพ ์
-เครื่องบวงสรวง 

6 
2 
6 
4 
15 
36 
12 

150 
200 
90 
100 
100 
15 
130 
600 

  900 
  400 
  540 
  400 
1,500 
  540 
1,560 
   600  

รวม 15,000 
 
 
 



44 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน 
 2. นักเรียนมทีักษะในการท างาน รกัการท างาน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดบัชาติสูงข้ึน 
               ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 4. นักเรียนมทีักษะชีวิต แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพและเกิด 
              ประสทิธิผล 
 
11. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
  นายเฉลิม  ขัดพะนัด   และคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 
12.  การอนุมัติโครงการ 

 
 

ลงช่ือ ……………………….....…….……….  ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นายเฉลิม   ขัดพะนัด) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….……ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                         (นายวิรุจน์    เมืองมูล) 
                รองผู้อ านวยการกลุม่งานบรหิารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    ( นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์ ) 

    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
ลงช่ือ……………………..............................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                              ( นายไกร     ธรรมากาศ )  
          ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       A12 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดุลย์  ค าพลอย 
กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทกัษะในศตวรรษที่ 21
ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสบืสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน และอนรุักษ์สิง่แวดล้อม 

ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวช้ีวัด 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจ ัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัด 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวช้ีวัด 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 3.3 มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ตัวช้ีวัด 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการ

เรียนรู ้
 
ผู้ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม่ ()  ต่อเน่ือง 

 

 
1.  โครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
 
2.  หลักการและเหตุผล 
   สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการด ารงสุขภาพการสร้างเสริม
สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน การจัดกิจกรรมเป็นผลจากการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ที่น ามาใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง ได้น าความรู้และทักษะจาก
การเรียนรู้มาบูรณาการเช่ือมโยงในชีวิตจริง ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การจัดการ การแก้ปัญหา ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการด ารงชีวิต ที่ดีมีคุณภาพ 
 
3.วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ  วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
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4.  เป้าหมาย 
  4.1   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนปล้องวิทยาคมทุก คนได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรม
สร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 
  4.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะชีวิต และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ตามศักยภาพของตนเองแต่ละคน 
 

5.  สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ  2563 
 

7.  เน้ือหา / หลักสูตร 
1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
2. ชีวิตและครอบครัว 
3. การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
4.การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
5.ความปลอดภัยในชีวิต 

 

8.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
      8.1 ข้ันตอนเตรียมการ 
           - ประชุมวางแผน 
           - จัดท าโครงการ 

 
ตุลาคม  2562 
ตุลาคม 2562 

 

      8.2 ข้ันตอนการด าเนินการ 
           -ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน 
          -จัดหา จัดท า จัดซื้อ สื่อวัสดุอุปกร ณ์ ที่
เ กี่ ย ว ข้องกั บการจั ดการ เ รี ยนรู้  และการจั ด
บรรยากาศในช้ันเรียน 
         -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 
     ตุลาคม  2562 

 
   ปีการศึกษา 2563 
 
    ปีการศึกษา 2563 

 

      8.3  ข้ันตอนติดตาม ตลอดปีการศึกษา 2563  
      8.4  ข้ันสรุปและประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 

    1. ร้อยละ 85  ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่สูงข้ึน 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 
-การประเมินผล 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบประเมินความพึง
พอใจ 

    2. ห้องเรียนสุขศึกษาและสถานที่ฝึกปฏิบัติ  มี
บรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม และมีสื่อที่ เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
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9. งบประมาณ        10,000  บาท 
ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 

ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด ุ จ าวนต่อ
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 ตล อดภาค
เรียน 

การจัดการเรียนการสอน ฟุตบอล  MOLTEN 3 720 2,160 
2 การจัดการเรียนการสอน ตะกร้อ  มาราธอน 3 419 1,257 
3 การจัดการเรียนการสอน วอลเล่ย์บอลMIKASA 3 950 2,850 
4 การจัดการเรียนการสอน บาสเกตบอล  3 950 2,850 
5 การจัดการเรียนการสอน กระดาษ A 4 4 149 596 
6 การปรับปรุงช้ันเรียน กระดาษโปสเตอร์สี  20 15 300 

รวม 10,000 
 
10.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่สูงข้ึน 
  2) มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ  วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
11.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายอดุลย์  ค าพลอย  และครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
12. การอนุมัติโครงการ 
      ลงช่ือ...........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                  (นายอดุลย์  ค าพลอย) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….…ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายวิรุจน์       เมืองมลู) 
                     รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….ผูเ้ห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
ลงช่ือ…………………….....................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                            (นายไกร    ธรรมากาศ)  
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ      A13 โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธวิทย์ วุฒิ  
กลุ่มงาน    บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิและสามารถน าไป     
              ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ลักษณะโครงการ   (     ) ใหม่       (  )  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 

1. โครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
2. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนและครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการเรียน
การสอนตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีของมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ทักษะความสามารถ
ของแต่ละบุคคลตลอดจนวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่จัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นบานที่มุ่งเน้นวิชาการ ส่งเสริมศิลปะดนตรี และเป็นการตอบรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่
กระบวนการพัฒนาให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพอย่างได้ผล 

     3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปน็การสนองตอบการจัดการศึกษากลุ่มสาระศิลปะให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและ
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
2. เพื่อเปน็การส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนการสอนของกลุม่สาระศิลปะ 
3. เพื่อเปน็การส่งเสริมทักษะความสามารถนักเรียนในด้านศิลปะดนตรี 
 

    4. เป้าหมาย 
4.1  เชิงปริมาณ 

1.นักเรียนไดร้ับการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีตามศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์ทุกช่วงช้ัน 
2.นักเรียนสร้างช้ินงานศิลปะอย่างมีคุณภาพในทางสร้างสรรค์ 
3.ครูผูส้อนผลิตสื่อการสอนอย่างน้อย 3 ชุดใน 1 ปีการศึกษา 

4.2  เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รบัการส่งเสริมทางศิลปะ ดนตรี สามารถน าความรู้ไปแข่งขันทักษะ

ความสามารถทางวิชาการและในชีวิตประจ าวัน 
2. ครูสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนและน าไปใช้เกิดทกัษะความสามารถของนกัเรียนได้

อย่างหลากหลาย 
3. กลุ่มสาระศิลปะมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาอย่างไดผ้ล 
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      5.  สถานท่ีด าเนินการ 
- ห้องศิลปะ ดนตรี โรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
- แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
      6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ตลอดปงีบประมาณ 
       
      7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 

-การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระศิลปะ 
-การพัฒนาส่งเสริมทกัษะความรู้ความสามารถของนักเรียน 

       
8.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
- วิเคราะห์ข้อมูลผลงานทีผ่่านมา 
- วางแผน/เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนมุัต ิ

ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระศิลปะ 

8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
- วางระบบงานแผนงาน 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
- ประสานกบังานพสัด/ุการเงินในการด าเนินการด้าน  
 วัสดุ-อุปกรณ์ 
- ปฏิบัติงานตามโครงการ 
- จัดรายงานผลโครงการ 

ตุลาคม2562-มีนาคม
2563 
พฤษภาคม2563-
กันยายน2563 

กลุ่มสาระศิลปะ 

8.3  ขั้นตอนติดตาม 
- ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

กันยายน2563 กลุ่มสาระศิลปะ 

 
 8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 
- ร้อยละ  80  ของนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 

-การสอบถาม 
-การสังเกต    
-การประเมินผล 
 

- แบบบันทึกการสงัเกต 
- แบบสอบถาม  
- แบบประเมินความพึง

พอใจ 
- ห้องเรียนภาษาอังกฤษร้อยละ  80  มีบรรยากาศ  
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีสื่อที่หลากหลาย 

 
9.  งบประมาณ   

10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด ุ จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1. 
 

 

พ.ค.– 
ก.ย.  

พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการ
เรียนรู้ศูนย์การ
เรียนรู้ศิลปะดนตร ี

1.จัดท าสือ่แผ่นป้ายไวนิล 
2.จัดซื้อกรอบแผ่นป้ายไวนิล 

4แผ่น 
4ตัว 

1000 
250 

4000 
1000 

2. พ.ค.– 
ก.ย.  

จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์
การพัฒนา
คุณภาพการเรียน
การสอนกลุม่สาระ
ศิลปะ 

1.กระดาษ A4 
2.สีไม้กล่อง 37 ส ี
3.สีน้ าพลาสติก 
4.เครื่องเย็บกระดาษพร้อมใส ้
5.ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ าเงิน 
6.เครื่องปริ้นถ่ายเอกสารได ้

10ริม 
5กล่อง 
1ชุด 
2ชุด 
5แท่ง 

1เครื่อง 

100 
120 
100 
100 
20 

3000 

1000 
600 
100 
200 
100 
3000 

รวม 10000 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนและครูมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องในด้านการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐาน       
   การศึกษาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
2. นักเรียนจะได้เรียนรู้ศิลปะ ดนตรี ตามกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. กลุ่มสาระศิลปะจะมสีื่อการสอนเพิม่ขึ้น 

 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายธวิทย์ วุฒิ  และครกูลุม่สาระศิลปะ  
 

12.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ…………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นายธวิทย์      วุฒิ) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นายวิรุจน์   เมืองมลู) 
                        รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….……ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                   (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ……………………............................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายไกร    ธรรมากาศ)  

         ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ     A14 โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกชพร  สายกษิรา 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้และชุมชนมีส่วนร่วมตามหลกัปรัชญา 
               ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 กลยุทธ์ท่ี  4  ส่งเสรมิอัตลกัษณ์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  กีฬา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที่    1. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดที่    2. คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 3    กระบวนการจัดการเรียน การสอนทเีน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 ตัวช้ีวัด 1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ตัวช้ีวัด 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ แหลง่เรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 3.  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ตัวช้ีวัด 4.  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการ  

เรียนรู ้
 

ลักษณะของโครงการ  (     ) ใหม่  (  ) ต่อเน่ือง 
********************************************************************************** 
1. ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
2. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิต
ของทุกคน ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและในวานอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆที่
ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและในการท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ  ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกัน 
เทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมากที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดยั้ง 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้ งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคม
แห่งความรู้ (Knowledge based society) ทุกคนยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ความรู้วิทยาศาสตร์ 
(Scientific literacy for all) 
 ดังนั้นทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงจ าเป็นต้องเตรียมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ (Scientific inquiry) 
การแก้ปัญหาโดยผ่านการสังเกตและตรวจสอบ (Investigation) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
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     3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์  
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 3. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
 
      4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
  1. ผู้เรียน  นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม จ านวน 519 คน 
  2. ผู้สอน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 6 คน 
  3. สิ่งแวดล้อม   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
 

4.2  เชิงคุณภาพ 
1.  ห้องปฏิบัติการมีวัสดุ อปุกรณ์ และ สารเคมีทีเ่พียงพอตอ่การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน คิดเป็นร้อยละ 80 
2. นักเรียนมผีลการเรียนในระดับ2ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 80 
3. นักเรียนมผีลการทดสอบระดับชาติ (o-net) สูงข้ึนคิดเปน็ค่าเฉลี่ยเพิม่ขึ้น 5 % 

 
      5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 -  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
      6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
              ปีการศึกษา  2563  
 
      7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 

 - การจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนลงมือปฏิบัติติจรงิ 
 
     8.  วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
      8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
- ประชุมวางแผนการ 
- ด าเนินงาน 
- ขออนุมัต ิ

ตุลาคม ครูกลุม่สาระวิทยาศาสตร ์

       8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
- ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
- ท าปฏิทินปฏิบัติงานในกลุ่มสาระฯ 
- จัดท าตารางการใช้บริการห้องศูนย์ 
- จัดประชุมคร ู

ตลอดภาคเรียน ครูกลุม่สาระวิทยาศาสตร ์
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
- จัดบริการสิ่งพิมพเ์อกสารคู่มอืคร ู
- จัดหาสื่อประเภทต่างๆ 
- จัดมุมส่งเสริมการอ่าน 
- จัดมุมบันเทิง 
- จัดมุมสืบค้นข้อมูลทางอินเตอรเ์น็ต 
- จัดมุมการแสดงออก 
- การจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์หรือสือ่ต่างๆ 
       8.3  ขั้นตอนติดตาม 
- การสอบถาม 
- การสังเกต    
- การประเมินผลและรายงานผล 

ตลอดภาคเรียน ครูกลุม่สาระวิทยาศาสตร ์

 
        8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

-  สังเกต 
-  ทดสอบ 
-  ประเมินตามสภาพจริง 

-  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ  
   ทางการเรียน 
-  แบบวัดความพึงพอใจ 
-  แบบบันทึกการสังเกต 

2.  เพื่อพฒันาการเรียนการสอนของกลุม่
สาระวิทยาศาสตร ์
3. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

 
9.  งบประมาณ  15,000  บาท 
 

ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด ุ จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 ต.ค. อุปกรณ์การทดลอง
วิทยาศาสตร ์

อุปกรณ์การทดลอง
วิทยาศาสตร ์

1 10,000 10,000 

2 ต.ค.62  .- 
มี.ค. ๖๓ 

- จัดท าสื่อและวัสด-ุ
อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

-กระดาษสีท าปก 
-พลาสติกท าปก 
-กระดาษถ่ายเอกสาร 
-ปากกาไวท์บอร์ด 
-หมึกเติมเครือ่งปริ้น 

1 5,000 5,000 

รวม 15,000 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู้เรียน   - มีความรู้และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
    - มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์
  2. ผู้สอน    -  มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
  3. สิ่งแวดล้อม  -  มีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 

 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 
12.  การอนุมัติโครงการ 

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

                                           (นางกชพร   สายกษิรา) 
      
 ลงช่ือ……………………….....…….……ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                (นายวิรุจน์       เมืองมูล) 
                รองผู้อ านวยการกลุม่งานบรหิารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….……ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                  (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ……………………............................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายไกร    ธรรมากาศ)  
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ     A15 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม (วารสาร,ครุภัณฑ์) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรเพ็ญ  ใจแปง 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้และชุมชนมี   ส่วนร่วมตามหลกัปรัชญา   

ของเศรษฐกจิพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรูท้ี่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่      ( )  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 
1. โครงการ     พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนปล้องวิทยาคม (วารสาร,ครุภัณฑ์) 

 
2. หลักการและเหตุผล 

         ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุดในสถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า
ทางด้านวิชาการแขนงต่าง ๆทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ส่วนสร้างส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนรัก
การอ่าน คิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น และยังเป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน   ดังนั้น      
ห้องสมุดจึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ส าคัญสามารถท าให้นักเรียนได้ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองและพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ 
      
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย   ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
              ทางตรงและทางอ้อม 

2.  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดวางสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ให้มีครบถ้วนและทันสมัย 
3.  เพื่อจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องสมุดให้น่าอยู่   พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกให้กับ 

               ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง 
4.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้สื่อได้ตรงตามความต้องการของตนเอง 
5.  เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งความรู้ที่ประกอบด้วยสื่อหลายประเภท และสามารถ 

               ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
 
4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคนที่มาใช้บริการห้องสมุด 

2. ห้องสมุดมีทรัพยากรเพียงพอตอ่จ านวนผู้ใช้ 
4.2  เชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 100 นักเรียนไดร้ับความรูจ้ากการค้นคว้าสื่อสิง่พมิพ์ประเภทต่าง ๆ  

2. ร้อยละ 100 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
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      5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 -  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
      6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
              ตลอดปีงบประมาณ 
 
     7.  เน้ือหา  /  กิจกรรม 
 -  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 -  การน าข้อมูลจากการค้นคว้าไปใช้ในการเรียนการสอน 
 -  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 
     8.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
      8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
-  ส ารวจ  สื่อ  สิ่งพิมพ์  หนังสือ  ที่น ามาให้ใช้         
   บริการในห้องสมุดและห้องอินเตอร์เน็ต 
-  ส ารวจราคาสื่อ   วารสาร   หนังสือพิมพ์        
   หนังสอืชนิดต่าง  ๆ 

ตุลาคม นางพรเพ็ญ  ใจแปง 
และครูบรรณารักษ์ทกุท่าน 

       8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
-  จัดสรรหนังสือ   วารสารเข้าห้องสมุด 
-  จัดสรรวารสาร/นิตยสารและหนงัสอืพิมพเ์ข้า 
   ห้องสมุด 
-  เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีใน 
   การใช้บริการหอ้งสมุด 
-  ปรับเปลี่ยนบรรยากาศห้องสมุดให้เหมาะสมกบั 
   การอ่าน 
-  ลงทะเบียนหนังสือ  สื่อ  สิ่งพมิพ ์
-  ปรับปรงุตกแต่ง / จัดท าป้ายนิเทศ  ค าขวัญ  วัน 
    ส าคัญต่าง ๆ 
-  ส่งเสรมิการรักการอ่าน / จัดกจิกรรมเสริม 
   การอ่าน 
-  ซ่อมแซมหนังสือ 

ตลอดภาคเรียน นางพรเพ็ญ  ใจแปง 
และครูบรรณารักษ์ทกุท่าน 

       8.3  ขั้นตอนติดตาม 
- การสอบถาม 
- การสังเกต    
- การประเมินผลและรายงานผล 
 

กันยายน นางพรเพ็ญ  ใจแปง 
และครูบรรณารักษ์ทกุท่าน 
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        8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 

1. ร้อยละ 100 นักเรียนไดร้ับความรูจ้าก 
    การค้นคว้าสื่อสิ่งพมิพ์ประเภทต่าง ๆ  

 

-การสอบถาม 
-การสังเกต    
-การประเมินผล 
 

1.แบบบันทึกการสงัเกตพฤติกรรม 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบบันทึกการอ่าน 

2. ร้อยละ 100 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 
9.  งบประมาณ  15,000  บาท 

ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ี กิจกรรม รายการวัสด ุ จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 - จัดบรรยากาศภายใน 
  ห้องสมุด 

-กระดาษชาร์ทส ี
-กระดาษสสีองหน้า 
-สื่อโปสเตอร์ต่างๆ 
-กระดาษกาวสองหน้า 
-กาวลาเท็กซ์ขวดใหญ ่
-กรรไกร, แม็ก 

100 
100 
36 
10 
3 
3 

8 
8 
35 
100 
150 
150 

800 
800 

1,270 
1,000 
450 
450 

2 - ซ่อมบ ารงุอุปกรณ์    
  คอมพิวเตอร์และ 
  ปริ้นเตอร ์

-ค่าซ่อมคอมพิวเตอร ์ 
- ปลัก๊ไฟ 
- ปริ้นเตอร ์HP 

 
2 
1 

 
150 

3,600 

  500 
300 

3,600 
3 - จัดท าสื่อและวัสด-ุ 

  อุปกรณ์ตกแต่ง 
  ในการจัดกิจกรรม 
  สัปดาห์ห้องสมุด 

-รางวัลการแข่งขัน   
 สัปดาหห์้องสมุด 
-วัสดุตกแต่ง 
-กระดาษถ่ายเอกสาร 
-หมึกเติมเครือ่งปริ้น 
- อุปกรณ์ท าความ 
  สะอาด 

80 
 

50 
42 
6 
20 

20 
 

20 
25 
130 
35 

1,600 
 

1,000 
750 
780 

1,700  

รวม ๑๕,ooo   
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ท าให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและได้รับความรู้จากการอา่นสื่อสิง่พิมพ์เพิม่มากข้ึน 
 2.  ท าให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น 
 3.  ท าให้มีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น 
 4.  ท าให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรบัให้นกัเรียนได้ค้นคว้าทางอินเตอรเ์น็ต 
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11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางพรเพ็ญ  ใจแปง และครบูรรณารักษ์ทกุท่าน 
 
12.  การอนุมัติโครงการ 

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

                                             (นางพรเพญ็  ใจแปง) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายวิรุจน ์ เมืองมลู) 
                      รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                 (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

 ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….........................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายไกร    ธรรมากาศ) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ      A16 โครงการแกป้ัญหาการติด 0 ร มส ของนกัเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมาลี  มนาคม 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21    
         ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
         ท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
         และสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวช้ีวัด 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจ ัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะของโครงการ ()  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
 
 
1. งาน/โครงการ โครงการพัฒนาแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 มาตรา 22 ได้กล่าว
ว่า การศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียน
ส าคัญที่สุด กระบวนการจัดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผลจากสรุป
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีสู่งข้ึนในทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้โดยการจดัการเรียนรูท้ี่เน้นการปฏิบัติจริง การสาธิต 
การทดลอง และสรุปผลการท างานอย่างเป็นระบบ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 2. เพื่อลดจ านวนนักเรียนที่ติด 0 ให้น้อยลง 
 3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้กระบวนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
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4. เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนทกุคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

2. นักเรียนทกุคนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทกุรายวิชา 
3. ครูทุกคนประเมินผลการเรียน ระดับ 0, ร, มส. ไม่เกินร้อยละ 3 

 ด้านคุณภาพ 
7. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
8. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทกุรายวิชา 
9. การจัดการเรียนการสอนของครมูีประสทิธิภาพมากข้ึน 

 
5. สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนปล้องวิทยาคม  
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ตลอดปงีบประมาณ 2563 
 
7. เน้ือหา / กิจกรรม 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้และการจัดท าสื่อนวัตกรรม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
8. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.1  ขั้นเตรียมการ 
         -  ประชุม  วางแผน 

ตุลาคม คณะครูทุกกลุ่ม
สาระ 

8.2  ขั้นด าเนินการ 
       1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
       2) กิจกรรมสง่เสริมการสร้างช้ินงานจากสิ่งที่เรียน 
       3) ส่งเสริมกจิกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
        4) ส่งเสรมิการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น วัด แหล่งเรียนรู้
ในชุมชน ฯลฯ 

ตลอดปงีบประมาณ 

8.3 ขั้นตอนติดตาม 
- การติดตาม 
- การสังเกต 
- สรุปผล ประเมินผล 

กันยายน 
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8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
1. นักเรียนร้อยละ 100 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน 

ผลการทดสอบ แบบทดสอบ 

2. นักเรียนร้อยละ 100 มีเจตคติที่ดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  

สังเกต , สัมภาษณ์ , 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสทิธิผลร้อยละ 100 

- ประเมินความพงึพอใจ 
- การวัดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน 
- การพัฒนาตนเองของคร ู

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบทดสอบ 
- เกียรตบิัตรการพฒันาตนเอง 

 
9. งบประมาณ   -     บาท 
 

ตารางการปฏิบัติงาน 
วัน เดือน ปี กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. -     ประชุม วางแผน 
-      เสนอโครงการ 

- ครูมาล ี

พ.ค.  – ก.พ. - ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 
- พัฒนาสื่อและนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 

- 
- 

ครูทุกคน 

รวม -  
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน 
 2. นักเรียนได้ผลการเรียน 0 มีจ านวนลดลง 
 3. ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง และสามารปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
11. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
 งานวัดผลโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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12.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางมาลี  มนาคม) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นายวิรุจน์   เมืองมลู) 
                  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ    ศรีภัคสันต์) 

     ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
ลงช่ือ…………………….................................…ผู้อนุมัตโิครงการ 

                                                  (นายไกร    ธรรมากาศ)  
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       A17 โครงการกจิกรรมแนะแนว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนิตยา   วงศ์กาไสย  
กลุ่มงาน    บริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
          ด ารงตนบนพื้นฐานหลัก   ปรัชญาของ  เศรษฐกจิพอเพียง สบืสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา   
          ท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
มาตรฐานท่ี   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
       ตัวช้ีวัดที่   6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ 

ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่           ()  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 
1. โครงการ  กิจกรรมแนะแนว 
 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยในปจัจบุันน้ีสภาพทางการศึกษาและอาชีพได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง 

รวดเร็วตามกระแสภาวะเศรษฐกิจและสังคม จึงท าให้มีทางเลือกที่หลากหลาย หากนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
และเข้าใจถึงลักษณะการศึกษาและอาชีพได้อย่างลึกซึ้ง จะท าให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ในด้านการศึกษาและ
อาชีพอย่างกว้างไกลข้ึน 
 การแนะแนวการศึกษาต่ออาชีพ  สังคมและส่วนตัว  จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนๆได้มีทางเลือก
ทางการศึกษาและอาชีพที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับตนเอง และ
พัฒนาตนเองด้านสังคมและส่วนตัวให้ด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ดี เก่ง มีความสุข) 
  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ,การประกอบอาชีพ,และการพฒันาตนเองด้านสงัคม
และส่วนตัว  

3.2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อ,การประกอบ
อาชีพ,และการพัฒนาตนเองด้านสังคมและส่วนตัว 

3.3 เพื่อให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1  ด้านปริมาณ 
  - นักเรียนในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน 
  - นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
 4.2  ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนที่ได้เข้ารบัฟังการแนะแนวได้รับแนวคิดการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพท าให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ 
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 5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 - โรงเรียนปลอ้งวิทยาคม อ.เทิง  จ.เชียงราย 
 - โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
         ตลอดปงีบประมาณ 
 
 7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 
 - กิจกรรมแนะแนว การศึกษา,อาชีพ ,สงัคมและส่วนตัว นักเรียนระดับช้ัน ม.1- ม.6 
 - กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนปล้องวิทยาคม ใหก้ับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 
             ปล้องวิทยาคม 
  8.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 
ขั้นตอนเตรียมการ 
- เสนอโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรบัผิดชอบงาน 
- ประชุมคณะกรรมการเพือ่วางแผนการจัดการแนะแนว  
  การศึกษาต่อ ,อาชีพ, สังคมและส่วนตัว 

ตุลาคม 2562 นางนิตยา  วงศ์กาไสย 

ขั้นตอนด าเนินการ 
- จัดกิจกรรม การศึกษาต่อ ,อาชีพ, สังคมและส่วนตัว 
  ให้กับนักเรียน ระดับช้ัน ม.1-6ทุกคน   
- จัดท าป้ายนิเทศประชาสมัพันธ์ ,เพจงานแนะแนว 
  โรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
- ด าเนินการรับสมัคร,จัดส่งเอกสารการศึกษาต่อ , 
  ทุนการศึกษา ฯลฯ 
- รับสมัครโควตา ม.4 
- การติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับ ม.3-ม.6  
- ออกแนะแนวสัญจร 
- บริการแบบทดสอบ เช่นอาชีพ บุคลิกภาพ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางนิตยา  วงศ์กาไสย 

       8.3  ข้ันตอนติดตาม 
- การสอบถาม 
- การสังเกต    
- การประเมินผลและรายงานผล 

 นางนิตยา  วงศ์กาไสย 
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8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 

1. ร้อยละ  80  ของนักเรียน ม.3 และ ม.6เลอืก
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งข้ึน 

- การสอบถาม 
- การสังเกต    
- การประเมินผล 
 

แบบบันทึกการสงัเกต 
แบบสอบถาม  
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

2. ร้อยละ 70 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ 6 
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เลือกศึกษาต่อระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
3. ร้อยละ 50 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 3 
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เลือกศึกษาต่อระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
4. นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม ร้อยละ 80 มี
ทัศนคติที่ดีต่อการแนะแนวการศึกษาต่อ,อาชีพ 
สังคมและส่วนตัว 

 
9.  งบประมาณ  จ านวน  4,000   บาท 

ตารางรายละเอียดวัสดุอปุกรณ์ 

ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด ุ
จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 พ.ย.
2562-
ก.ย.
2563 

กิจกรรมแนะแนว
ศึกษาต่อ,อาชีพ

,สังคมและส่วนตัว 
ม.1-6 

กระดาษ a4 1 120 240 
กระดาษโฟโต้ 180 
 แกรม 100 แผ่น 

1 265 265 

ลวดเย็บกระดาษ max
เบอร์ 10  

10 10 100 

มีดคัดเตอร์ ตราช้างรุ่น 
H1801 

2 85 85 

เทปโฟมกาว 2หน้า 3M 
3 ม 

 1 150 150 

เทปผ้านูโว 1.5 นิ้ว 5 39 195 
คลิปด า เบอร์ 109 1 5 5 

2 พ.ย.
2562-
ก.ย.
2563 

- ด าเนนิการรับสมัคร
,จัดสง่เอกสาร
การศึกษาต่อ ,
ทุนการศึกษา 

-ซองจดหมายสีขาว 
เบอร์ 9 พิมพ์ครุฑ ขนาด
มาตรฐาน 10.8x23 ซม. 

1 100 100 

-ซองขยายข้าง 9x12 
3/4 (A4)ไม่มีพิมพ์ครุฑ 

4 50 200 

ค่าจัดส่งเอกสาร
(ลงทะเบียน,EMS)ตาม
ความส าคัญ 

40 15 600 

3 ม.ค. ออกแนะแนวสัญจร กระดาษ a4 ปก 150 1 160 160 
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ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด ุ
จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

2563 -ท าแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ 
-คู่มือออกแนะแนว 
-ออกแนะแนว 

แกรม 
ค่าอาหารกลางวันและ
ค่าน้ ามันรถ 
คณะกรรมการออกแนะ
แนว 

6 400 2,400 

รวม 4,500 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนทีเ่ข้าฟังได้รบัความรูเ้รื่องการแนะแนวการศึกษาต่อ,การประกอบอาชีพ,การพฒันาตนเอง
ด้านสังคมและส่วนตัว 

2. ท าให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการแนะแนวการศึกษาต่อ,การประกอบอาชีพ,การพัฒนาตนเอง
ด้านสังคมและส่วนตัว 

3. นักเรียนสามารถน าความรูท้ี่ได้เป็นแนวทางในการเลือกตดัสินใจหลงัจากที่จบการศึกษาต่อว่าจะ
ด าเนินชีวิตอย่างไร 

4. นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคมได้รบัข้อมลูทางการศึกษา อาชีพ สังคมและส่วนตัว 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมลูทางการศึกษา อาชีพ สังคมและส่วนตัวของโรงเรียนปล้อง
วิทยาคม 
 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางนิตยา  วงศ์กาไสย  
 
12.  การอนุมัติโครงการ 

ลงช่ือ……………………...................…………ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางนิตยา     วงศ์กาไสย) 
 

 ลงช่ือ……………………….....…….……….……ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายวิรุจน์       เมืองมูล) 
                  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

     ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….................................…ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                  (นายไกร    ธรรมากาศ)  
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       A18 โครงการสัปดาห์อาเซียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรรษา   จ าเรญิ 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน      

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสอดรบักับ กระบวนการ เปลี่ยนแปลงของประชาคม อาเซียน 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที่    2. คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียน การสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวช้ีวัด 1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ตัวช้ีวัด 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ แหลง่เรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุ 
              การจัดการเรียนรู ้

ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่      ( )  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 
1. โครงการ สัปดาห์อาเซียน     

  
2. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงบทบาท
และภารกิจส าคัญในการเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับอาเซียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาอัน
จะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพประชาชนในภูมิภาคให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลก รวมทั้งช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558  โดยขับเคลื่อนกลไกการศึกษา  เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน  โดย
ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง   (พ.ศ. 
2552 – 2561) ซึ่งได้ก าหนดแผนการพัฒนาเยาวชนไทยเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความพร้อมในการเป็นสมาชิก
ที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของภูมิภาคอาเซียน   
                โรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาเ ซียนเพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ในการปูพื้นฐาน เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวและ
พร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยก้าวย่างที่มั่นคงต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจประชาคมอาเซียน 
 2. เพื่อให้เยาวชนไทยใหเ้ป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคม 
        อาเซียน 
 3. เพื่อสร้างความตระหนักที่จะเกิดการเรียนรูเ้กี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
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      4. เป้าหมาย 
  4.1 เชิงปริมาณ  

1. ครูและบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม จ านวน 520  คน ได้เรียนรู้ข้อมลูต่างๆ 
   เกี่ยวกับอาเซียน 

   4.1 เชิงคุณภาพ  
1.  นักเรียนมีความรูเ้พื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยก้าวย่างที่มั่นคง 
2.  นักเรียนเกิดการเรียนรู้อาเซียนและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่ชุมชนได้ 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  ครู นักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียนและการมีความพร้อมใน 
    การเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 

         
      5.  สถานท่ีด าเนินการ 
  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
       
      6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 1 – 8 สิงหาคม 2563   
       
      7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 
  ส านักเลขาธิการอาเซียน ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ ASEAN  – US Technical Assistance 
(USAID) และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกได้ร่วมกันจัดท าเอกสารต้นฉบับหลักสูตรแกนกลางอา
เซิยน เพื่อให้สถานศึกษา ครูใช้เป็นแนวทางส าหรับการให้ความรู้/สอนเรื่องอาเซียนในมุมมองของการเป็น
ภูมิภาคเดียวกัน    โดยเอกสารฉบับนี้ได้มีการเปิดตัวในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗ 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อให้ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนน าต้นฉบับ
หลักสูตรไปประยุกต์ใช้  ตามวิธีการเรียนการสอน ความต้องการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 
ต่อไปเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางอาเซียนหลักสูตรแกนกลางอาเซียน จัดท าข้ึนโดยมุ่งเน้นในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความเป็นอัตลักษณ์
อาเซียนการสร้างสังคมที่อื้ออาทรและแบ่งปัน ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจอันดี การเป็นมิตรประเทศที่ดี และมีความรับผิดชอบร่วมกันมากยิ่งข้ึนการส่งเสริมการพัฒนา
มนุษย์และสังคม เคารพในหลักพื้นฐานของเสรีภาพ ความเท่าเทียมทางเพศการส่งเสริมและปกป้องด้านสิทธิ
มนุษยชน และการเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคมการส่งเสริมความตระหนักในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และมุ่งเน้นค่านิยมร่วมกันการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครอง
และสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ และส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สาระส าคัญ (Theme) 
 สาระส าคัญของการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางอาเซียน จะเน้นใน ๕ ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายทีร่ะบุไว้ในแผนการจัดต้ังประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN –Cultural Community: 
ASCC) และรองรบั Roadmap for an ASEAN Community 
 1.  การรู้จักอาเซียน (Knowing ASEAN) 
 2.  การตระหนกัถึงคุณค่าของอัตลกัษณ์และความหลากหลาย (Valuing Identity and Diversity) 
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 3.   การเช่ือมโยงโลกและท้องถ่ิน (Connecting Global and Local) 
 4.   การส่งเสรมิความเสมอภาคและยุติธรรม (Promoting Equity and Justice) 
 5.   การท างานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยัง่ยืน (Working together for a Sustainable Future) 
 
แนวทางการเรียนรู้ (Pathways) 
แนวทางส าหรับการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน แบ่งออกเปน็ ๔ แนวทาง ได้แก่ 
 1.  ประชาชน (People) เรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกบับุคคล กลุ่มชาติพันธ์ุ มรดกทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
 2.  สถานที่ (Place) เรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ  
               ระบบนิเวศเป็นต้น 
 3.  วัตถุ (Materials) เรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งทีเ่ป็นรูปธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานศิลปะ เป็นต้น 
 4.  แนวคิด (Ideas) ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นของศาสนา ความเช่ือ ปรัชญา ค่านิยม เป็นต้น 
 
      8.  วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
       8.1 ข้ันตอนเตรียมการ 
         - เขียนโครงการและเสนอโครงการ 
         - ประชุมวางแผนงาน 
         - จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 

 
กรกฎาคม 
กรกฎาคม 
กรกฎาคม 

 
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

       8.2 ด าเนินการโครงการ 
         - จัดนิทรรศการแรกเปลี่ยนความรู้เรื่อง  
           อาเซียนของเรา 

 
สิงหาคม 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

       8.3  ข้ันตอนติดตาม 
         - สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
สิงหาคม 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 
     
 8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 
1.ร้อยละ  80  ของนักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ต่อประชาคมอาเซียน 

-การสอบถาม 
-การสังเกต    
-การประเมินผล 
 

1.แบบบันทึกการสงัเกต 
2.แบบสอบถาม  
3.แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
2.ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสปัดาห์
อาเซียนร้อยละ  80  ได้รับความรู้เพิม่เติม
ในเรื่องประชาคมอาเซียน 
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    9.  งบประมาณ 5,000   บาท 
ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์โครงการสัปดาห์อาเซียน 

 
ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด ุ จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 สิงหาคม งานสัปดาห์อาเซียน วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรมงานสปัดาห์
อาเซียน 

1 5,000 5,000 

รวม 5,000 
 
    10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจประชาคมอาเซียน 
 2. เยาวชนไทยเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความพร้อมในการเปน็สมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 
 3. ได้สร้างความตระหนักทีจ่ะเกิดการเรียนรูเ้กี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  
    11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวพรรษา   จ าเริญ และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
   12.  การอนุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ……………………...……………………………ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวพรรษา   จ าเรญิ) 
 
ลงช่ือ……………………….....…….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                             (นายวิรุจน์   เมืองมูล) 
                 รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….................................…ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                 (นายไกร    ธรรมากาศ)  
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       A19 โครงการแหลง่เรียนรู้ในชุมชนและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิรุจน์    เมืองมูล   
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที่    2. คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียน การสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวช้ีวัด 1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ตัวช้ีวัด 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ แหลง่เรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการ

เรียนรู ้
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่      ( )  ต่อเนื่อง 
**********************************************************************************
1. โครงการศึกษาการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  
2. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องสง่เสรมิใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ มาตรา24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้และมีความรอบรู้ จากสื่อการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆมาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูป แบบ 
สถานศึกษาจึงมีความตระหนักในความส าคัญของทางด้านการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ได้จัดการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ- อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรู้
คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาจึงได้จัดท าแหล่งเรียนรู้ การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินพัฒนาการเรียนรู้ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี และปลอดภัย    
2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนใหม้ีความสนใจแสวงหาความรู้จากแหลง่เรยีนรู้ต่างๆ รอบตัว สื่อต่างๆ ในสถานศึกษา   
   จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

4. เป้าหมาย 
4.1  เชิงปริมาณ 

1.ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี และปลอดภัย    
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2.ผู้เรียนมีสื่อที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย 
3. ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นสนุกกับการเรียน  
4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ 
4.2  เชิงคุณภาพ 

 1. ผู้เรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า ถูกวิธี และปลอดภัยร้อยละ 75  (สพฐ.3) 
 2. ผู้เรียนมีสื่อที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายร้อยละ 80 (สพฐ.3) 
 3. ผู้เรียนให้มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นสนุกกับการเรียน ร้อยละ 75 (สพฐ.3) 
 4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการเรียนการสอนร้อยละ 80 (สพฐ.3) 
 
5.  สถานท่ีด าเนินการ 
  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
          ตลอดปีการศึกษา  
 
7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 
 จุดหมายของหลักสูตร 
 1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 2.  มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต  
 3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม                  
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
   
 8.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
       8.1 ข้ันตอนเตรียมการ 
         - เขียนโครงการและเสนอโครงการ 
         - ประชุมวางแผนงาน 
         - จัดหาแหล่งเรียนรู้ 
         - จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 

 
พฤษภาคม 

 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

       8.2 ด าเนินการโครงการ 
         - ติดต่อประสารงานแหล่งเรียนรู้ 
         - ด าเนินงานตามโครงการ 

 
มิถุนายน –กุมภาพันธ์ 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
       8.3  ข้ันตอนติดตาม 
         - สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
มีนาคม 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
9.  งบประมาณ  12,000 บาท 

รายละเอียดวัสด ุ
 
ท่ี 

 
ชื่อกิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1,500   1,500 
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ น้ ามัน+ยานพาหนะ   5,000 5,000 
3 เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน   2,500 2,500 
4 ค่าวัสดแุละค่าใช้จ่ายอื่นๆ  2,000 1,000 3,000 

รวมเป็นเงิน 12,000 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี และปลอดภัย    
 2. ผู้เรียนมีสื่อที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย 
 3. ผู้เรียนมีความสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว สื่อต่าง ๆ  ในสถานศึกษา  
          และการใช้ห้องสมุด          
 4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อ 
          ต่อการเรียนรู้ 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายวิรุจน์  เมืองมูล  และครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
12.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายวิรุจน์   เมืองมูล) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นายวิรุจน์   เมืองมูล) 
                   รองผู้อ านวยการกลุม่งานบริหารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….................................…ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                  (นายไกร    ธรรมากาศ)  

             ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 



74 
 

รหัส / ชื่อโครงการ       A20 โครงการรักษาดินแดน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพงษ์ชัย   ณ น่าน 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด 1.1ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน  
ตัวช้ีวัด 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจ ัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัด 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวช้ีวัด 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 3.3 มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ตัวช้ีวัด 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการ

เรียนรู ้
 

ลักษณะของโครงการ (    )  ใหม่ ( )  ต่อเนื่อง 
 
 
1.  งาน/โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กจิกรรมรักษาดินแดน) 

 

2. หลักการและเหตุผล 
ประเทศจะได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าและสังคมมีความสงบสุข ต้องเกิดจากการที่ประชาชน

ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและด้องมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ อดทนต่อสิ่งเร้านาๆประการ  
การที่จะเป็นคนที่มีระเบยีบมวิีนัย มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมที่ดีได้น้ันจะต้องได้รับการฝึก ปลูกฝัง อย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่องตั้งแต่เด็ก 

กิจกรรมที่สามารถปลูกฝังความเป็นระเบียบและมีวินัย  เข้มแข็งและอดทน คือ กิจกรรมรักษาดินแดน 
(ร.ด.) ซึ่งนักเรียนที่เข้าเรียนกิจกรรมนี้จะเรียกว่า นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมโดยตรง
จากทหารท าให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรง มีความอดทน เป็นผู้ที่มีระเบียบมีวินัยและความรับผิดชอบที่ดีเพื่อ
จะได้เป็นสมาชิกที่ดีในสังคมต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. นักศึกษาวิชาทหารมีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัวิชาทหาร 
2. นักศึกษาวิชาทหารมเีจตคติที่ดีต่อกจิกรรมรักษาดินแดน (ร.ด.) 
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4.เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ 

1. นักศึกษาวิชาทหารทุกคนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาทหาร 
2. นักศึกษาวิชาทหารทุกคนมเีจตคตทิี่ดีต่อกิจกรรมรักษาดินแดน (ร.ด.) 

 4.2  เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาวิชาทหารมีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัวิชาทหารตามมาตรฐานของหน่วยฝึกฯ 
2. นักศึกษาวิชาทหารมเีจตคติที่ดีต่อกจิกรรมรักษาดินแดน (ร.ด.) 

 
5.  สถานท่ีด าเนินการ 
             โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ตลอดปงีบประมาณ 2563 
 
7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 
  -   วิชาการทหาร 
 
8.  วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8.1  ขั้นเตรียมการ 
         -  ประชุมวางแผน 

ตุลาคม นายพงษ์ชัย  ณ น่าน
นายถนอม  ใจโลกา
นางกรกมล  บุญทรง 
 

8.2  ขั้นด าเนินการ 
  1) รับสมัครเข้ารบัการฝึกและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันปี 
  2) รับสมัคร นศท.จิตอาสา 
  3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4) การฝกึอบรมนักศกึษาวิชาทหารระยะสั้น (แบบที่ 3) 
  5) การฝกึภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารช้ันปทีี่ 2-3 
  6) แตง่ตั้งยศและน าปลดนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ 3 
  7) ฝึกทบทวนผูก้ ากับ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

8.3 ขั้นตอนติดตาม 
- การติดตาม 
- การสังเกต สอบถาม 
- สรปุผล ประเมินผล 

กันยายน 
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8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 

1. นักศึกษาวิชาทหาร ร้อยละ 100 
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาทหาร 

1. ทดสอบภาคทฤษฏี 
2. ผลการเข้าร่วมกจิกรรม 
3. ประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบทดสอบภาคทฤษฏี 
2. แบบบันทกึกิจกรรม 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

2. นักศึกษาวิชาทหาร ร้อยละ 100 มี
เจตคติที่ดีต่อกจิกรรมรักษา
ดินแดน (ร.ด.) 

3. นักศึกษาวิชาทหาร ร้อยละ  100
จบหลักสูตรช้ันปีที่ 3 

 
9.  งบประมาณ               6,040 บาท 

รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 

ท่ี กิจกรรม รายการวัสด ุ
จ านวน/
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

รวม 

1 ประชุมเตรียมฝึก     

2 รับสมัครและรายงานตัว 
 

1. กระดาษ F 4 สีฟ้า 
2. กระดาษ F 4 สีเหลือง 
3. กระดาษ F 4 สีเขียว 
4. กาวลาเทก็ซ์ขวดใหญ ่

2 รีม 
2 รีม 
2 รีม 
1 ขวด 

180 
180 
180 
150 

360 
360 
360 
150 

3 รับสมัคร นศท.จิตอาสา 1. กระดาษ A 4 
2. แฟ้มเจาะ สันกว้า 2 นิ้ว 
3. ซองใส่ไส้เอกสาร  A 4 

1 รีม 
1 แฟ้ม  
2 ชุด 

120 
50 
20 

120 
50 
20 

4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1. กระดาษ A 4 
2. อุปกรณ์ส านักงาน 

5 รีม 120 600 
1,000 

5 การฝกึอบรมนักศกึษาวิชา
ทหารระยะสั้น (แบบที่ 3) 

ค่าพาหนะและน้ ามัน
เช้ือเพลิงรับส่ง นศท. 

4 เที่ยว  
รถ 3 คัน 

1,500 1,500 

6 การฝกึภาคสนาม นักศึกษาวิชา
ทหารช้ันปทีี่ 2-3 

ค่าพาหนะและน้ ามัน
เช้ือเพลิงรับส่ง นศท. 

4 เที่ยว  
รถ 3 คัน 

1,500 1,500 

7 แต่งตั้งยศและน าปลดนักศึกษา
วิชาทหารช้ันปีที่ 3 

    

8 ประชุมปิดสิ้นป ี     
รวม 6,040 

 
 



77 
 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาวิชาทหารมเีจตคติที่ดีต่อกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมรักษาดินแดน) 
2. นักศึกษาวิชาทหารมีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัวิชาทหาร 
3. นักเรียนมีทักษะชีวิต แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นายพงษ์ชัย  ณ น่าน , นายถนอม  ใจโลกา  
 
12.  การอนุมัติโครงการ 
 

    ลงช่ือ……………………………….…………….ผูเ้สนอโครงการ 
                                                     (นายพงษ์ชัย     ณ น่าน) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายวิรุจน์       เมืองมูล) 
                   รองผู้อ านวยการกลุม่งานบริหารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

     ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….................................…ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายไกร    ธรรมากาศ)  

          ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       A21 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกชพร  สายกษิรา  
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน      
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลย ี               
                          สารสนเทศ เพื่อสอดรับกบั กระบวนการ เปลี่ยนแปลงของประชาคม อาเซียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที่    1. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดที่    2. คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียน การสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวช้ีวัด 1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ตัวช้ีวัด 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ แหลง่เรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 3.  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ตัวช้ีวัด 4.  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการ              
              เรียนรู ้

ลักษณะของโครงการ (   )  ใหม่ ()  ต่อเน่ือง 
*********************************************************************************************************************************** 

1. โครงการ  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์
ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงข้ึน สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข บน
พื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล   รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ
ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ตาม หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551    เน้นวิธีการวัดผลจากสภาพจริง  โดยเน้นการ
แสดงออกของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ ความสามารถที่พึงประสงค์  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   
 จากการด าเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ยังต้องมีวัสดุอุปกรณ์จ าเป็นในการด าเนินงานประจ าและยังต้องมีส่วนที่พัฒนาข้ึนอีก เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิผลและสอดคล้องกับหลกัสตูรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ จึง
เสนอโครงการนี้ข้ึนมา 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1   เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรต ิพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาท 
       สมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
3.2  เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า และเผยแพรผ่ลงานการค้นคว้า ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน                         

เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการพฒันาท้องถ่ิน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
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3.3  เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียน ได้มีส่วนร่วม และให้ความสนใจต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มี  ผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมของประเทศโดยรวม 

3.4  เพื่อสนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการทาง 
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าต่อ สาธารณชน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญยิง่ของ  
      การพัฒนา เยาวชนของชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. เป้าหมาย 
4.1  เชิงปริมาณ 

  ร้อยละ 80 ของครู นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ ผลงานและความสามารถของนักเรียน  
ร้อยละ 80 ของครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 

           4.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเกิดความสนกุสนานควบคู่กบัการไดร้ับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นักเรียนไดร้่วมกันคิดอย่างมรีะบบ คิดอย่างมเีหตผุลตามหลกัการวิทยาศาสตร์ 

 

5. สถานท่ีด าเนินการ     
โรงเรียนปล้องวิทยาคม 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
16 – 18 สิงหาคม 2563 

 

7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 
 - การจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนลงมือปฏิบัติติจรงิ 

 

8.  วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
      8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
 -ประชุมวางแผนการ 
- ด าเนินงาน 
- ขออนุมัติ 

ตุลาคม ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

       8.2 ขั้นตอนด าเนนิการ 
 -ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 -ท าปฏิทินปฏิบัติงานในกลุ่มสาระฯ 
-จัดท าตารางการใช้บริการห้องศูนย์ 
-จัดประชุมครู 
-จัดบริการสิ่งพิมพ์เอกสารคู่มือครู 
-จัดหาสื่อประเภทต่างๆ 
-จัดมุมส่งเสริมการอ่าน 
-จัดมุมบันเทิง 
-จัดมุมสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
-จัดมุมการแสดงออก 
-การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อต่างๆ 

ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

       8.3  ขั้นตอนติดตาม 
-การสอบถาม 

ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
-การสังเกต    
-การประเมินผลและรายงานผล 

    

 8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงความรู้และ
ผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ 

สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบประเมินความ
พึงพอใจการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
2. โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกได้ 

แบบประเมินความพึง
พอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

9.  งบประมาณ  5,000  บาท 
 

ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ที่ ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสดุ จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

1 5,000 5,000 

รวม 5,000 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
2.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
3.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่สูงข้ึน 

  

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

 

12.  การอนุมัติโครงการ 
          ลงช่ือ……………………..........…………ผู้เสนอโครงการ 

                                             (นางกชพร   สายกษิรา) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายวิรุจน์       เมืองมลู) 
                         รองผู้อ านวยการกลุม่งานบรหิารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                 (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

  ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….........................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายไกร    ธรรมากาศ)  

         ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       A22 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์ 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน และอนรุักษ์สิง่แวดล้อม 

ข้อที่ 3  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่แวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่      ()  ต่อเนื่อง 
**********************************************************************************
1.  โครงการ โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ส าคัญเป็นอย่างมากที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก ซึ่งภาษาอังกฤษ นับเป็นภาษาต่างประเทศที่นักเรียนทุกคนควรตระหนักถึง ความ
จ าเป็นและความส าคัญในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไป 

ปัจจุบันจากผลการส ารวจทัศนคติของนักเรยีนส่วนมากมทีัศนคติทางลบกับภาษาอังกฤษเนื่องจากเปน็
ภาษาที่ยากส าหรับนักเรียน ส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ต่ ามาก ทางกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศได้เล็งเห็นความส าคัญในที่จะเปลี่ยนทัศนคติของนักเรียนไปในทางบวก โดยได้จัดกิจกรรม
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ข้ึน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้สถานการณ์จริงทั้ง
ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาที่จะช่วยท าให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
สูงข้ึน และเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสื่อกับชาวต่างชาติ  ตลอดจนรู้จักและเข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรมของ
ชาวต่างชาติ ดังนั้นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงได้จัดให้มีท าโครงการนี้ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นกัเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อให้นกัเรียนรูจ้ักวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
3. เพื่อให้นกัเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกบัชาวต่างชาติได้ 
4. เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษให้สงูข้ึน 
5. เพื่อให้นกัเรียนรูจ้ักการใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 

4.  เป้าหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ 

-  นักเรียนโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม    
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4.2 เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมทีัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ  

 

5.  สถานท่ีด าเนินการ 
- โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
- สถานที่ส าคัญของจงัหวัดเชียงราย 
- สถานที่ต่างจังหวัด 

 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
- ตลอดปงีบประมาณ 

 

7. เน้ือหา / กิจกรรม 
- ความรู้พื้นฐานในเรือ่งการใช้อังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นโดยใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- ความรู้ในด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
- ความรู้ในเรื่องค าศัพท์โดยอาศัยการเล่นเกมเป็นสือ่ 

 

8. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.2 ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนเขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
- เสนอโครงการเพื่อของบประมาณ 

 
ต.ค  2562 

 
 

 
 
 
 
ครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 

8.3 ขั้นด าเนินการ 
-  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทีส่นใจ 
-  วางแผนในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
-  จัดท าเอกสารประกอบการเข้าค่าย เตรียมสถานที่
ใน   
   การเข้าค่ายและอุปกรณ์ 
-  ด าเนินกิจกรรมเข้าจัดค่ายภาษาอังกฤษ 

 
พ.ย. 2562 

-  
ก.พ. 2563 

8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
- จัดเกบ็ภาพกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของกิจกรรมและสรุปรายงานผลการเข้าค่าย 
 

มี.ค.  2563 
 

 

9.  งบประมาณ   35,000      บาท 
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ตารางรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายการวัสด-ุอุปกรณ์ จ านวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

รวม 
เงิน 

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

หมึกด า เติมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Cannon 
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 
กระดาษปรุ๊ฟ 
ป้ายไวนิล ขนาด 2x3 เมตร  
ป้ายช่ือ 
สีเมจิกตราม้า 
กระดาษการ์ดหอมท าเกียรติบัตร 
กรรไกร 
กาวลาเทก๊ซ์ขวดเลก็ 
ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร 
อาหารว่าง 
ค่าตอบแทนวิทยากร ๆ (ของทีร่ะลกึ) 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

1   ชุด 
5 รีม 
20  แผ่น 
1  แผ่น 
50  ช้ิน 
10  ด้าม 

3 รีม 
12 อัน 
6  ขวด 
8,000 
15,000 
3,000 
5,000 

390 
120 
10 
- 

12 
12 
140 
25 
45 
- 
- 
- 
- 

390 
600 
200 
400 
600 
120 
420 
300 
270 

8,000 
15,000 
3,700 
5,000 

รวมจ านวนเงิน 35,000 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมทีัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
3. ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกบัชาวต่างชาติได้ 
4. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษใหสู้งข้ึน 
5. นักเรียนรู้จักการใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวยุเรศ พรหมมินทร์   
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12. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ               ผู้เสนอโครงการ 
                                          (นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร)์ 
          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

    ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายวิรุจน์  เมืองมูล)  
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุม่งานบรหิารวิชาการ 
 

ลงช่ือ          ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
    ปฏิบัติติหน้าทีร่องผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มงานนโยบายและแผน 
                        
     ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายไกร  ธรรมากาศ)  
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       A23 โครงการเข้าค่ายภาษาจีน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสินทิธา ปรียาภัสกลุ  
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน และอนรุักษ์สิง่แวดล้อม 

ข้อที่ 3  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่แวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ   () ใหม่      (   )  ต่อเนื่อง 
**********************************************************************************
1. โครงการ เข้าค่ายภาษาจีน (Chinese Camp) 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาสากลที่ส าคัญเป็นอย่างมากที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก ซึ่งภาษาจีน นับเป็นภาษาต่างประเทศที่นักเรียนทุกคนควรตระหนักถึง ความ
จ าเป็นและความส าคัญในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไป 

ปัจจุบันจากผลการส ารวจทัศนคติของนักเรียนส่วนมากมีทัศนคติทางลบกับภาษาจีนเนื่องจาก
เป็นภาษาที่ยากส าหรับนักเรียน  ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้เล็งเห็นความส าคัญในที่จะเปลี่ยน
ทัศนคติของนักเรียนไปในทางบวก โดยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาจีน ข้ึน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้สถานการณ์จริงทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาที่จะช่วยท า
ให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี และเกิดทักษะการใช้ภาษาจีนสื่อกับชาวต่างชาติ  ตลอดจนรู้จักและเข้าใจถึง
ศิลปวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ ดังนั้นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงได้จัดให้มีท าโครงการนี้ข้ึน 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นกัเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน 
2. เพื่อให้นกัเรียนรูจ้ักวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
3. เพื่อให้นกัเรียนสามารถใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารกบัชาวต่างชาติได้ 
4. เพื่อให้นกัเรียนรูจ้ักการใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

4.  เป้าหมาย 
5.1 เชิงปริมาณ 

-  นักเรียนโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม    
5.2 เชิงคุณภาพ 

- ร้อยละ  80 ของนักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 
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- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมทีัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน 
5.  สถานท่ีด าเนินการ 

- โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
- สถานที่ส าคัญของจงัหวัดเชียงราย 

 

9. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
- ตลอดปงีบประมาณ 

 

10. เน้ือหา / กิจกรรม 
- ความรู้พื้นฐานในเรือ่งการใช้จีนในการสื่อสารเบือ้งต้นโดยใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- ความรู้ในด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
- ความรู้ในเรื่องค าศัพท์ บทสนทนา 

 

11. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.5 ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนเขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
- เสนอโครงการเพื่อของบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
-ครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 

8.6 ขั้นด าเนินการ 
-  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทีส่นใจ 
-  วางแผนในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาจีน 
-  จัดท าเอกสารประกอบการเข้าค่าย เตรียม
สถานที่ใน   
   การเข้าค่ายและอุปกรณ์ 
-  ด าเนินกิจกรรมเข้าจัดค่ายภาษาจีน 

 
ตลอดปงีบประมาณ 

8.7 ขั้นสรุปและประเมินผล 
- - จัดเก็บภาพกจิกรรมต่าง ๆ ของกิจกรรมและ

สรปุรายงานผลการเข้าค่าย 
 

 
กันยายน  

 

9.  งบประมาณ   15,000   บาท 
ตารางรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายการวัสด-ุอุปกรณ์ จ านวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

รวม 
เงิน 

1 
2 
3 
4 
5 

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 
กระดาษปรุ๊ฟ 
ป้ายไวนิล ขนาด 2x3 เมตร  
ป้ายช่ือ 
สีเมจิกตราม้า 

1รีม 
20  แผ่น 
1  แผ่น 
30  ช้ิน 
5 ด้าม 

115 
10 
- 

12 
12 

115 
200 
400 
360 
60 
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ท่ี รายการวัสด-ุอุปกรณ์ จ านวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

รวม 
เงิน 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

กระดาษการ์ดหอมท าเกียรติบัตร 
สีไม ้
ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร 
อาหารว่าง 
ค่าตอบแทนวิทยากร ๆ (ของทีร่ะลกึ) 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

1 รีม 
5 กล่อง 

 

140 
75 
- 
- 
- 

140 
375 
2500 
5,250 
1,800 
3,800 

 
รวมจ านวนเงิน 15,000 

 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมทีัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน 
2. นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
3. ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกบัชาวต่างชาติได้ 
4. นักเรียนรู้จักการใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล  และคณะครกูลุม่สาระภาษาต่างประเทศ 
 

12.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ                ผู้เสนอโครงการ 
                                        (นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกุล) 
           
    ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายวิรุจน์  เมืองมูล)  
           รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุม่งานบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                            (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 
   ปฏิบัติติหน้าทีร่องผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มงานนโยบายและแผน 
                        
     ลงช่ือ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายไกร  ธรรมากาศ)  
      ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       A24 โครงการส่งเสริมกจิกรรมภาษาจีนและวันตรุษจีน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสินทิธา  ปรียาภัสกุล  
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนใหม้ี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเปน็บุคคลแหง่การเรียนรู้มีทกัษะในศตวรรษ 
                ที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม  
                ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนรุักษ์สิง่แวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาครูใหเ้ป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพใช้ 
               เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหเ้ป็นกลไกการขับเคลื่อนการเรียนรู้ การบรหิาร 
               และการบรกิาร  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน    
                     ชีวิตได้ 

       3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
 

ลักษณะของโครงการ (    )  ใหม่ ( )  ต่อเนื่อง 
 
1. โครงการ โครงการสง่เสรมิกิจกรรมภาษาจีนและวันตรุษจีน 
2. หลักการและเหตุผล 

ภาษาจีนเป็นภาษาสากลที่ส าคัญเป็นอย่างมากที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับคน
ทั่วโลก ซึ่งนักเรียนทุกคนควรตระหนักถึง ความจ าเป็นและความส าคัญในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไป และสามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ในอนาคต ทั้งนี้ผู้เรียน
ต้องศึกษาและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาซึ่งมีความแตกต่าง และอาจเหมือนกับวัฒนธรรมของ
ชนชาติไทย การที่ผู้เรียนได้รู้จักวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา จะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาจีนดีข้ึน และทัศนคติที่ดีข้ึนด้วย ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะสร้าง
ทัศนคติของนักเรียนไปในทางบวก โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  เพื่อเป็นการ
เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รู้จัก
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติและมีโอกาสได้แสดงออกทางภาษาด้วยการท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งผลถึ ง
ทัศนคติที่ดีและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางภาษามากข้ึนดังนั้นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงได้จัดให้มีท าโครงการ
นี้ข้ึน  เพื่อสร้างความตระหนัก  กระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ  และเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สมาคม  ASEAN 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รูจ้ักวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน 
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  4. เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ 
 -  นักเรียนช้ัน ม.1- ม. 6 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 4.2  เชิงคุณภาพ 
 -  ร้อยละ  100  ของนักเรียนทีเ่รียนภาษาจีนมีความรู้พื้นฐานภาษาและวัฒนธรรมจีน 

-  ร้อยละ  100  ของนักเรียนทีเ่รียนภาษาจีนมีทัศนคติที่ดีตอ่ภาษาจีน  
 

5.  สถานท่ีด าเนินการ 
             โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
             ตลอดปีการศึกษา 
 
7.  เน้ือหา  /  กิจกรรม 

-  ความรู้ในด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  ของเจ้าของภาษา (เช่น การชงชา การตัดกระดาษจีนถัก
เชือกจีน) 

 -  กิจกรรมวันตรุษจีน 
 

8.  วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

       8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
-ประชุมวางแผน 

ต.ค.-พ.ย. นางสาวสินทิธา  ปรียาภัสกุล
และครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 

       8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
-จัดเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีน
และประเทศจีน 
-จัดเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของจีน
อาเซียน 
-ประเมินผล 

ธ.ค.-ก.พ. นางสาวสินทิธา  ปรียาภัสกุล
และครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 

       8.3  ขั้นตอนติดตาม 
-สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. นางสาวสินทิธา  ปรียาภัสกุล
และครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
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        8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 
1. ร้อยละ  100  ของ

นักเรียนที่เรียนภาษาจีนมี
ทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน 

1.  สังเกต 
2. ประเมินการวัดเจตคติที่ดี

ต่อการเรียนภาษาจีน 
3. ประเมินความพึงพอใจ 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน 

7. แบบบันทึกการสงัเกต 
8. แบบสอบถาม / แบบทดสอบ

การวัดเจตคติต่อการเรียน 
9. แบบประเมินความพึงพอใจ 
10. แบบบันทึกคะแนนทางการ

เรียนของนกัเรียน 

2. นักเรียนร้อยละ  100 
ของนักเรียนทีเ่รียน
ภาษาจีน ได้รู้จัก
วัฒนธรรมประเพณีของ
เจ้าของภาษา 

3. นักเรียนร้อยละ  100 
ของนักเรียนทีเ่รียน
ภาษาจีน มีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับภาษาจีนและ
ประเทศจีน 

 
9.  งบประมาณ    7,000  บาท 

รายการวัสดุอุปกรณ์ 

ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด ุ
จ านวน

ต่อ
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 
รวม 

1  
 
 
 
 

ตลอดปี
การ 

ศึกษา 

-จัดบรรยากาศภายในห้องเรียน  
- วัสดุ-อุปกรณ์ 

-กระดาษสสีองหน้า 
-กระดาษแดง 
 -กาวลาเทก็ซ์ขวดเล็ก 
- ดอกไม้ตกแต่ง 

20 
20 
5 
30 

6 
35 
25 
25 

120 
350 
125 
75 

2 - พู่กันจีน 
- หมึกจีน 
- เชือกจีน 
-กระดาษถ่ายเอกสาร
A4 
-  แม็ค  
- สีน้ า 
-ใส้แม๊ค 
-กระดาษบรฟู 
-กระดาษโฟโต ้
-กระดาษปกคล ี

30 
10 
4 
5 
 
3 
2 
5 
20 
1 
1 

20 
35 
250 
115 

 
25 
75 
6 
7 

250 
160 

600 
350 

1,000 
575 

 
75 
150 
30 
140 
250 
160 

3 กิจกรรมวันตรุษจีนและภาษา - อุปกรณ์ตกแต่ง ,   3,000 
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ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด ุ
จ านวน

ต่อ
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 
รวม 

อาเซียน ผลไม้,ชา  
 

รวม 7,000 
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

4. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน 
5. นักเรียนไดรู้้จักวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา 
6. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน 

 
11..  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นางสาวสินทิธา  ปรียาภัสกุล และคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 

12.  การอนุมัติโครงการ 
 
 
                                                ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางสาวสินิทธา  ปรียาภัสกลุ)   
 

                                ลงช่ือ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายวิรุจน์        เมืองมูล) 

 
                ลงช่ือ                                    ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 

                                                       (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 
       ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

     ลงช่ือ                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายไกร    ธรรมากาศ)  

              ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ     A25 โครงการนเิทศการจัดการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบ   นายวิรุจน์  เมืองมูล 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1,2,3,4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดที่    2. คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียน การสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัด 1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
              ในชีวิตได้ 
ตัวช้ีวัด 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ แหลง่เรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนรู ้
ตัวช้ีวัด 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการ 
              จัดการเรียนรู ้

ลักษณะโครงการ   (   ) ใหม่      ()  ต่อเนื่อง 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. งาน/โครงการ นิเทศการจัดการเรียนการสอน  
2. หลักการและเหตุผล 
               การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นับเป็นว่านโยบายส าคัญที่
โรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O –NET) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิต่ า
กว่าร้อยละ 50 จากผลการประเมินดังกล่าว ทางโรงเรียนปล้องวิทยาคม  จึงได้ก าหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ใช้ผลจากการทดสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ (O –NET) เป็น
เครื่องมือในการประกันคุณภาพผู้เรียน ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึนร้อยละ 4  จากฐานคะแนนของปีการศึกษานี้  ดังนั้นทางโรงเรียนปล้องวิทยาคมจึงจัดโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดท าและใช้หลักสูตรระดับช้ันเรียนของครูผู้สอนข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
        ผลผลิต (Output) 
 1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
เพื่อก าหนดจุดพฒันา 
 2. ครูทุกคนสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดกจิกรรมการเรียนรู้วัดประเมินผลตามมาตรฐาน 
การเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรูจ้ัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละสงัเกตการณ์สอนของเพื่อนครเูพื่อ
พัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน 
    ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1. ครูทุกคนมีวิธีการปฏิบัตทิี่ดีเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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 2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าเสนอวิธีการปฏิบัตทิี่ดี สื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ในระดับ
โรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

4. เป้าหมาย 
 ครูผูส้อนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในทุกคน ตลอดปีงบประมาณ 
 

5. สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ตลอดปงีบประมาณ 2563 
 

7. เน้ือหา / กิจกรรม 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 วิเคราะหผ์ลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)     เมษายน  ครูในกลุ่มสาระ 
2 ประชุมครูเพื่อช้ีแจงโครงการ และทบทวนการจัดท า

หลักสูตรระดบัช้ันเรียน 
พฤษภาคม  ครูในกลุ่มสาระ 

3 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมนิผลตามมาตรฐานการ
เรียนรู ้

พฤษภาคม – มิถุนายน  งานวัดผล/ครูในกลุ่ม
สาระ 

4 การนิเทศ ติดตาม การจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
และการน าไปใช้จรงิในห้องเรียน 

ตุลาคม  – กุมภาพันธ์  
พ.ค. –ก.ย. 

คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 

5 การสงัเกตการสอน ตุลาคม  – กุมภาพันธ์  
พ.ค. –ก.ย. 

คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 

6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานทางวิชาการ มีนาคม  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

7 การประชุมสรปุผลการพัฒนาหลกัสูตรของโรงเรียน มีนาคม  คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 

8 การรายงานผลการพัฒนา เมษายน  คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 

8. งบประมาณ    30,000 บาท 
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
1 การวิเคราะหผ์ลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) -- 
2 ทบทวนการจัดท าหลกัสูตรระดับช้ันเรียน -- 
3 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมนิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ 25,000.- 
4 การนิเทศ ติดตาม การจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและการน าไปใช้จรงิใน

ห้องเรียน 
-- 

5 การสงัเกตการสอน -- 
6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานทางวิชาการ 5,000.- 
7 การประชุมสรปุผลการพัฒนาหลกัสูตรของโรงเรียน -- 
8 การรายงานผลการพัฒนา -- 
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9. การประเมินผล 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. ครูทุกคนจัดท า  
   หน่วยการเรียนรู ้
   อิงมาตรฐานและ 
   การน าไปใช้จริง 

หน่วยการเรียนรู ้
อิงมาตรฐาน 

ครูร้อยละ 80 - การสังเกต 
- การตรวจสอบ 

- แบบสังเกต 
- แบบตรวจสอบ 

2. ครูทุกกลุ่มสาระ 
   การเรียนรูจ้ัด 
   กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
   เรียนรู้และสังเกต 
   การสอน 

บันทึกการสงัเกต 
การสอน 

ครูร้อยละ 80  
มีบันทึกการสังเกต
การสอน 

-ตรวจสอบ แบบสงัเกตการสอน 

3. ครูทุกกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้น าเสนอ 
   วิธีปฏิบัติที่ดี สื่อ 
   นวัตกรรมในระดับ 
   โรงเรียนและระดบั 
   เขตพื้นที่ 

วิธีปฏิบัติที่ดี สื่อ 
นวัตกรรมของคร ู

ครูร้อยละ 80  
มีวิธีปฏิบัติที่ดี มีสื่อ 
มีนวัตกรรมของคร ู

-ตรวจสอบ แบบประเมินวิธีการ
ปฏิบัติที่ดี สื่อ นวัตกรรม
ของคร ู

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
ครูมีการจัดการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผล ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 2551 
 

11. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 

12.  การอนุมัติโครงการ 
ลงช่ือ……………………...................…ผู้เสนอโครงการ 

                                                (นายวิรุจน์       เมืองมูล) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                        (นายวิรุจน์     เมืองมูล) 
                รองผู้อ านวยการกลุม่งานบรหิารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….……ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                  (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

 ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ……………………...........................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายไกร    ธรรมากาศ)  

         ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ    A26 โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    
                                             (สัปดาห์ภาษาอังกฤษ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวิมล  กาบแก้ว 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ข้อที่ 3  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความ  
 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ตัวช้ัวัดที่ 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  ตัวช้ัวัดที่ 3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
                                      ในชีวิตได้ 
ลักษณะโครงการ   (   ) ใหม่      ()  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 

1. โครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุม่สาระภาษาต่างประเทศ (สัปดาห์ภาษาอังกฤษ) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ส าคัญเป็นอย่างมากที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับ

คนทั่วโลก ซึ่งนักเรียนทุกคนควรตระหนักถึง ความจ าเป็นและความส าคัญในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไป และสามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ในอนาคต ทั้งนี้ผู้เรียน
ต้องศึกษาและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาซึ่งมีความแตกต่าง และอาจเหมือนกับวัฒนธรรมของ
ชนชาติไทย การที่ผู้เรียนได้รู้จักวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา จะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษดีข้ึน และทัศนคติที่ดีข้ึนด้วย ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะ
สร้างทัศนคติของนักเรียนไปในทางบวก โดยได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษข้ึนซึ่งตรงกับเทศกาลวัน
คริสต์มาส ที่เป็นการเรียนรู้ ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รู้จักวัฒนธรรมของชาวต่างชาติและมีโอกาสได้แสดงออกทางภาษาด้วยการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ งส่งผลถึงทัศนคติที่ดีและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางภาษามากข้ึนดังนั้นกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดให้มีท าโครงการนี้ข้ึน  เพื่อสร้างความตระหนัก  กระตุ้นความสนใจให้นักเรียน
เรียนภาษาอังกฤษ  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สมาคม  ASEAN 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
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3. เพื่อให้นักเรียนรู้จกัวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา 
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาองักฤษ 

       
  4. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนทกุคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีผลการทดสอบระดบัชาติสูงข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3. นักเรียนทกุคนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทกุรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
    ภาษาต่างประเทศ 
4. ครูทุกคนประเมินผลการเรียน ระดับ 0, ร, มส. ไม่เกินร้อยละ 3 

 ด้านคุณภาพ 
10. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
11. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทกุรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
12. การจัดการเรียนการสอนของครมูีประสทิธิภาพมากข้ึน 

 

    5.  สถานท่ีด าเนินการ 
  -  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 

    6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
                    -   ภาคเรียนที่ 2/2563  
 

      7.  เน้ือหา  /  กิจกรรม 
      - การจัดกจิกรรมการเรียนการเรียนการสอนและการจัดท าสื่อนวัตกรรม 
      - การสร้างบรรยากาศ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพฒันา  
                 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในกลุม่สาระภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมส าคัญที่เกี่ยวข้องกับวันครสิต์มาส 
     - ความรู้ในด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
     - กิจกรรมเพลง เกม นันทนาการ  
 

          8.  วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

      8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
 -  ประชาสัมพันธ์ให้นกัเรียนทีส่นใจ 

              -  ประชุม และวางแผนในการจัดกิจกรรม 
                 สัปดาห์ภาษาอังกฤษ 

พฤศจิกายน ครูผูส้อนทุกท่าน 

       8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
               -  จัดสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 

ธันวาคม ครูผูส้อนทุกท่าน 

       8.3  ขั้นตอนติดตาม 
- ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ธันวาคม ครูผูส้อนทุกท่าน 
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        8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 

- นักเรียนระดบัช้ัน ม.1 - ม.6 มีผลสมัฤทธ์ิ 
  ทางการเรียนทีสู่งข้ึน                         

- การสอบถาม 
- การสังเกต    
- การประเมินผล 
 

- แบบบันทึกการสงัเกต 
- แบบสอบถาม  
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
- นักเรียนระดบัช้ัน ม.1 - ม.6 ทุกคนมีส่วนร่วม 
  ในกิจกรรมสปัดาห์ภาษาอังกฤษ                         
- นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
  และมีส่วนร่วมในกจิกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 

 
9.  งบประมาณ 5,000  บาท 

ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 

ท่ี กิจกรรม รายการวัสด ุ
จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 วางแผน จัดเตรียมสือ่ 
วัสดุอุปกรณ์ 

1.กระดาษถ่ายเอกสาร  
80 g 
2.  กระดาษการ์ดสี ปก 

  2  รีม 
  2   รีม 

120 
110 

440 
220 

2 วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรม 

3.  กระดาษบรุ๊ฟ 
4.  กระดาษชาร์ทส ี

 18  แผ่น 
 25   แผ่น 

5 
6 

90 
150 

3 เตรียมสถานที่ในการจัด
กิจกรรมและอปุกรณ์ 

5.  ป้ายไวนิลกจิกรรม 
6.  ชุดตกแต่งต้น
คริสต์มาสต ์
7.   กระดาษการ์ดหอม 
ท าเกียรติบัตร 
8.ของรางวัล  
10. ปากกาเคม ี

 1 ป้าย 
20 ช้ิน 
 
1  รีม 
8 ชุด 
9 ด้าม 

500 
75 
 
150 
1,700 
20 

500 
1,500 
 
150 
1,700 
180 

รวม 5,000 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียน –  นักเรียนระดบัช้ัน ม.1 - ม.6 ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสัปดาห์                
                                   ภาษาอังกฤษและได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 2. ผู้สอน –  ครูผู้สอนจ านวน 6 คน ได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 3. สิ่งแวดล้อม    – มีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่น่าอยู่น่าเรียน 
 4. นักเรียนมทีัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  
 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางวิมล  กาบแก้ว และครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
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12.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ……………………..........…………ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางวิมล   กาบแก้ว) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นายวิรุจน์   เมืองมลู) 
                    รองผู้อ านวยการกลุม่งานบรหิารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                 (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

 ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 
 
ลงช่ือ…………………….......................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          (นายไกร   ธรรมากาศ)  
          ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       A27 โครงการพฒันากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมชุมนุม) 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกาญจนา  จิตถา 
กลุ่มงาน   บรหิารวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที่    2. คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียน การสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวช้ีวัด 1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ตัวช้ีวัด 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ แหลง่เรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการ

เรียนรู ้
ลักษณะของงาน / โครงการ (  ) ใหม่       (  )ต่อเนื่อง 
***********************************************************************************************************************************  

1. ชื่องาน / โครงการ  การพัฒนากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนมุ) 
2. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านทั้งเทคโนโลยีและความก้าวหน้าด้านต่างๆ ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของมนุษย์ที่กอ่ให้เกิดความเครียดต่อบคุลาทางการศึกษาต่อจนสง่ผลกระทบต่อ
การเรียนการสอน โรงเรียนปล้องวิทยาคมมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
ชุมนุม) โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดได้อย่างทั่วถึง เกิดการพัฒนา ทางด้านร่างกาย สังคม 
อารมณ ์และจิตใจ  
 กิจกรรมชุมนุมเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดของตนเอง                  
เพื่อประโยชน์ให้ผู้เรียนค้นหาความถนัดของตนเอง และให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนได้เป็นผู้ด าเนินการจัดกจิกรรมโดยนักเรียนเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมโดยนักเรียนเป็นส าคัญ 
2. นักเรียนได้เป็นผู้ด าเนินการจัดกจิกรรม ตามความถนัด ตลอดจนการแสดงออกในด้านต่างๆ 
3. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมได้ตรงตามหลกัสูตรการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
4. เพื่อให้นกัเรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามความสามารถของแต่ละคน 

 

4. เป้าหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคน ได้เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามความสนใจ 
           ความถนัด ของตนเอง 

 2.  ครูส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน 
 3.  ห้องเรียนและแหลง่เรียนรู้ มบีรรยากาศและแหลง่เรียนรูท้ี่น่าอยู่และช่วยคลาย  
               ความตึงเครียด 

4.2 เชิงคุณภาพ 
 1.  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกจิกรรมและเป็นคนที่มีคุณภาพของโรงเรียนและชุมชน 
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 2.  ครูสง่เสรมิให้นักเรียนไดล้งมอืปฏิบัติกจิกรรมอย่างหลากหลาย 
 3.  ห้องเรียนและแหลง่เรียนรู้ มสีื่อและบรรยากาศ ที่น่าอยูแ่ละช่วยคลายความตึงเครียด  

 

5. สถานท่ีด าเนินการ 
โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

7. เน้ือหา / หลักสูตร 
นักเรียนรวมกลุ่มจัดตั้งชุมนุมตามความถนัดและสนใจและหาครูที่ปรึกษาประจ าชุมนุม   ครูปรึกษา

ชุมนุม และนักเรียนร่วมกันด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนด  และประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุมเมื่อสิ้นปี
การศึกษา  
 

8. วิธีการด าเนินการ 
8.1  ขั้นวางแผน / เตรียมการ 

-   ฝ่ายกิจกรรมเสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
-  นักเรียนรวมกลุ่มจัดต้ังชุมนุมตามความถนัด และสนใจ 
-   นักเรียนทีร่วมกลุม่แล้วจัดหาครทูี่ปรึกษาประจ าชุมนมุ 

8.2  ขั้นด าเนินการ 
-  ครูที่ปรกึษาชุมนุมและนักเรียนร่วมกันวางแผนการด าเนินการกจิกรรม 
-  ครูที่ปรกึษาชุมนุมจัดหาสือ่และอุปกรณ์โดยการเบกิจากงบประมาณของโรงเรียน 
-  ครูที่ปรกึษาชุมนุมและนักเรียนร่วมกันด าเนินกจิกรรมตามที่แผนการที่วางไว้  

8.3 ขั้นติดตามประเมินผล 
-   ครูทีป่รึกษาชุมนุมและนักเรียนร่วมกัน 

9. งบประมาณ   10,000 บาท 
รายการวัสดุ อุปกรณ์ 

ล าดับที่ รายละเอียด/ขนาดพัสดุ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
1 พาราฟิน แว็กซ์ (ใช้ท าสบู่ ชีวะสร้างสรรค์)  1 Kg 107 107 
 พิมพ์ซิลิโคน 3 แบบ 3 อัน 120 360 
2 กระดาษช าระ (เปเปอร์มาเช่ นักประดิษฐ์น้อย) 1ห่อ 150 150 
3 กาวลาเทกซ์ 32 ออนซ์ 5 ขวด 70 350 
4 สีโปสเตอร์ขวดเล็ก 5 สี 5 ขวด 65 325 
5 พู่กัน  5 อัน 39 195 
6 โฟมบาง ท าเครื่องบิน 5 แผ่น 20 100 
7 กาวร้อน  5 หลอด 30 150 
8 ใบพัดเครื่องบิน 8 น้ิว 10 อัน 25 250 
9 ตะกร้อใยสังเคราะห์  2 ลูก 259 518 
10 ลูกฟุตบอล Mikasa เบอร์ 5  3 ลูก 655 1965 
11 ลูกบาสเกตบอล Mikasa 1 ลูก 1150 1150 
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ล าดับที่ รายละเอียด/ขนาดพัสดุ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
12 ลูกปิงปอง butterfly  2 กล่อง 150 300 
13 เครื่องส าอางแต่งหน้า การแสดงของนักเรียนชมรมทูบีนัม

เบอร์วัน 
1 ชุด 2000 2000 

14 ปลั๊กพ่วง 5 เมตร (คอมพิวเตอร์) 1 อัน 400 400 
15 กระดาษโปสเตอร์สี คละสี 40 แผ่น 8 320 
16 สติ้กเกอร์เดินเส้นสะท้อนแสง (ห้องดาราศาสตร์) 20 ม้วน 25 500 
17 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 4 ห่อ 105 420 
18 ตะกร้าพลาสติก(ออมทรัพย์ออมสิน) 4 ใบ 20 80 
19 ขี้ผึ้งนับกระดาษ 2 อัน 40 80 
20 สติ้กเกอร์ PVC ขนาด A4  คละส ี 7 แผ่น 40 280 

รวมเงิน (หนึ่งหม่ืนบาท) 10,000  
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1  นักเรียนมีโอกาสสร้างทางเลือกการเรียนรู้ตามความถนัดของตนเอง 
2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3  นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมอย่างมีความสุขและเป็นบุคคลทีม่ีคุณภาพทางสังคม 

 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางกาญจนา  จิตถา 

 

12.  การอนุมัติโครงการ 
ลงช่ือ……………………………………………………ผู้เสนอโครงการ 

                                                 (นางกาญจนา  จิตถา) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นายวิรุจน์   เมืองมลู) 
                  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ    ศรีภัคสันต์) 

     ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ……………………................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายไกร   ธรรมากาศ)  

           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       A28 โครงการเปิดบ้านวิชาการ(Open house) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิรุจน์  เมืองมูล 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
                 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ 
       ใช้ในชีวิตได้ 

  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3  มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ลักษณะของโครงการ    (   )   ใหม่      ( )  ต่อเนื่อง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. โครงการ     เปิดบ้านวิชาการ(Open House) 
2.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนปล้องวิทยาคมได้จัดการเรียนการสอน  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม จัดให้มี
การศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการ
พัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดั้งนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมี
ส่วนร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มี
การจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆอย่างทั่วถึง  เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อโรงเรียนดังนั้น  โรงเรียนปล้อง
วิทยาคม  มองเห็นความส าคัญ ในการจัดงาน PK Open house   ให้ผู้ปกครองได้เข้ามาร่วมงาน กิจกรรม
ต่างๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึนเพื่อเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองมี โอกาสร่วมปรึกษาหารือในเรื่องการเข้า
ศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปน็การประสานความสมัพันธ์ระหว่างผูป้กครอง ชุมชน  องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึงในการพฒันาการศึกษา 
 2. เพื่อให้มกีารประชาสมัพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 3. เพื่อสง่เสรมิ สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสงัคมอื่นที่จัด 
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 
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4.  เป้าหมาย 
 4.1 เชิงประมาณ 

1. นักเรียน ผูป้กครอง องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม 519 คน 
4.2 เชิงคุณภาพ 

1. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. มีการสง่เสรมิ สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัด การศึกษา 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากบั

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้องมีคุณภาพ 
4. การประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน  องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและ

ทั่วถึงในการพฒันาการศึกษา 
 

5.  สถานท่ีด าเนินการ   
-  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 

 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ     
   - ตลอดปงีบประมาณ  

 

7.  เน้ือหา / หลักสูตร 
 -  การจัดนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน 
 -   การแสดงภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
 

8.  วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน / เตรียมการ 
-  ส ารวจปัญหาและความต้องการโดยน าปัญหา 
   มาจากปีที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไข 
-  ส ารวจราคาวัสดุอุปกรณ์ 
-  ครูและนักเรียนร่วมวางแผนท างาน 

 
ก.ย.– ธ.ค. 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

2.  ขั้นด าเนินการ 
-  ครูและนักเรียนด าเนินการตามแผนงานโครงการ 

มกราคม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

3.  ขั้นติดตามประเมินผล 
 - นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

กุมภาพันธ์  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

4. ขั้นสรุปและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคน 
  มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ 
  ในระดับมาก 

 
วิธีวัด/ประเมิน 
- สอบถาม 

 
เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
- แบบสอบถาม 

 
9.  งบประมาณ    50,000  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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รายการวัสดุอุปกรณ์ 

ที่ ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสดุ จ านวนหน่วย 
ราคา/
หน่วย 

รวม 

1 มกราคม 2563 นิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ    30,000 
2 สถานที่และพิธีเปิด    5,000 
3 เกียรติบัตร    2,000 
4 รางวัล    5,000 
5 ค่าตอบแทน    8,000 

รวม (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 50,000 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม  ได้รับทราบผลการด าเนินงานของ

โรงเรียน 
2. โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างทั่วถึง 
3. ได้รับการส่งเสริม สนบัสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน

และสถาบนัสงัคมอื่นทีจ่ัด การศึกษา 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากบัครอบครัว 

ชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ 
5. ประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงใน

การพัฒนาการศึกษา 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ    

นายวิรุจน์           เมืองมลู 
 

12. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ……………………...................………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นายวิรุจน์   เมืองมลู) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายวิรุจน์  เมืองมูล) 
                  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..……………………………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                  (นางมณัสรญิ   ศรีภัคสันต์) 

   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….................................…ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                 (นายไกร   ธรรมากาศ)  

            ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหสั / ช่ือโครงการ  A29 โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิรุจน์  เมืองมูล  
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  1  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดที่    2. คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียน การสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัด 1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
              ในชีวิตได้ 
ตัวช้ีวัด 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ แหลง่เรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุ 
              จัดการเรียนรู ้

ลักษณะของงาน / โครงการ  (    ) ใหม่    () ต่อเนื่อง  
*********************************************************************************************** 
1.  ชื่อโครงการ     สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

2.  หลักการและเหตุผล  
ตามที่สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการ เกี่ยวกับการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝัง ให้เด็กเห็น 
ความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษา และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การให้วิธีสอน การ
อบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้ เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริจัดตั้ง 
งาน“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน” เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนน้ัน 
ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ 
ต่อไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธ์ุพืชชนิดต่างๆ ทีมีชีวิตจัดปลูกตามความเหมาะสม กับ
สภาพถ่ินอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง หรือ
ตัวอย่างดอง  หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอื่นๆ  พันธ์ุพืชที่ท าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูล และการเผยแพร่
ความรู้ เกี่ยวกับพันธ์ุไม้  นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งสามารถด าเนินการสวน
พฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียน  โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว  เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ใน
วัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ ในการสอนวิชาต่างๆ 

จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของ
การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุม และเห็นพ้องต้องกันที่จะ
สนองราชด าริ ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
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โรงเรียนปล้องวิทยาคม ตั้ งอยู่ในต าบลปล้อง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  เป็นโรงเรียนที่มี
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่นด้วยพันธ์ุไม้นานาชนิด รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้เอาใจใส่ดูแล
พรรณไม้เป็นอย่างดีด้วยความช่วยเหลือของนักการ ภารโรง แต่ยังขาด การสร้างจิตส านึกให้เยาวชนมีความรัก
ความร่มรื่นสวยงามของพรรณไม้ จึงมีแนวคิดสอดคล้องกับ งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนว
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการด าเนินงานในอีกรูปแบบหนึ่งของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมี
การรวมพันธ์ุที่มีชีวิต  มีแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพนัธ์ุไม้  มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่าง พันธ์ุไม้แห้ง
และพันธ์ุไม้ดอง มีการรวบรวมพันธ์ุไม้ท้องถ่ินเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการ
บันทึกรายงานและข้อมูลรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินเกี่ยวกับพันธ์ุไม้  มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้าและมีการน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  เป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถ่ิน ไม่ฝืน
ธรรมชาติ และเป็นไปตามความสนใจ และความพร้อมของโรงเรียน ด าเนินการโดยสมัครใจไม่ให้เกิด
ความเครียด 
 

3.  วัตถุประสงค ์ 

 1. เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียน มีความรกั และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
2. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเกบ็รักษา เพือ่ประโยชน์ทาง 
   การศึกษา  และเผยแพรสู่่ภายนอก 
3. เพื่อเปน็แหล่งความรู้ ให้นักเรียนและผู้ทีส่นใจสามารถศึกษาด้วยตนเอง 
4. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 
5. เพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อน 
 

4.  เป้าหมาย   
1. เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง 
2. เป็นแหล่งข้อมลูพืชพรรณและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
3. เช่ือมต่อด้วยระบบข้อมลู 
4. ศึกษาค้นคว้าเกิดผู้เช่ียวชาญ  เกิดผลงานทางวิชาการ 
5. ผู้ปฏิบัติรูจ้ักใช้สือ่ธรรมชาติที่มีอยูร่อบตัวรูจ้ักตัง้ค าถาม  หาค าถาม  ช่างสังเกต  และค้นคว้า 
6. มีจิตใจที่ออ่นโยน  เห็นประโยชน์และคุณค่า  ท าให้เกิดความรักในพืชพรรณไม้  ไม่ท าลาย  และมี 
   แนวคิดที่อนุรักษ์สืบไป 
7. ผู้เรียนสามารถน าพรรณไม้มาจัดสวนตกแต่งบริเวณใหร้่มรื่นสวยงาม 

 

5.  สถานท่ีด าเนินการ        
โรงเรียนปล้องวิทยาคม 

 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 
 

7.  เน้ือหาหลักสูตร 
 – 
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8.  วิธีการด าเนินงาน 
งานท่ี

ด าเนินการ 
รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหต ุ

ท าป้ายประจ า
ต้นไม้ที่มีอยู ่

- ส ารวจช่ือพื้นเมอืง ท าหมายเลขประจ า
ต้น เก็บและท าตัวอย่างพรรณไม ้
- ท าทะเบียนพรรณไม ้
- ค้นคว้าข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก 
เอกสาร ข้อมลูพื้นบ้าน   ช่ือสามัญ ช่ือ
วิทยาศาสตร ์
- ท าป้ายข้อมูลช่ัวคราว 
- ท าป้ายข้อมูลทีส่มบูรณ์ 

-นายวิรุจน์  เมืองมลู 
-คณะครูกลุ่มสาระ 
วิทยาศาสตร ์
-นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เชียงราย 
-นักการ/ภารโรง 

60,000  

จัดท าแผนที่
พันธ์ุไม้ 

- แบ่งพื้นที่ในการจัดแหล่งเรียนรู้ และ 
จัดท าแผนผังพันธ์ุไม้ในโรงเรียน 

-นายปรีชา ศิริวงค์ทอง 
-นายอนันท์  อวรรณา 
-นายวิรุจน์  เมืองมลู 

20,000  

น าพืชพรรณไม้
เข้ามาปลูกเพิ่ม 

- การเก็บรวบรวมพรรณไม้ท้องถ่ิน 
- รวบรวมข้อมูลและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
- จัดท าแผนผังพันธ์ุไม้ในโรงเรียน ทัง้ที่มี
อยู่เดิมและที่ปลูกเพิ่มเติม 

-นายวิรุจน์  เมืองมลู 
-คณะครูกลุ่มสาระ 
วิทยาศาสตร ์
-นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เชียงราย 
-นักการ/ภารโรง 

35,000  

ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเตมิใน พืช
พรรณไม้ทีม่ ี

- การศึกษาทางชีววิทยา 
- การศึกษาด้านนิเวศวิทยา 
- การศึกษาการปลูกเลี้ยงและ การ
ขยายพันธ์ุ - การใช้ประโยชน์ในท้องถ่ิน 
- การศึกษาโครงสร้างภายในของพืช 
- จัดซื้อหนังสือ คู่มือทีเ่กี่ยวข้อง 

-นายปรีชา ศิริวงค์ทอง 
-นายวิรุจน์  เมืองมลู 
 

15,000 *ติดตาม
การ เจริญ 
เติบโต 
ศึกษา
ข้อมูล 
เพิ่มเตมิ 

การเขียน
รายงาน 

- การรวบรวมรายงานจากการศึกษา 
- การน ารายงานมาเขียน 
- การบันทึกข้อมลูลงคอมพิวเตอร ์

-นายวิรุจน์  เมืองมลู 
 

25,000 คอมพิวเต
อร ์
เครื่อง 
พิมพ ์
(printer) 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

- การน าไปใช้ในการเรียน  การสอนวิชา
วิทยาศาสตร ์
- การน าไปใช้ในการเรียน  การสอนวิชา
อื่นๆ 
- วิชาคอมพิวเตอร ์

นายไกร  ธรรมากาศ 
นางกาญจนา จิตถา 
นายยงยุทธ สุรัตน์ 
นายเฉลิม ขัดพะนัด 
นางสมรส เหมะธุรินทร ์

40,000  
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งานท่ี
ด าเนินการ 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหต ุ

- วิชาภาษาไทย 
- วิชาภาษาอังกฤษ 
- วิชาเกษตร 
- วิชาสุขศึกษา 
- วิชาศิลปะ 
- วิชาพระพุทธศาสนา 
- วิชาสังคมศึกษา 
- การใช้ประโยชน์ทางสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 
- การใช้ประโยชน์ด้านการอนรุักษ์ 
- การน าไปขยายพันธ์ุปลูกเลี้ยง จ าหน่าย 
เพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์แก่โรงเรียน 

นายปรีชา ศิริวงค์ทอง 
นางมณัสริญศรีภัคสันต์ 
นายศรีรุด ใจวัง 

การรายงานการ
ด าเนินงาน 
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 -นายวิรุจน์  เมืองมลู 
 

2000  

รวม 201,000  
 
9.  งบประมาณ   

201,000 บาท 
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนเกิดจิตส านึก มีความรัก และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 

2. โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเกบ็รกัษา เพื่อประโยชน์ 
    ทางการศึกษา  และเผยแพรสู่่ภายนอก 
3. โรงเรียนเป็นแหล่งความรู้ ใหน้ักเรียนและผู้ทีส่นใจสามารถศึกษาด้วยตนเอง 
4. โรงเรียนเป็นสือ่การเรียนการสอนได ้
 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
นายวิรุจน์       เมืองมูล 
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12.  การอนุมัติโครงการ 
 
        ลงช่ือ……………………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
                                         (นายวิรุจน์       เมืองมูล) 
 

     ลงช่ือ……………………….....…….……….………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นายวิรุจน์       เมืองมลู) 
                    รองผู้อ านวยการกลุม่งานบรหิารงานวิชาการ 
 

     ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                               (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

 ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 
 
                  ลงช่ือ……………………................................ผู้อนุมตัิโครงการ 
                                         (นายไกร       ธรรมากาศ)  

      ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ  A30 โครงการพฒันาหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมาลี  มนาคม 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน     

กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน  
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะของงาน/โครงการ     (    )  ใหม ่ ( )   ต่อเนื่อง 

 
1. โครงการ    โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1) งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสายเครือข่ายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
   2) งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์

2.หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 4  มาตรา 24   การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับ (1) การจัดเนื้อหาและกจิกรรมสอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ (3) จัดกิจกรรมให้ผูเ้รยีนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น รักการอ่าน  
และเกิดการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง (4) ส่งเสริมใหผู้้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน  และ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ (5) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาตามศักยภาพ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามความคาดหวังตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา 2542 สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร    จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เพียงพอต่อผู้เรียน  และสามารใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงค์   

1. ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ให้สงูข้ึน 
2. จัดท าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มจี านวนเครื่องเพียงพอกับนักเรียนไดป้ฏิบัติ (นักเรียน 1  
    คน ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง) 
3.  จัดท าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม้ีสภาพน่าเรียนและปลอดภัย 
 

4.  เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคอมพิวเตอรส์ูงข้ึน 
2. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทีพ่ร้อมในการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลานักเรียนมีเครื่อง

คอมพิวเตอรส์ าหรับฝึกปฏิบัติคนละ 1 เครื่อง จ านวน 1 ห้อง 
3.    นักเรียนทุกคนได้พฒันาทักษะการปฏิบัติเครื่องคอมพวิเตอร์ 

      เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรส์ูงข้ึน 
2. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทีพ่ร้อมใช้และปลอดภัย 
3.  

5.   สถานท่ีด าเนินการ  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์โรงเรียนปล้องวิทยาคม   
 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ   ปีงบประมาณ 2563 
 
7. เน้ือหา / หลักสูตร 
 สาระเทคโนโลย ี
 
8. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
- ส ารวจสื่อ เน้ือหา พื้นฐานความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนของบุคลากร  
- ส ารวจความต้องการของผู้เรียน 
- ส ารวจราคาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2562-

กันยายน 
2563 

 

 
 
 
 
 
นางมาลี มนาคม 

 
 
 
 

8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
-  ประสานกับเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุในการด าเนินการจัดซ้ือ จัดอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- เดินระบบสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งปลั๊กไฟ และจัดท าระบบเครือข่ายภายในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้อง 328 จ านวน 40 จุด 
-  จัดท าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีจ านวนเครื่อง 36 เครื่อง จ านวน 1 ห้อง 
- จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8.3 ขั้นตอนติดตาม 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
- รายงานผลการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
1. ผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสารสนเทศ 

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สูงขึ้น 

-  ประเมินความพึง
พอใจ 
- ทดสอบ 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  แบบทดสอบ 
 

ตารางการปฏิบัติงานพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
วัน / เดือน / ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.62 –ก.ย.  63 1.ส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ส ารวจราคาอุปกรณ์ในท้องตลาด 
2. ส ารวจความต้องการของผู้เรียน 

ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

ต.ค. 62 , ก.ย.63 1.ด าเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และจัดท าสื่อ 
การเรียนรู้ และจัดท าแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 

การเงิน , พัสดุ , ฝ่ายบริหาร 

ต.ค. 62–ก.ย. 63 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
จัดท าป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ ICT 

ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

ต.ค. 62 , ก.ย. 63 รายงานแผนงาน/โครงการ 
 

9. งบประมาณ   1,067,240     บาท   

รายละเอียดวัสด-ุอุปกรณ์ 

ที ่ วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม 
รายการ 

 
จ านวน
หน่วย 

หน่วย 
ละ 

รวม 

ภาคเรียนที ่2   

1 
 

ตุลาคม 2562 ด าเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์
ที่จ าเป็นต่อการจดัท า

ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏบิัติการ

คอมพิวเตอร์ 328 

1 สายเลน 300 เมตร/
กล่อง 

2 ปลั๊กไฟ 
3 สายไฟ 
4 หัว RJ 50 หัว/ถงุ 
5 ตู้เก็บ Switch 

2 กล่อง 
38  

600 m 
2 ถุง 
1 ตู ้

 25,000 

2 
 

 

ตุลาคม 2562 ด าเนินการจัดท า
ห้องปฏบิัติการ

คอมพิวเตอร์ 328 

1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
3. เก้าอ้ี 

36 
36 
36 

22,000 
690 
150 

792,000 
24,840 
5,400 



113 
 

ที ่ วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม 
รายการ 

 
จ านวน
หน่วย 

หน่วย 
ละ 

รวม 

3 

พ.ย. 62  – 
มี.ค. 63 

ดูแลรักษา ปรับซ่อม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการ
การเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

กิจกรรมดูแลรักษาการใช้
งาน 

 

20000 20,000 

รวมภาคเรียนที ่2 867,240 
 

ภาคเรียนที่ 1  

1 

พ.ค. 63 –  ต.ค. 
63 

ดูแลรักษา ปรับซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อ

การการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 กิจกรรมดูแล
รักษาการใช้งาน 

 20,000 20,000 

2 
ต.ค. 63 กิจกรรมสรุปงาน/โครงการ 

- - - - 

รวมภาคเรียนที่ 1 20,000 

รวมตลอดปีการศึกษา 1,067,240 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. มีระบบเครือข่ายภายในห้องคอมพิวเตอร์ที่มปีระสทิธิภาพ 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มเีครื่องคอมพิวเตอร์ทีม่ีประสทิธิภาพใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

และมจี านวนเพียงพอต่อผูเ้รียน  ( 1 เครื่อง ต่อนักเรียน 1 คน ) จ านวน 1 ห้อง 36 เครื่อง 
3. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สงูข้ึน 

 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ     
นางมาลี  มนาคม 
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12.  การอนุมัติโครงการ 
ลงช่ือ……………………...................…………ผู้เสนอโครงการ 

                                                  (นางมาลี  มนาคม) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….……ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                          (นายวิรุจน์   เมืองมูล) 
                       รองผู้อ านวยการกลุม่งานบริหารงานวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ……………………................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายไกร       ธรรมากาศ)  

           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ  A31 โครงการพฒันากจิกรรมลูกเสอื-เนตรนาร ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางมาลี   มนาคม 
กลุ่มงาน    บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน       

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะใน  
                ศตวรรษที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน 
                ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรยีนรู้  และพฒันาตนเอง 
                   อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ  
                  แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสมเหตผุลคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตได้ 

ลักษณะของโครงการ    (    )   ใหม่      ( )  ต่อเนื่อง 
 
1.  ชื่อโครงการ    พัฒนากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
 

2. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประสบการณ์ที่นักเรียนได้ฝึกโดยการ
ปฏิบัติจริง จะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณภาพของสังคม  กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร
การศึกษา ช่วงช้ันที่ 3  ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือจะต้องจัดอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบระเบียบทั้ง
กิจกรรมในร่มและกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งจ าเป็นใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอเพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและส าเร็จลุล่วงด้วยดี   เพื่อให้ลูกเสือได้เรียนรู้และฝึกหัด  ก่อให้เกิดความอดทน  ขยัน  ซื่อสัตย์  
ประหยัด  เร่งรัดประชาธิปไตย  ใฝ่คุณธรรม  น าสังคม  ช่ืนชมสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมลูกเสือต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อจัดหาสื่อวัสดุอปุกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
2.  เพื่อจัดกิจกรรมทางลกูเสือให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อฝึกใหลู้กเสอื – เนตรนารเีป็นผู้มรีะเบียบวินัย  อดทนสามัคคี 
 

4. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
            มีลูกเสือ – เนตรนารเีข้าร่วมกจิกรรม   จ านวน  300  นาย 
 ด้านคุณภาพ  

           การจัดกจิกรรมลูกเสอื – เนตรนาร ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. สถานท่ีด าเนินงาน  
โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ 2563 
 

7. เน้ือหา/หลักสูตร 
1.  แบบเรียนวิชาลูกเสอื-เนตรนารีทุกระดับช้ัน  
2.  โครงสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ให้ก าเนิดลกูเสือ 
3.  ความส าคัญของกจิกรรมของลูกเสือ 
4.  โครงการอบรมนายหมูลู่กเสอื 
5.  โครงการอบรมลูกเสอืจราจร 
6.  โครงการก่อสร้างบ้านลูกเสือ 
7.  ภาคปฏิบัติในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือประจ าปีของแตล่ะระดับช้ัน 
8.  การจัดกิจกรรมตามวันส าคัญของลูกเสือ 

          9.  การเข้าร่วมแข่งขันระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด 
 
8. วิธีการด าเนินการ 

1. ขั้นวางแผน/เตรียมการ 
- จัดบุคลากรทีจ่ะรับผิดชอบด าเนินการของแต่ละระดับ 
- เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ของแต่ละหลักสูตร (หรือแต่ละระดบัช้ัน) 

2. ขั้นด าเนินการ 
- เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน 
- ผู้บังคับบญัชาทุกกองประชุมวางแผนร่วมกัน 
- แต่ละระดบัประชุมช้ีแจงเพื่อมอบหมายงาน 
- ปฏิบัติงานตามโครงการ 
- จัดรายงานผลโครงการ 

แผนปฏิบัติการโครงการ 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 ตุลาคม   - เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหารเพือ่พิจารณาอนุมัติ นายมาลี  มนาคม 

พฤศจิกายน  - เสนอแบบความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ์
ประจ าภาคเรียนที ่1 

นายมาลี  มนาคม 

พฤศจิกายน-มีนาคม - ปฏิบัติตามโครงการกิจกรรม คณะกรรมการ 
 รายงานผลการปฏิบัตงิานครั้งที ่1  

พฤศจิกายน– กันยายน - ปฏิบัติงานตามโครงการกจิกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี คณะกรรมการ 
กันยายน  - รายงานผลการปฏิบัตงิานครั้งที ่2 คณะกรรมการ 
กันยายน  - สรปุรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติโครงการ นายมาลี  มนาคม 

 
9. งบประมาณ 
 50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  งบประมาณจากเงินอุดหนุนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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รายการวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 

ท่ี 
วัน เดือน 

ปี 
กิจกรรม รายการวัสด-ุอุปกรณ์ 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย รวม 

1 พ.ค. พัฒนากิจกรรม ตู้โชว์รางวัลและเกบ็เอกสาร 1  ชุด 3,500 3,500 
2 พ.ค. กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
หนังสือคู่มือการจัด 
กิจกรรมลูกเสอื - เนตรนาร ี

50  
เล่ม 

20 1,000 

3 
 

มิ.ย.  ใช้ประกอบการเรียน 
การสอน 

กระดาษโรเนียว A4 (ขาว,ส)ี 10  รีม 100 1,000 

4 มิ.ย. พัฒนากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์จัดกจิกรรมในวัน
ส าคัญทางลูกเสอื 

3 ครั้ง  500 1,500 

5 มิ.ย. พัฒนากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์การจัดกจิกรรม
อบรมลูกเสือ 

3 ครั้ง 5,000 15,000 

6 มิ.ย. พัฒนากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์สร้างบ้านลูกเสอื 1ชุด 17,860 17,860    
7 มิ.ย. ใช้ส าหรบัเข้าค่าย 

พักแรม 
โทรโข่ง 3  ชุด 300 900 

8 มิ.ย.  กรอบรูป ร. 6 1 อัน 240 240 
9 มิ.ย.   พัฒนากิจกรรม เอกสารทะเบียนต่างๆของ

ลูกเสือ 
1 ชุด 1,500 1,500 

10  กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อการจัดกจิกรรมของลูกเสือ 
เนตรนาร ี

1ชุด 1,500 1,500 

11 
ก.พ.63 

กิจกรรมการฝึก อุปกรณ์การฝึกเข้าค่ายพัก
แรมลกูเสือ – เนตรนาร ี

1ชุด 6,000 6,000 

รวม 
50,000    

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนฝึกทักษะเกี่ยวกบักิจกรรมการเรียนโดยการปฏิบตัิจริง 
2. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – เนตรนาร ีประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ  
   ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3. จัดกิจกรรมการอบรมนายหมู่ลกูเสือ 
4. จัดกิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร 
5. ก่อสร้างบ้านลูกเสือเพื่อจัดเปน็ส านักงานกิจกรรมลูกเสือ 
6. จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนาร ีประจ าปีการศึกษา 2563 
7. จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆทางลูกเสอื เช่น วันสถาปนาลกูเสอืแห่งชาติ  วันถวายราชสดุดี 
8. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย อดทน อดกลั้น และความสามัคคีในหมู่คณะ 
9. นักเรียนสามารถอยูร่่วมกันเป็นหมู่ได้และมีความเป็นประชาธิปไตย 
10. เข้าร่วมการแข่งขันระเบียบแถวระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษาและระดบัจงัหวัด 
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11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการงานลูกเสือ – เนตรนาร ี
 

12. การอนุมัติโครงการ 
 

                                      ลงช่ือ……………………………….…………….ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางมาลี       มนาคม) 
                      
                                      ลงช่ือ……………………….....…….……….……ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นายวิรุจน์     เมืองมลู) 
              รองผู้อ านวยการกลุม่งานบริหารวิชาการ 
 

       ลงช่ือ…………………..………………….………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                 (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

 ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 
 
                                       ลงช่ือ…………………….................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายไกร    ธรรมากาศ)  

         ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       A32 โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิรุจน ์ เมืองมูล   
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  1   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดที่    2. คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียน การสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัด 1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
              ในชีวิตได้ 
ตัวช้ีวัด 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ แหลง่เรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการ 
              จัดการเรียนรู ้

ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่      ()  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 
1. โครงการ โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน  
2. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆอย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่าง ๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆอย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษานั้น            
ถือว่าเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 
สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึน 
 

3.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผู้้เรียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง 
2. เพื่อใหผู้้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพื่อใหผู้้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 

 

4. เป้าหมาย 
4.1   ด้านปริมาณ 

                        ครู และนักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม  
4.2 ด้านคุณภาพ    

    ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง และมคีวามสามัคคีในหมู่คณะ 
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5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา  
 

7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 
 จุดหมายของหลักสูตร 
 

8.  วิธีด าเนินการ 
1.  ประชุมปรึกษาหารือบุคลากรในโรงเรียน 

     2.  เสนอโครงการเพื่อขออนมุัต ิ
3.  ด าเนินการทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู ้

     4.  ประเมินผล 
 

9.  งบประมาณ   
 150,000 บาท 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคมได้ไปศึกษาและศึกษาแหลง่เรียนรู้นอกโรงเรียน 

 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายวิรุจน์   เมืองมูล 
 

12.  การอนุมัติโครงการ 
   

      ลงช่ือ……………………...…………ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายวิรุจน์  เมืองมลู) 
 

      ลงช่ือ……………………….....…….ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                          (นายวิรุจน์  เมืองมลู) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

                      ลงช่ือ…………………..………………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                           (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

      ลงช่ือ……………………...................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                       (นายไกร    ธรรมากาศ)  

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ  A33 โครงการพฒันากจิกรรมยุวชาด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวิมล   กาบแก้ว 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 1   พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 ด ารงตนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ข้อที่ 3   พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความรับผิดชอบต่อ     
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ตัวช้ัวัดที่ 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 ตัวช้ัวัดที่ 3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
ลักษณะโครงการ   (   ) ใหม่      ()  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 
1. โครงการ    พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
2. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประสบการณ์ที่นักเรียนได้ฝึกโดยการ
ปฏิบัติจริง จะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้เรียนมีคุณภาพของสังคม กิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดเป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่บังคับตามหลักสูตรการศึกษา ช่วงช้ันที่ 3 ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของยุวกาชาดมี
การจัดอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบระเบียบ 

กิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างพอเพียง เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี เพื่อให้ยุวกาชาดได้เรียนรู้ ฝึกหัด ก่อให้เกิดความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด เร่งรัดประชาธิปไตย ใฝ่
คุณธรรม น าสังคม ช่ืนชมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสง่เสรมิการจัดกจิกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. เพื่อฝกึให้นักเรียนมีความอดทน มรีะเบียบวินัย มีความสามคัคี และมีคุณธรรมจริยธรรม  
3. เพื่อให้นกัเรียนรูจ้ักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แกส่่วนรวม 

 

4. เป้าหมาย 
4.1  เชิงปริมาณ 

1. ผู้เรียน  –  นักเรียนที่เป็นสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมทกุคน        
2. ผู้สอน  –  ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดทุกคน ได้มีการพฒันากระบวนการเรียน    
                    การสอน  



122 
 

        3. สิ่งแวดลอ้ม – มีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่น่าอยู ่
4.2  เชิงคุณภาพ 

        1. การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ  
        2. ผู้เรียนมเีจตคติและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
        3. ม ีบรรยากาศ   สิ่งแวดล้อมและมสีื่อทีห่ลากหลาย 
      

5.  สถานท่ีด าเนินการ 
โรงเรียนปล้องวิทยาคม 

 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563  
 

7.  เน้ือหา  /  กิจกรรม 
      1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนกจิกรรมยุวกาชาด ระดับ 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ) 
      2.  โครงสร้าง/สาระการกจิกรรมและการจัดกจิกรรม/กรอบหลกัสูตรกจิกรรมยุวกาชาด ระดับ 3 
      3.   การจัดกจิกรรมตามวันส าคัญของยุวกาชาด 
 
8.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนเตรียมการ  

1. ประชุมวางแผนศึกษาหลักสูตรกจิกรรม
การเรียนการสอนยุวกาชาดระดบั 3 

2.   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3.   แต่งตั้งคณะกรรมรบัผิดชอบในการการ

ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนยุว
กาชาด และการเข้าค่ายพักแรม 

4.   จัดหา จัดซือ้ จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต่อการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนยุวกาชาด 

ตลอดปีการศึกษา  ครูผู้น ายุวกาชาด 

ขั้นด าเนินการ 
       1. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนยุวกาชาดระดบั 3 

ตลอดปีการศึกษา  ครูผู้น ายุวกาชาด 

ขั้นติดตาม 
1. แบบบันทึกกจิกรรมการเรียนการสอน

ทุกสปัดาห์ทีม่ีกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
ยุวกาชาด 

ตลอดปีการศึกษา  ครูผู้น ายุวกาชาด 
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        8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 

1. นักเรียนที่เป็นสมาชิกยุวกาชาดทุกคน 
สามารถปฏิบัติได้ตามค าปฎิญาณตนของ
ยุวกาชาด 3 ข้อ   

2. นักเรียนที่เป็นสมาชิกยุวกาชาดทุกคน
ผ่านการประเมินกิจกรรมยุวกาชาด 

- สอบถาม 
- การสังเกต 
- การทดสอบ 

- แบบบันทึก
กิจกรรม 

- ใบงาน 
- กิจกรรมการเรียน 
- การทดสอบ 

 
9.  งบประมาณ  10,000  บาท 

 
ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 

ท่ี กิจกรรม รายการวัสด ุ
จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1   จัดเตรียมสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ และจัดท า
โครงสร้าง แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนยุวกาชาด 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร 80 
แกรม  

2. กระดาษการ์ดสี ปก 
3. ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 

65x61 ซม. 
4. ธงมาตรฐานเล็ก 
5. เชือกไนล่อน  

2 รีม 
1  รีม 

3  แผ่น 
10  ผืน 

10  เมตร 

130 
120 
30 
50 
20 

260 
120 
90 
500 
200 

2 ใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนสอน
ยุวกาชาด 

6.  ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนยุว
กาชาด 
7. เทปสันหนงัสือ ขนาด 1.5  
นิ้ว 

10 ชุด  
 

2 ม้วน 

40 
 

45 

400 
 

90 

3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เข้าค่ายพักแรมยุว
กาชาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.   ฟางมัดของม้วนใหญ ่
9.   กระดาษชาร์ทส ี
10.ป้ายช่ือพลาสติกบาง     
มีคลิบ  
11. ผ้าดิบเขียนป้าย 

3. กาวลาเทก็ซ์ขนาด 4  
ออนซ ์

4. สีเมจิกกระเป๋าหิ้ว 1 
หัว 12 ส ี

5. กรรไกรFlower 5 " 
(No.304) 

6. กล่องพลาสติกใส ใส่
เอกสาร 

2  ม้วน 
10 แผ่น 
100 อัน 
4  เมตร 
10 ขวด 
10 กล่อง 
10 อัน 

10 กล่อง 
4 รีม 

10 แผ่น 
1 ชุด 
- 
- 

70 
12 
6 
30 
15 
50 
15 
55 
130 
4   

1,00 
- 
- 

140 
120 
600 
120 
150 
500 

 
150 
550 
520 
40 

1,000 
2,500 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อสง่เสรมิการจัดกจิกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อฝกึให้นักเรียนมีความอดทน มรีะเบียบวินัย มีความสามคัคี และมีคุณธรรมจริยธรรม  
3. เพื่อให้นกัเรียนรูจ้ักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แกส่่วนรวม 

 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางวิมล  กาบแก้ว และครผูู้น ายุวกาชาด 
 

12.  การอนุมัติโครงการ 
 

          ลงช่ือ……………………..........…………ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางวิมล   กาบแก้ว) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                        (นายวิรุจน์   เมืองมูล) 
                         รองผู้อ านวยการกลุม่งานบรหิารวิชาการ 
 

          ลงช่ือ…………………..………………….…ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

 ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….......................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายไกร   ธรรมากาศ)  

       ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ค่าพาหนะเดินทางใน
การออกส ารวจจัดค่าย
ยุวกาชาด 
5.  ค่าตอบแทนวิทยากร
ภายนอก 
6. ค่าอาหาร 

7. กระดาษถ่ายเอกสาร 
80 แกรม 

8. กระดาษปรุ๊ฟ 31x43  
9. กระโจมไฟ เทียม 
10. ค่าพาหนะ 
11. ค่าตอบแทนวิทยากร 
12. ค่าอาหาร 

- - 
 

500 
2,000 
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รหัส / ชื่อโครงการ  A34 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอดุลย์  ค าพลอย 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน     

ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทกัษะในศตวรรษที่ 21 
ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                         ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม 
ลักษณะของโครงการ  (    ) ใหม ่   ()  ต่อเนื่อง 
   ******************************************************************************************************************** 

1.  ชื่อโครงการ       โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

2.  หลักการและเหตุผล 

  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้อที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ เก่ง ดี มีสุข กีฬาเป็นสิ่งส าคัญ ในการพัฒนา สุขภาพทางกาย 
และสุขภาพทางจิตใจ ท าให้มีร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง การกีฬายังได้สร้างความสามัคคีและการมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี และเช่ือมโยงถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติดท าให้บรรลุผลในการเรียน           
การสอน 
 

3.  วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง 

  2. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มสีุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  
  4. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ าใจเป็น นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
  5. เพื่อให้มีนกักีฬาตัวแทนของโรงเรียนร่วมแข่งขันกีฬานอกโรงเรียน 

 

4.  เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ    
 - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รบัความสนุกสนานและมสีุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

แข็งแรง 
 ด้านคุณภาพ    

- นักเรียนโรงเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบรูณ์ และมีนกักีฬาตัวแทนของโรงเรียนที่มปีระสิทธิภาพ 

5.  สถานท่ีด าเนินงาน  
สนามกีฬาตามประเภทของการจัดการแข่งขัน  โรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ      
ปีงบประมาณ 2563 
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7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 
 - 
8.  วิธีด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรมขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ 

-ช้ีแจงแบ่งคณะสีคร-ูนักเรียน 
-ส ารวจนักกีฬาตัวแทนของ 
 โรงเรียนแต่ละประเภท 
-ส ารวจผูฝ้ึกสอนกีฬาแตล่ะประเภท 

ขั้นด าเนินการ 

-เขียนแผนงาน/โครงการ 
-เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
-แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมช้ีแจง 
-  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่ม
มัธยมศึกษาตอนปลายสหวิทยาเขตอิง
โขง 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่ม
มัธยมศึกษาตอนปลาย จงัหวัดเชียงราย 
 

ขั้นสรุปประเมินผล 

-สังเกตการด าเนินการ 
-สรุปประเมินผลโครงการ 

 
พฤษภาคม  - 
มิถุนายน  
 
 
 
มีนาคม     
มีนาคม   
มิถนุายน 
7-8พฤศจิกายน 
25-29ต.ค. –พ.ย.62 
 
 
6-10 มกราคม 63 
 
 
-เมื่อเสรจ็กีฬาแต่ละ
ประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,000.บาท 
70,000 บาท 
 
 
22,200.บาท 

 
กิจการนักเรียน 
พลานามัย 
พลานามัย 
 
 
พลานามัย 
พลานามัย 
ผู้บริหาร 
คณะกรรมการ
นักเรียน 
ผู้ฝึกสอน 
ผู้ฝึกสอน 
พลานามัย/ 
ผู้ฝึกสอน 
นายศรีรุด 
นายอดุลย ์
พลานามัย 

 
9.  งบประมาณ   112,200 บาท 
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รายละเอียดวัสด-ุอุปกรณ์ 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม หมายเหตุ 

 กีฬาภายใน     
1. ปูนขาว 50.ถุง 40. 2000  
2. เกียรติบัตร 300ใบ 5 1,500. รางวัลกีฬา 
3. ขนมปัง 15ปิ๊ป 210. 3,150. รางวัลกีฬา 
4. น้ าแข็ง 50.กก. 2. 100.  
5. สนับสนุนคณะสี 5คณะสี 1,000. 5,000.  
6 อุปกรณ์กีฬา 1ชุด 8,250 8,250.  

รวม 20,000  
 กีฬาภายนอก     
1 พาหนะฝึกซ้อมกีฬาภายนอก 20คัน 200 4,000.  
2 เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 202คน 5วัน 150. 30,300  
3 ชุดนักกีฬา 202คน 150. 30,300  
4 เบี้ยเลี้ยงครูผู้ฝึกสอน 18คน 5วัน 400. 7,200.  
5 พาหนะรับ-ส่งนักกีฬา 16คัน 5วัน 750. 12,000.  
6 สวัสดิการเวชภัณฑ์นักกีฬาและ

อุปกรณ์กีฬาแข่งขัน 
  8,400. เหมาจ่าย 

รวม 92,200.  
รวมทั้งหมด 112,200.  

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 2. โรงเรียนได้สง่นักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก ร่วมกับองค์กร และชุมชนต่างๆ 
 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

12.  การอนุมัติโครงการ 
ลงช่ือ……………………………………………………ผู้เสนอโครงการ 

                                                  (นายอดุลย์  ค าพลอย) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นายวิรุจน์   เมืองมูล) 
                รองผู้อ านวยการกลุม่งานบรหิารงานวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….................................…ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                  (นายไกร    ธรรมากาศ)  

            ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส/ชื่อโครงการ  A35 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายวิรุจน ์ เมืองมูล 
กลุ่มงาน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   

ข้อที่ 1 สร้างความเสมอภาคและโอกาสใหผู้้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   (   ) ใหม่      ()  ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ภารกิจหลักที่ส าคัญของโรงเรียน คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจะต้องมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจึงเป็น
การพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม  แต่การที่จะพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนในแต่ละสาระการเรียนสูง
กว่าผู้อื่น  จ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมผู้เรียนน าศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาน าเสนอด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  เช่น  การพูด  การเขียน  การจัดท าช้ินงาน  ตลอดจนการประกวดแข่งขันทักษะในด้าน
ต่าง ๆ  ทั้งนี้  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน  และสามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้  
 

3. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ไดร้ับการพฒันาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   
 2.2 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ  
 

4. เป้าหมาย     
4.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม จ านวน 519 คน  
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4.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม จ านวน 519 คน ได้รับการพัฒนาเฉพาะด้านอย่างเตม็

ศักยภาพ 
 

5. สถานท่ีด าเนินการ  
โรงเรียนปล้องวิทยาคม 

 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ตลอดปงีบประมาณ 2563 
 

7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
- การจัดกิจกรรมติวส าหรบันักเรียน ม.3 ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  
  ภาษาอังกฤษ 
- การจัดกิจกรรมติวส าหรบันักเรียน ม.6 ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  
 ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา 

 

8. วิธีด าเนินการ   
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
1) เสนอโครงการ 
2) ประชุมชี้แจง 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ตุลาคม 62- 
พฤษภาคม 63 

นายวิรุจน์  เมืองมูล 

8.2 ขั้นตอนด าเนนิการ 
1) ติวเข้มนักเรียน ม. 3 และ ม. 6 
2) ติว GAT เชื่อมโยง(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)จาก
สถาบันติวพี่นกหวีด นักเรียน ม. 5 และ ม.6 
3) แข่งขันทักษะวิชาการ 

 
28 ต.ค. 62-21 มี.ค. 63 

12-13 พ.ย. 62 
 

21-22 ธ.ค. 62,  
ก.ย. 63 

 
 

วิชาการ 

8.3  ขั้นตอนติดตาม ตลอดปีการศึกษา วิชาการ 
8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
1) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
2) จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

ธ.ค. 62 และ ก.ย. 63 วิชาการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์ เครื่องมือ 
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 

ร้อยละ 100 แบบประเมิน 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน 
ความรู้ และทักษะทางด้านวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ขึ้นไป 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 75 
 
 

รอ้ยละ 75 
 

แบบประเมิน 
 
 

เกียรติบัตร/รางวัลการ
แข่งขัน 
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กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2559 ผู้รับผิดชอบ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิ O-NET             วิชาการ 
2.กิจกรรมติว GAT เช่ือมโยง(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) จากสถาบันติวพี่นกหวีด 

            วิชาการ 

3. กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน             วิชาการ 
4. กิจกรรมแข่งขันทกัษะทางวิชาการ             วิชาการ 

 
9.  งบประมาณ 120,000 บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการวัสด ุ
ประเภทรายจ่าย 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1.กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิ O-NET      6,500 
2.กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) จากสถาบันติวพี่นกหวีด 

     5,500 

3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      - 
4. กิจกรรมแข่งขันทกัษะทางวิชาการ      108,000 
รวม      120,000 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม มีความรู้และทักษะ  มีความสามารถในการเข้าร่วมประกวด
แข่งขันทางวิชาการและทักษะวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 2. นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม มีความรู้ มีความสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สงูข้ึน 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายวิรุจน์      เมืองมลู 
12.  การอนุมัติโครงการ 

ลงช่ือ……………………...................………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นายวิรุจน์  เมืองมูล) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายวิรุจน์  เมืองมลู) 
                 รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…….ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                   (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

  ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….................................…ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                  (นายไกร  ธรรมากาศ)  

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
ตารางติวเตรียมความพร้อมก่อนสอบสอบโอเน็ต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระยะท่ี 1 เวลา 07.50-08.20 น.  

วัน รายวิชา หมายเหต ุ
จันทร ์ คณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562-18 มกราคม 2563 
อังคาร ภาษาอังกฤษ 

พฤหัสบด ี วิทยาศาสตร ์
ศุกร ์ ภาษาไทย 

 

ระยะท่ีสอง เวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระยะท่ี 1เวลา 07.50-08.20 น. 
วัน รายวิชา หมายเหต ุ

จันทร ์ คณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562-8 กุมภาพันธ์ 2563 
อังคาร ภาษาอังกฤษ 

พุธ ภาษาไทย 
พฤหัสบด ี วิทยาศาสตร ์

ศุกร ์ สังคมศึกษา 
 

ระยะท่ีสอง เวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ตารางติว GAT เชื่อมโยง(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จากสถาบันติวพ่ีนกหวีด 
วันท่ี/เวลา กิจกรรม 

12 พฤศจิกายน 2562(ภาษาไทย) 
08.30-09.00 
09.00-09.30 
09.30-11.30 
11.30-12.00 
12.00-13.00 
13.00-13.30 
13.30-14.30 
14.30-16.00 

 
ลงทะเบียนรบัเอกสาร 
แนะแนวการรับนกัศึกษาระบบ TCAS 
พื้นฐานการท าข้อสอบ GAT ภาษาไทย(เช่ือมโยง 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
พักเที่ยง 
การออกแบบแฟม้สะสมผลงาน(Portfolio) 
เทคนิคพิชิตคะแนน 150 เต็ม GAT ภาษาไทย(เช่ือมโยง) 
กิจกรรมค้นหาและพัฒนาอจัฉริยภาพ 8 ด้าน 

13 พฤศจิกายน 2562(ภาษาอังกฤษ) 
08.30-11.00 
11.00-12.00 
12.00-13.00 
13.00-14.30 
14.30-16.00 

 
พื้นฐานการท าข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ 
พื้นฐานการท าข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ 
พักเที่ยง 
เทคนิคการเดาข้อสอบภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมค้นหาและพัฒนาอจัฉริยภาพ 8 ด้าน 
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โครงการของกลุ่มงานอ านวยการ (B) 

 

รหัส ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งปม. งปม.อื่น หมายเหตุ 
B01 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานการเงิน นางพรเพ็ญ  ใจแปง 8,310   
B02 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์ 10,000   
B03 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานสารบรรณ นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล 22,000   
B04 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานคณะกรรมการ 

สถานศึกษา 
นายอดุลย์  ค าพลอย    

B05 โครงการพัฒางานเกียรติบัตร นางสโรชา  ค าปิน 3,000   
B06 โครงการพัฒนางานบุคลากร นายเฉลิม  ขัดพะนัด 3,000   
B07 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต นางพรเพ็ญ  ใจแปง  60,000 เงิน 15 ปี 

B08 โครงการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค นางพรเพ็ญ  ใจแปง  570,000 ค่าใช้จ่ายประจ า 

B09 โครงการงานส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบุคลากร  
(เงินไปราชการ) 

นางอภิญญา  จองรัตน์  150,000 ค่าใช้จ่ายประจ า 

B10 โครงการธนาคารโรงเรียน นางสาวพรรษา  จ าเริญ 2,000   
รวม 48,310   
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รหัส / ชื่อโครงการ B01 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเงิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางพรเพญ็   ใจแปง 
กลุ่มงาน                    บริหารงานอ านวยการ 
 

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน 
ข้อที่ 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 

 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

ตัวช้ีวัด 2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

ลักษณะของโครงการ (    )  ใหม่ ( )  ต่อเนื่อง 
 

 
1. ชื่องาน / โครงการ    โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเงิน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กลยุทธ์ของโรงเรยีน กล่าวว่า  โรงเรียนต้องพัฒนาระบบการบรหิารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
ระบบคุณภาพ  และกลยุทธของโรงเรียนข้อที่ 4 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพดังนั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว โรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานการเงิน เพื่อให้ผู้รับบริการ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกกลุ่ม    มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การบริหารงานการเงินมีความถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานการเงิน 
 3.2 เพื่อให้การบริการมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 ด้านปริมาณ 
  4.1.1 เจ้าหน้าทีก่ารเงินปฏิบัติงานได้ครบถ้วนทัง้  5  กิจกรรม  คือ  การรับเงิน                  
การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การบันทกึบญัชี  การรายงานการเงิน  และการน าส่งเงิน 
  4.1.2 เจ้าหน้าทีก่ารเงินจัดท าบญัชี ทะเบียนคุมเงิน และการรายงานการเงิน   
ได้ครบถ้วนทุกประเภท 
 4.2 ด้านคุณภาพ 
  4.2.1  ร้อยละ  90   การบริหารงานการเงินมีประสทิธิภาพ 
  4.2.2  ร้อยละ  80  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ  
 

5. สถานท่ีด าเนินการ 
 ห้องธุรการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 
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7. เน้ือหา / หลักสูตร 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานการเงิน 
 
 
 

8. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
8.1.1 ศึกษาระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานการเงิน 
8.1.2 จัดเตรียมวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือ

ต่างๆ ให้พรอ้มส าหรับการปฏิบัตงิาน 
 

มีนาคม นางพรเพ็ญ   ใจแปง 
และคณะ 

8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
8.2.1 ออกใบเสรจ็รบัเงิน  รับ-จ่ายเงิน 

ประจ าวัน 
    8.2.2 ลงบัญชีรับ-จ่ายประจ าวัน  
ลงทะเบียนคุมเงินทุกประเภท  รายงานเงิน
คงเหลือ 
    8.2.3 น าเงินรับประจ าวันฝากธนาคาร 
    8.2.4 ภายในวันที่ 7 น าเงินภาษีหัก  ณ  
ที่จ่ายสง่สรรพากร 
     8.2.5 ประสานงานกบัฝ่ายพัสดุและ
หมวดฝ่ายต่าง ๆ  ในการด าเนินงาน 
              8.2.6 ท าธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน 
ของโรงเรียนกับหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับการเงิน 
     8.2.7 ติดต่อประสานงานต่าง ๆ กับ
เขต รับ-ส่งหนังสือราชการ 
     8.2.8 เขียนเช็คสั่งจ่ายร้านค้าและ 
หน่วยงานอื่น ๆ เสนอผูม้ีอ านาจสั่งจ่ายเงิน 
     8.2.9 รายงานเงินนอกงบประมาณเงิน
อุดหนุน/เงินรายได้สถานศึกษา/เงินบริจาค 
               8.2.10 ติดตามการค้างช าระ 
เงินค่าบ ารุงการศึกษาและเงินอื่นๆ ของนักเรียน 
               8.2.11 จ่ายเงินร้านค้าตามภาระ
ผูกพันเก็บรวบรวมหลักฐานทกุประเภท 

ตลอดปีการศึกษา นางพรเพ็ญ   ใจแปง 
และคณะ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
               8.2.12 ทุกสิ้นเดือนเบกิบัญชี 
ปรับสมุดบัญชีธนาคารและรายงานการเงิน 
ทุกประเภท 

  

8.3  ขั้นตอนติดตาม 
8.3.1 ติดตามและประเมินผล 

 

สิงหาคม นางพรเพ็ญ   ใจแปง 
และคณะ 

   
 8.4 ข้ันสรุปและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 
1. ร้อยละ  90 การบริหารงานการเงิน 
มีประสิทธิภาพ 

1. สังเกต 
2. ประเมิน 
    ความพึงพอใจ 

1. แบบบันทกึการสังเกต 
2. แบบประเมิน 
    ความพึงพอใจ 2.  ผู้รับบริการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทกุกลุ่มรอ้ยละ 80  มี

ความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิาร 
3.โรงเรียนได้พฒันาคุณภาพการศึกษาสามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 

   
9. งบประมาณ      

 8,310.-  บาท 
ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 

 

ที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม รายการวัสดุอุปกรณ์ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 

1   ต.ค.62  -      
  ก.ย.63 

พัฒนา 
งานการเงิน 

 
 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร   เอ 4   70 แกรม 12  รีม 105 1,260 
2. สมุดเบอร์ 2 ปกน้ าเงินมัน 3 เล่ม 40 120 
3. กระดาษการ์ดปก เอ 4  (ฟ้า  ชมพู ) 4 ห่อ 120 480 
4.ลวดเย็บกระดาษ  เบอร์  10  (แม็กซ์ ) 24กล่อง 5 120 
5.ลวดเสียบ 11 กล่อง 10 110 
6.เทปใส 1 น้ิว 2 ม้วน 25 50 
7. ซ่อมคอมพิวเตอร์   1,500 
8. เคร่ืองพิมพ์  1 เคร่ือง 3,500 3,500 
9. หมึกเติมเคร่ืองพิมพ ์ สดี า แดง น้ าเงิน  เหลือง 8 ขวด 120 960 
10.ลวดเยบ็กระดาษ  เบอร์  35  (แม็กซ์ ) 10กล่อง 9 90 
11. ผ้าเทปสันปกขนาด 1 น้ิว (น้ าเงิน แดง) 4 ม้วน 30 120 

-แปดพันสามร้อยสิบบาทถว้น- 8,310 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 การบรหิารงานการเงินมปีระสทิธิภาพ 
 10.2 ผูร้ับบริการ / ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุม่มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 
 10.3 โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางพรเพ็ญ  ใจแปง  หัวหน้างานการเงิน และเจ้าหน้าทีก่ารเงินในกลุ่มงานการเงิน 
 
12.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ……………………...................………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางพรเพ็ญ  ใจแปง) 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                   (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ……………………………….....................…………ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                     (นายไกร    ธรรมากาศ )  

               ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ  B02 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารงานพสัด ุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์ 
กลุ่มงาน   กลุ่มงานอ านวยการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      

มาตรฐานท่ี   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่  2.2 มีระบบบราิารจัดการคณณาาพของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( )  ต่อเนื่อง 
*************************************************************************** 
 
1 . ชื่องาน / โครงการ    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานพัสด ุ
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 4 กล่าวว่า บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ  และ
มาตรฐานที่   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวช้ีวัดที่  2.2 มีระบบบริาารจัดการคณณาาพของ
สถานศึกษา ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว โรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานพัสดุใหเ้ป็นไปตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ  เพื่อให้ผู้รับบริการ / ผู้เกี่ยวข้องทุก
กลุ่มมีความพึงพอใจต่อการบรกิาร  อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกได ้
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกบุ่คลากรในการจัดหาวัสดใุนการด าเนินกจิกรรมต่างๆ 
 3.2 เพื่อให้การด าเนินงานของฝ่ายหมวดงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
 3.3 เพื่อให้การด าเนินงานพสัดุถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 3.4 เพื่อควบคุม และดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ 
 
4. เป้าหมาย 
 4.1 ด้านปริมาณ 
  4.1.1 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ได้ครบตามแผนงานโครงการ 
  4.1.2 จัดจ้างตามงานโครงการต่างๆ ได้ครบ 
  4.1.3 ซ่อมบ ารุงรกัษาครุภัณฑ์ได้ครบถ้วน 
 4.2 ด้านคุณภาพ 
  4.2.1 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ได้ครบตามความต้องการของบุคลากร 
  4.2.2 ลงทะเบียนวัสดสุิ้นเปลอืงได้ครบถ้วนและเป็นปจัจบุัน และถูกต้องตามระเบียบ 
  4.2.3 ลงทะเบียนคุมวัสดุถาวรได้ครบถ้วนและเป็นปจัจุบัน และถูกต้องตามระเบียบ 
  4.2.4 ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนและเป็นปัจจบุัน และถูกต้องตามระเบียบ 
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5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 ห้องพสัดุโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2563  (1 ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563) 
 
7.  เน้ือหา / หลักสูตร 
 ระบบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัด ุ
 
8.  วิธีด าเนินการ 
 8.1  ข้ันวางแผน / เตรียมการ 
  8.1.1  ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ 
  5.1.2  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืต่างๆ ใหพ้ร้อมส าหรับการปฏิบัตงิาน 
 8.2  ข้ันด าเนินการ 
  8.2.1  จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
  8.2.2  จัดจ้าง ตามโครงการ / ฝ่าย /หมวด /งาน 
  8.2.3  บริการเบิก – จ่ายวัสดุ 
  8.2.4  ลงทะเบียนคุมวัสดสุิ้นเปลือง 
  8.2.5  ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของโรงเรียน และตามฝ่าย / หมวด /งาน 
  8.2.6  ลงทะเบียนคุมวัสดุถาวรของโรงเรียน และตามฝ่าย / หมวด /งาน 
  8.2.7  ซ่อมบ ารงุรักษาครุภัณฑ ์
  8.2.8  ตรวจสอบพสัดุประจ าปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
  8.2.9  ตรวจสอบวัสดุถาวร 

8.3  ข้ันติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือวัด/

ประเมินผล 
1.ครูและบุคลลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจในการให้บริการของงานพสัด ุ

1. ประเมินความพึงพอใจ 1.แบบส ารวจสอบถาม
วัดความพึงพอใจต่องาน
บริการ 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับ

พัสดุครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง 
          8.4 ข้ันสรุปและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / 
ประเมินผล 

6. ร้อยละ  80  ของบุคลากรมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการบริการ 

-การสอบถาม 
-การสังเกต    
-การประเมินผล 
 

1. แบบบันทกึการสังเกต 
๒. แบบสอบถาม  
๓. แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

 

7. การบริหารงานพสัดุรอ้ยละ  80  มี
การจัดการ สิง่แวดล้อมที่ดี และจัด
ระเบียบวัสดอุุปกรณ์เป็นสัดส่วน 
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แผนปฏิบัติการโครงการ 
 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิชอบ 
1 – 30 ตุลาคม 
2562 

- ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุ
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอืต่างๆ ใหพ้ร้อมส าหรบั
การปฏิบัตงิาน 

นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์ 
นางวิมล  กาบแก้ว 
 

1 ตุลาคม 2562 -  
30 กันยายน 2563 

- จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
- จัดจ้าง ตามโครงการ / ฝ่าย / หมวด /งาน 
- บริการเบิก – จ่ายวัสดุ 
- ลงทะเบียนคุมวัสดสุิ้นเปลือง 
- ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของโรงเรียน และตามฝ่าย /หมวด 
/ งาน 
- ซ่อมบ ารงุรักษาครุภัณฑ ์
- ตรวจสอบพสัดุประจ าปี เมือ่สิ้นปีงบประมาณ 
- ตรวจสอบวัสดุถาวร 

นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์ 
นางวิมล  กาบแก้ว 
นางนันทวรรณ  วงษ์ดิษฐ์ 

กันยายน – ตุลาคม 
2563 

- ตรวจสอบพสัดุประจ าปี เมือ่สิ้นปีงบประมาณ คณะกรรมการ 

1 กันยายน 2562–  
30 ตุลาคม 2563 

- นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัตงิานทุกสัปดาห ์
- สรุปรายงานการปฏิบัติงานต่อผูบ้รหิารทกุเดือน 

นายวิรุจน์  เมืองมูล 

 
9. งบประมาณ     10,000 บาท 

รายการวัสดุ  อุปกรณ์ 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม รายการวัสดุอุปกรณ์ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

15 ตุลาคม 2562  
           -  
30 กันยายน 2563 

- ลงบัญชีพสัด ุ
- ท าทะเบียนคุมพสัด ุ
- ท าความสะอาดห้อง 
- พัฒนางาน ห้องพสัด ุ
- บุคลากร งานพสัด ุ

1.  กระดาษถ่ายเอกสาร A4 , F4  10  รีม  92.00 920.00 
2.  เทปใส 1 น้ิว 2 ม้วน 25.00 50.00 
3.  ปากกา 6  ด้าม 15.00 90.00 
4.  น้ ายาลบค าผิด 2  ด้าม 70.00 140.00 
5.  ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 10 กล่อง 10.00 100.00 
6.  ซองขาวส่งเอกสารมีครุฑเบอร์๙ 25  ชุด 2.00 50.00 
7.  ซองใส่เอกสารเอนกประสงค์ A4 10  ชุด 10.00 100.00 
8.  เทปผ้า 1.5 น้ิว 2 ม้วน 35.00 70.00 
9.  กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์ 1 กระป๋อง 60.00 60.00 
10.  ลวดเสียบกระดาษ 4  กล่อง 10.00 40.00 
11.  ใบมีดคัทเตอร์ 3  กล่อง 30.00 90.00 
12.  ใส้แฟ้มเอนกประสงค์ A๔   1 ห่อ 100.00 100.00 
13.  หมึกเติมแคนนอน(ด า)1000ml. 1 ขวด 550.00 550.00 
14.  หมึกเติม แคนนอน(สี) ๑๐๐ml. 3 ขวด 120.00 360.00 
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15.  หมึกเติม HP แบบเทียบเท่า 3 ชุด 680.00 2,040.00 
16.  เครื่องส ารองข้อมูลแบบพกพา  1 เครื่อง 1,790.00 1,790.00 
17.  โปรแกรมสแกนไวรัส 3 USER 1 ชุด 1,750.00 1,750.00 

  18.  ซ่อมแซมอุปกรณ์ในงานพัสดุ   1,700.00 
รวม ๑๐,๐๐๐ 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 การบรหิารงานพัสดมุีประสทิธิภาพ 
 10.2 ผู้รับบริการ / ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุม่มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 
 10.3 โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 11.1  นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์   หัวหน้าพัสด ุ
 11.2  นางวิมล  กาบแก้ว    เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 11.3  นางนันทวรรณ  วงษ์ดิษฐ์   เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
12.   การอนุมัติโครงการ 
 
                                     ลงช่ือ……………………...................…………ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์) 
 

      ลงช่ือ…………………..…………...…….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

 ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 
 
 
                                     ลงช่ือ……………………......................…………ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                           (นายไกร    ธรรมากาศ)  

      ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

รหัส / ชื่อโครงการ ฺ  B03 โครงการพฒันาประสทิธิภาพการบรหิารงานสารบรรณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาวรักษ์ศิวันต์  มณีมูล 
กลุ่มงาน           กลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      

มาตรฐานท่ี   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ข้อที่ 2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   (   ) ใหม่       ()  ต่อเนื่อง 
*************************************************************************** 
1. ชื่องาน / โครงการ    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กลยุทธ์  ข้อที่ 4 กล่าวว่าโรงเรียนต้องพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้ระบบคณุภาพ  ดังนั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว  โรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณ 
ให้ เ ป็ นระบบที่ สมบู ร ณ์  ทั้ ง การรั บ -ส่ งหนั งสือตามระบบ เอกสารและระบบอิน เทอร์ เ น็ ต 
(E-Office)การลงทะเบยีนหนังสือราชการ  การจัดเก็บที่เป็นระบบ  ตลอดจนการให้เป็นไปตามนโยบายลดการ
ใช้กระดาษ โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผ่านระบบSmart area (สพม.36) และการลงทะเบียนหนังสอืราชการ
ผ่านระบบ E-School และส่งหนังสือต่อผู้รับผิดชอบได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการบริการ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกได ้
 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือราชการสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
 3.2 เพื่อให้การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการเป็นระบบ 
 3.3 เพื่อให้การจัดเก็บหนังสือราชการเป็นระบบ  ค้นง่าย  หายรู้ 

 3.4 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายลดการใช้กระดาษ โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผ่านระบบSmart area  
      (สพม.36) และการลงทะเบียนหนังสือราชการผ่านระบบ E-School และส่งหนังสือต่อ 
          ผู้รับผิดชอบได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 3.5 เพื่อให้ระบบข้อมูลข่าวสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายการสื่อสารได้หลายระบบ 
 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 ด้านปริมาณ 

4.1.1 เจ้าหน้าที่สารบรรณสามารถรับ-ส่งหนังสือได้ทุกวัน 
 4.1.2 เจ้าหน้าที่สารบรรณสามารถลงทะเบียนได้อย่างเป็นระบบครบถ้วน 

         ทุกรายการ 
4.1.3 เจ้าหน้าที่สารบรรณสามารถจัดเก็บหนังสือราชการได้อย่างเป็นระบบครบถ้วนทุก 
          รายการ 
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  4.1.4 เป็นไปตามนโยบายลดการใช้กระดาษ โดยสง่เสรมิการใช้เทคโนโลยีผ่านระบบ 
                       Smart area (สพม.36) และการลงทะเบียนหนังสือราชการผ่านระบบ E-School และ 
                       ส่งหนังสอืต่อผูร้ับผิดชอบไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4.1.5 เจ้าหน้าที่สารบรรณสามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต    
         โทรศัพท์  โทรสาร  และไปรษณีย์ 

 4.2 ด้านคุณภาพ 
  4.2.1 การรับ-ส่งหนังสือสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
  4.2.2 การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการเป็นระบบ 
  4.2.3 การจัดเก็บหนังสือราชการเป็นระบบ ค้นง่าย หายรู้ 

  4.2.4 เป็นไปตามนโยบายลดการใช้กระดาษ โดยสง่เสรมิการใช้เทคโนโลยีผ่านระบบ 
                       Smart area (สพม.36) และการลงทะเบียนหนังสือราชการผ่านระบบ E-School และ 
                       ส่งหนังสอืต่อผูร้ับผิดชอบไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  4.2.5 ระบบข้อมูลข่าวสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายการสื่อสารได้หลายระบบ 
 
5. สถานท่ีด าเนินการ 
 ห้องอ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
              ปีงบประมาณ 2563 
 

7. เน้ือหา / หลักสูตร 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
 
8. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
- ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน

สารบรรณ 
- จัดเตรียมวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้

พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม ครูผูส้อนทุกท่าน 

8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
-   ดาวน์โหลดหนังสือราชการทางอินเทอร์เน็ต 
    จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
    เขต 36 

 - รับหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ ทางไปรษณีย์ 
 - ลงทะเบยีนรับหนงัสือราชการของหน่วยงานต่าง  ๆ
 - น าหนังสือราชการใส่แฟ้มเสนอแยกตามฝ่าย 
            และฝ่ายเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
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          - เมื่อผู้บริหารโรงเรียนเกษียรหนังสือราชการแล้ว 
            น าหนังสือดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติ 
            (เช่น การกรอกข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมแล้ว 
            รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม  เป็นต้น) 
 - ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการถึงหน่วยงานต่างๆ 
 - ส่งหนังสือราชการทางอินเทอร์เน็ตถึงส านักงาน 
            เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36 
 - ส่งหนังสือจากโรงเรียนทางไปรษณีย์ถึง 
            หน่วยงานต่างๆ 
 - จัดเก็บหนังสือที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
             พร้อมส าเนารายงานต่างๆ เข้าแฟ้มจัดเก็บ
อย่าง 
             เป็นระบบ  
          - ด าเนนิการติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทาง 
            อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสารและไปรษณีย์ทุก 
            วันราชการ 
          - จัดท าเกียรติบัตรของโรงเรียนเพื่อยกย่องเชิดชู 
            เกียรติแก่ครู นักเรียนและผู้มีอุปการคุณต่อ 
            โรงเรียน 

- บันทึกและรายงานการประชุมประจ าเดือนของ 
   โรงเรียน 

    - ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายลดการใช้ 
      กระดาษ โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยผี่านระบบ 
      Smartarea (สพม.36) และการลงทะเบียน 
      หนังสือราชการผ่านระบบ E-School และ 
      ส่งหนังสือตอ่ผูร้ับผิดชอบได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
8.3 ขั้นตอนติดตาม 

-  นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ 
         - สรุปรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารทุกเดือน 
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แผนปฏิบัติการโครงการ 
 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1-30 ตุลาคม 2562 

 

    -ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
    -จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมส าหรับ 
      การปฏิบัติงาน 
 

น.ส.รักษ์ศิวันต์ 

น.ส.อัญจนา 
น.ส.ปรีฐฎา 
น.ส.เขมินสินี 

1 ตุลาคม 2562 -  
30 กันยายน 2563 

-โหลดหนังสือราชการทางอินเทอร์เน็ตจากสพม.36 
-รับหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ ทางไปรษณีย์ 
-ลงทะเบียนรับหนังสือราชการของหน่วยงานต่างๆ 
-น าหนังสือราชการใส่แฟ้มเสนอแยกตามฝ่าย และฝ่ายเสนอ 
  ผู้บริหารโรงเรียน 
-เมื่อผู้บริหารโรงเรียนเกษียรหนังสือราชการแล้วน าหนังสือ 
 ดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติ (เช่น การกรอกข้อมูล 
 การปฏิบัติกิจกรรมแล้วรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็นต้น) 
-ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการถึงหน่วยงานต่างๆ 
-ส่งหนังสือราชการทางอินเทอร์เน็ตถึง สพม.36 
-ส่งหนังสือจากโรงเรียนทางไปรษณีย์ถึงหน่วยงานต่างๆ 
-จัดเก็บหนังสือที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมส าเนา 
 รายงานต่างๆ เข้าแฟ้มจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  
-ด าเนินการติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 
 โทรศัพท์  โทรสาร  และไปรษณีย์ทุกวันราชการ 
- น าหนังสือราชการไปส่ง สพม.36 

น.ส.รักษ์ศิวันต์ 

น.ส.อัญจนา 
น.ส.ปรีฐฎา 
น.ส.เขมินสินี 

ทุกเดือนตลอดภาค
เรียน 

บันทึกและรายงานการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน 
น.ส.เขมินสิน ี

1 ตุลาคม 2562 -  

30 กันยายน 2563 

-นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ 
-สรุปรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารทุกเดือน น.ส.รักษ์ศิวันต์ 

 
9. งบประมาณ        22,000             บาท 
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ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนางานสารบรรณ 

 

ที่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม รายการวัสดุอุปกรณ์ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 

   1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 g   50 รีม 90 4,500 

 1 ตุลาคม 2562 -  
30 กันยายน 2563 

- ใช้ในการพัฒนา 
  งานสารบรรณ 

 

2.  กระดาษโทรสาร TOP  ONE 7 ม้วน 80 560 

4.  ซองขาวครุฑอย่างหนา  5 กล่อง 500 2,500 

5. ซองสีน้ าตาลครุฑ A4 ขยายข้าง 265 ซอง 2 664 

8. หมึกเครื่องปริ้น HP LaserJet pro 400  6 ตลับ 800 4,800 

9. ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ตลอดภาค
เรียนที่2 

3,000 3,000 

12. ใบมีดคัตเตอร์ 6 หลอด 336 336 

13.  กระดาษการ์ดท าปก ขนาด A4  1 รีม 100 100 

15.กระดาษโฟโต้ท าปก 2  ห่อ 200 400 

17.ตู้เก็บเอกสารน็อคดาว  1 หลัง 2,500 2,500 

18.ชุดหมึกเติมเครื่องปริ้น Canon MX397 4 ชุด 480 1,920 

19. คอลเล็คชั่นเทป(ลิควิดแบบป้าย) 10 อัน 39 390 

20.ถ่านรีโมทเครื่องปรับอากาศ 6แพ็ค 20 120 

21.ถ่านนาฬิกา 6แพ็ค 35 210 

รวมจ่ายปีการศึกษา  22,000 
 

  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 การบริหารงานสารบรรณมีประสิทธิภาพ 
 10.2 การติดต่อข้อมูลข่าวสารสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
 10.3 ผู้รับบริการ / ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 10.4 โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 11.1 นางสาวรักษ์ศิวันต์  มณีมูล  หัวหน้างานสารบรรณ 
 11.2 นางสาวปรีฐฎา วุฒินุช  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 11.3 นางสาวเขมินสินี  มีเลข  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
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12.  การอนุมัติโครงการ 
 

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

                                               (นางสาวรักษิวันต์    มณีมูล) 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                   (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
 

ลงช่ือ…………………….................................…………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายไกร    ธรรมากาศ)  

           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส/ชื่อโครงการ B04 โครงการพฒันางานงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นายอดุลย์  ค าพลอย 
กลุ่มงาน      บรหิารงานอ านวยการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   

ข้อที่ 4  บริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ลักษณะของโครงการ    (    )   ใหม ่      ()  ต่อเนื่อง 
 
 
1.  ชื่อโครงการ           โครงการพฒันางานงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 การวางแผนในการบริหารงานเป็นกระบวนการในการตระเตรียมการตัดสินใจเพื่อที่จะกระท าสิง่ใด ๆ 
ในอนาคต  โดยมุ่งหวังใหเ้กิดผลส าเร็จตามเป้าหมายด้วยวิธีการที่ดีที่สุดหรอืให้ประโยชนส์ูงสุด  ดังนั้นการ
บรหิารงานในองค์กรต่าง ๆ จงึต้องมีการวางแผนงานหรืองานนโยบายเพื่อเป็นหน่วยงานที่ต้องวางแผนระบบ
การบริหารงานทัง้นี้จะได้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่มีความส าคัญคือเพื่อบรรลเุป้าประสงค์ขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อการระบุผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างชัดเจน  และเพื่อเป็นข้อมลูในการเพิ่มพูน
สมรรถนะในการท างาน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันางานแผนงานให้มมีาตรฐาน 
2. เพื่อปรับปรงุหอ้งแผนงานใหเ้ป็นแหลง่ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร 
3. เพื่อใหก้ารบรหิารงานโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ 

 
4.  เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 
  คณะกรรมการให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
               ด้านคุณภาพ 
  เพื่อใหก้ารจัดการบรหิารโรงเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 
5.   สถานท่ีด าเนินการ      

 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
6.   ระยะเวลาด าเนินการ      

ปีงบประมาณ 2563 
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7. เน้ือหา / หลักสูตร 
  - 
 
8.  วิธีด าเนินการ 
 1. ข้ันวางแผนเตรียมการ 

- วางแผน / เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 2.  ข้ันด าเนินการ 
- วางระบบงานแผนงาน 

- จัดสรรงบประมาณใหฝ้่าย / งานต่าง ๆ 
-  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
-  ประสานกับงานพัสดุ / การเงินในการด าเนินการด้านวัสดุ-อุปกรณ์ 

- เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมเพื่อให้ค าปรึกษาและวางแผนในการด าเนินงานใน
สถานศึกษา 

 3.  ข้ันติดตามและประเมินผล 
- ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 

แผนปฏิบัติการโครงการ 
ว /ด /ป รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. -  วางระบบงานแผนงาน  

มิ.ย.  
ถึง ม.ค.  

- จัดแหลง่ข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 
- เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมประชุมเพื่อรบั

ฟังค าช้ีแนะ 

 

มี.ค.  -  รายงานผลโครงการ  
 

9.  งบประมาณ                                 
   -  
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  งานแผนงานมีข้อมลูสารสนเทศทีเ่ป็นปัจจุบัน 
 2.  งานแผนงานสามารถให้บริการข้อมลูสารสนเทศแกบุ่คลากรทีเ่กี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
 3.   มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน 
 

11.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายอดุลย์  ค าพลอย 
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12.   การอนุมัติโครงการ 
 
                        
                                  ลงช่ือ…………………………................………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นายอดุลย์    ค าพลอย) 
 
 

    ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                          (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

                   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
 

                                   ลงช่ือ…………………………………...............…………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายไกร    ธรรมากาศ)  

      ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ B05  โครงการพฒันางานเกียรตบิัตร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสโรชา   ค าปิน 
ฝ่ายงาน                     กลุ่มบรหิารงานอ านวยการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน       

ข้อที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาครูใหเ้ป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้มคุีณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพใช้ 
          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหเ้ป็นกลไกการขับเคลื่อนการเรียนรู้ การบรหิาร 
          และการบรกิาร  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน   
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะของโครงการ    (    )   ใหม ่     ()  ต่อเนื่อง 
 
 
1. ชื่อโครงการ        โครงการพฒันางานเกียรตบิัตร 

 
2.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยทางโรงเรยีนมีการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารงานบุคลากรใหม้ีข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วนทุกด้าน ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ   เพื่อให้
ผู้รับบริการ / ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการบริการ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได ้
 การวางแผนในการบริหารงานเป็นกระบวนการในการตระเตรียมการตัดสินใจเพื่อที่จะกระท า   สิ่งใด 
ๆ ในอนาคต  โดยมุ่งหวังให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายด้วยวิธีการที่ดีที่สุดหรือให้ประโยชน์สูงสุด  ดังนั้นการ
บริหารงานในองค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการสร้างขวัญและก าลังใจ  มีการช่ืนชม  ยกย่อง  เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
ได้ตระหนักในหน้าที่มีการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งก็เป็นผลดีต่อหน่วยงานน้ัน ๆ  อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
เวทีที่ส่งผลให้ตัวบุลากรในหน่วยงานได้น าเอาวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตรไปท าผลงานต่าง ๆ ได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปรับปรงุพฒันางานบุคลากรโรงเรียน 
2. เพื่อเป็นการเชิดชู  ยกย่องบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
4.  เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 

  - งานพัฒนาเกียรติบัตรมีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนนิงานเพยีงพอ 
- บุคลากรทัง้ในและนอกสถานศึกษา มีเกียรติบัตรช่ืนชอบ ยกย่องเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5 

 
         ด้านคุณภาพ 
  เพื่อการเป็นการยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ได้รับการยอมรบัจากทางโรงเรียน 
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5.  สถานท่ีด าเนินการ      โรงเรยีนปล้องวิทยาคม 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ      ปีการศึกษา 2563 
 

7.  เน้ือหา / หลักสูตร –  
 

8.  วิธีด าเนินการ 
 1. ข้ันวางแผนเตรียมการ 

- วางแผน / เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 1.  ข้ันด าเนินการ 
-   การจัดท าประวัติบุคลากรและการจัดเก็บ 
-   การสร้างขวัญก าลงัใจ 
-  ออกแบบฟอรม์เกียรติบัตร 
-  ติดต่อโรงพิมพ์เพือ่จัดท าเกียรติบัตร 4 ส ี
-  ประสานกับงานพัสดุ / การเงินในการด าเนินการด้านวัสดุ-อุปกรณ์ 
-  จัดท าทะเบียนคุมเกียรตบิัตร 

 3.  ข้ันติดตามและประเมินผล 
- นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัตงิานทุกสัปดาห ์
- รายงานการปฏิบัตงิานต่อผูบ้รหิารทุกเดือน 
- สรปุประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
- ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 
- จากทะเบียนคุมของการออกเกียรติบัตร 
 

แผนปฏิบัติการโครงการ 
ว /ด /ป รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. 
 

-  จ าท าบล็อกเกียรติบัตร 
-  ตดิต่อร้านที่จะจัดพิมพ์ภาพ 4 สี 
-  แจ้งแนวปฏิบัติขั้นตอนการขอจัดท าเกียรติบัตร 
-  ศึกษากฎ ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ 
-  จัดเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 

นางสโรชา   ค าปิน 
 

ปีการศึกษา 2563 

- จัดท าสมุด/ทะเบียนคุมเกียรติบัตร 
-  ออกเกียรติบัตรตามหมวด/ฝ่าย/งานขออนุมัติผ่าน    
   ตามสายงาน 
-  การจัดท าประวัติบุคลากรและการจัดเก็บ 
-  การเชิดชู,บ ารุงขวัญก าลังใจบุคลากร 
-  งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

 
 

มี.ค. 
-  รายงานผลโครงการ 
-  นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ 
-  สรุปรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารทุกเดือน 
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9.  งบประมาณ       

3,000     บาท   (สามพันบาทถ้วน) 
 

รายการวสัด-ุอุปกรณ์งานแผนงาน/โครงการ 

ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสดุ-อุปกรณ์ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1. พ.ค.  1. จัดท า
เกียรติบตัร 

หมึกปร้ิน 2 ชุด 1,000 1,000 

   ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  1,400 1,400 
  ฟอร์มกลาง กระดาษปกหอม A4 5 รีม 120 600 

รวม 3,000 
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 - การบริหารงานมปีระสิทธิภาพ 
 - ผู้รับบรกิาร / ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
 -  โรงเรียนได้พฒันาคุณภาพการศึกษาสามารถรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 -  มีเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษาที่ทางโรงเรียนยกย่อง 
              เพียงพอ 
 - บุคลากรที่ได้รบัไปได้น าไปใช้ในการประกอบการท าผลงาน 
 
11.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสโรชา   ค าปิน  และคณะกรรมการ 
 

12.   การอนุมัติโครงการ 
                          

                                ลงช่ือ………………………...............………………ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นางสโรชา   ค าปิน) 
 

 ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

               ปฏิบตัิหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

                                  ลงช่ือ……………………….....................…………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายไกร    ธรรมากาศ)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ     B06 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายเฉลิม  ขัดพะนัด 
ฝ่ายงาน                        กลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน       

ข้อที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ลักษณะของโครงการ    (    )   ใหม ่      ()  ต่อเนื่อง 
 
 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาประสทิธิภาพงานบุคลากร 

 

2.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วนทุกด้าน    เช่น   ทะเบียนประวัติ   การลงเวลาปฏิบัติงาน    การลา    
การบรรจุ แต่งตั้ง  การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ   เพื่อให้ผู้รับบริการ / ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการบริการ   อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 การวางแผนในการบริหารงานเป็นกระบวนการในการตระเตรียมการตัดสินใจเพื่อที่จะกระท า   สิ่งใด 
ๆ ในอนาคต  โดยมุ่งหวังให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายด้วยวิธีการที่ดีที่สุดหรือให้ประโยชน์สูงสุด  ดังนั้นการ
บริหารงานในองค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการสร้างขวัญและก าลังใจ  มีการช่ืนชม  ยกย่อง  เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
ได้ตระหนักในหน้าที่มีการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งก็เป็นผลดีต่อหน่วยงานน้ัน ๆ  อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
เวทีที่ส่งผลให้ตัวบุลากรในหน่วยงานได้น าเอาวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตรไปท าผลงานต่าง ๆ ได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3. เพื่อปรับปรงุพฒันางานบุคลากรโรงเรียน 
4. เพื่อปรับปรงุป้ายบอร์ดบุคลากรของโรงเรียนใหส้มบรูณ์และทันสมัย 
5. เพื่อพฒันางานแผนงานให้มมีาตรฐาน 
6. เพื่อเป็นการเชิดชู  ยกย่องบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
4.  เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 

  - งานบุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานเพียงพอ 
- บุคลากรทัง้ในและนอกสถานศึกษา ได้รับวุฒบิัตรเพิ่มขันรอ้ยละ 5 
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ด้านคุณภาพ 
  เพื่อการเป็นการยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ได้รับการยอมรบัจากทางโรงเรียน 
 
5.  สถานท่ีด าเนินการ      โรงเรยีนปล้องวิทยาคม 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ      ปีการศึกษา 2563 
 
7.  เน้ือหา / หลักสูตร –  
 
8.  วิธีด าเนินการ 
 1. ข้ันวางแผนเตรียมการ 

- วางแผน / เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 1.  ข้ันด าเนินการ 
-   การจัดท าประวัติบุคลากรและการจัดเก็บ 
-   การขอรับพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ 
-   การลงเวลาปฏิบัตริาชการ 
-   การลาประเภทต่างๆ 
-   การบรรจุแต่งตัง้ 
-   การขอเลื่อนข้ันเงินเดือน 
-   การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร 
-   การสร้างขวัญก าลงัใจ 
-   การปรบัปรุงป้ายบอร์ดบุคลากร 
-  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รบัมอบหมาย 
-  ออกแบบฟอรม์เกียรติบัตร 
-  ติดต่อโรงพิมพ์เพือ่จัดท าเกียรติบัตร 4 ส ี
-  ประสานกับงานพัสดุ / การเงินในการด าเนินการด้านวัสดุ-อุปกรณ์ 
-  จัดท าทะเบียนคุมเกียรตบิัตร 

 3.  ข้ันติดตามและประเมินผล 
- นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัตงิานทุกสัปดาห ์
- รายงานการปฏิบัตงิานต่อผูบ้รหิารทุกเดือน 
- สรปุประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
- ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 
- จากทะเบียนคุมของการออกเกียรติบัตร 
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แผนปฏิบัติการโครงการ 
 

ว /ด /ป รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. 
 

-  จ าท าบล็อกเกียรตบิัตร 
-  ติดตอ่ร้านที่จะจัดพิมพ์ภาพ 4 ส ี
-  แจ้งแนวปฏิบัติข้ันตอนการขอจัดท าเกียรตบิัตร 
- ศึกษากฎ ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ 
-จัดเตรียมวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้พรอ้ม 
  ส าหรับการปฏิบัติงาน 

นายเฉลิม  ขัดพะ
นัด 
 

ตลอดปีการศึกษา 

- จัดท าสมุด/ทะเบียนคุมเกียรติบัตร 
-  ออกเกียรติบัตรตามหมวด/ฝ่าย/งานขออนมุัติผ่าน    
   ตามสายงาน 
- -การจัดท าประวัติบุคลากรและการจัดเกบ็ 
- การขอรบัพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ 
- การลงเวลาปฏิบัตริาชการ 
- การลาประเภทต่างๆ 
- การบรรจุแต่งตัง้ 
- การขอเลื่อนข้ันเงินเดอืน 
- การปรับปรงุป้ายบอร์ดบุคลากร 
- การเชิดชู,บ ารุงขวัญก าลังใจบุคลากร 
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รบัมอบหมาย 

 
 

มี.ค. 
-  รายงานผลโครงการ 
- -นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานทุกสัปดาห ์
-สรุปรายงานการปฏิบัตงิานต่อผูบ้รหิารทุกเดือน 

 

 
9.  งบประมาณ       

15,000     บาท   (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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รายการวัสด-ุอุปกรณ์งานแผนงาน/โครงการ 

ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสดุ-อุปกรณ์ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1. พ.ค.  1. จัดท า
เกียรติบตัร 

กระดาษปกหอม A4 4 รีม 120 480 

  ฟอร์มกลาง ค่าจัดท าเกียรติบตัรฟอร์มกลาง 
4  สี 

1,000 6 6,000 

   แผ่นเคลือบพลาสติก A4 1 กล่อง 550 550 
   ริบบิ้นคละส ี 10 ม้วน 15 150 
   เทปใส 0.5 น้ิว 5 ม้วน 20 100 
   ใบมีดคตัเตอร์เล็ก 1  ห่อ 5 5 
   ใบมีดคตัเตอร์ใหญ ่ 1  ห่อ 5 5 
   หมึกเติมเคร่ืองปร้ิน  (ด า แดง 

เหลือง ชมพู) 
1 ชุด 790 790 

   ไส้แม็กเบอร์ 10   10 5 50 
   ลวดเสยีบ 10 10 100 
   กระดาษถ่ายเอกสาร  เอ 4  2  รีม 100   200 
   กระดาษปกหอม 2  รีม 120   240 
   ไส้แฟ้ม 10  ห่อ 20   200 
 ต.ค.   –

ก.ย.   
งานบุคลากร กระดาษโฟโต้อย่างหนา 1  รีม 280   280 

   ปากกาลูกลื่น 1  กล่อง 250   250 

   งานปรับปรุงบอร์ดบุคลากร - 300   300 

   ปากกาไวท์บอร์ด (สีด า,น้ าเงิน
,แดง) 

5  ด้าม 15    75 

   แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง A4 สัน 3 นิ้ว สี
ด า(แพ็ค  12  เล่ม)  1  แพ็ค 

715   715 

   กล่องหมึก HP Deskjet Ink  (สีด า) 
    2  ชุด 

600 1,200         

   กล่องหมึก HP Deskjet Ink   (สี) 
    2  ชุด 

800 1,600 

   การ์ดความจ า HD (8 G) 
1  อัน 

300   300 

   เทปโฟมสองหน้าอย่างบาง 
2  ม้วน 

50  100 

   ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
 

  1,275           1,275         

รวม 14,960 
                    
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 - การบริหารงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
 - ผู้รับบรกิาร / ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
 -  โรงเรียนได้พฒันาคุณภาพการศึกษาสามารถรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
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 -  มีเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษาที่ทางโรงเรียนยกย่อง 
                    เพียงพอ 
 - บุคลากรที่ได้รับไปได้น าไปใช้ในการประกอบการท าผลงาน 
 
11.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นายเฉลิม  ขัดพะนัด  และคณะกรรมการ 
 

12.   การอนุมัติโครงการ 
 
 

                               ลงช่ือ……………………...................………………ผูเ้สนอโครงการ 
                                            (นายเฉลมิ   ขัดพะนัด) 
 

 ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                            (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
                          ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 

 
 

                                 ลงช่ือ…………………….................................…………ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                            (นายไกร    ธรรมากาศ)  

        ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ         B07 โครงการบริการอินเตอรเ์นต็รายเดือน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพรเพ็ญ  ใจแปง 
กลุ่มงาน    บริหารงานอ านวยการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน      

ข้อที่  4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 2.2 มีระบบบราิารจัดการคณณาาพของสถานศึกษา 
 2.5 จัดสาาพแวดะ้อมทางกาิาาพแะะสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรีินรู้อิ่างมีคณณาาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโะิีสารสนเทศเพื่อสนับสนณนการบราิารจัดการแะะการจัดการเรีินรู้ 
ลักษณะของงาน / โครงการ    () ใหม่    (    ) ต่อเน่ือง 
 
1. ชื่องาน / โครงการ    โครงการบรกิารอินเตอรเ์น็ตรายเดือน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้คุณค่าและประโยชน์จากเทคโนโลยี และมีความรู้
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการศึกษาต่อในระดับที่
สูงข้ึนตลอดจนโรงเรียนสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีในจังหวัดเชียงราย ซึ่งโรงเรียน
จะต้องเร่งรัดด าเนินการพัฒนาทางด้านวิชาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจ าเป็นต้องมีการบริหารวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุนให้การบริการงานวิชาการ ในปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนจ าเปน็ต้องมปีระสทิธิภาพในการรองรับ ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็
ของเทคโนโลยีในปัจจุบนั ให้สามารถเทียบเท่ากับภายนอกได้ จึงได้จัดท าโครงการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อใหโ้รงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี 

3.2 เพื่อให้บุคลากรได้ใช้เครอืข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มข้ึน 

 

4. เป้าหมาย 
 4.1 ด้านปริมาณ 

4.1.1 โรงเรียนมสีัญญาณเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง 15 Mbps 
 4.2 ด้านคุณภาพ 
  4.2.1 บุคลากรมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น 
 

5. สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

 

7. เน้ือหา / หลักสูตร 
 - 
8. วิธีด าเนินการ 
 8.1 ข้ันวางแผน / เตรีมการ 

8.1.1 วางแผนการใช้และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้อินเตอรเ์น็ต 
8.1.2 แจ้งแผนการใช้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อินเตอรเ์น็ตต่อที่ประชุมครกู่อนเปิดภาค
เรียน 

 8.2 ข้ันด าเนินการ 
  8.2.1 เช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 
 8.3 ข้ันติดตามประเมินผล 
  สรปุรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารทุกเดือน 
 

แผนปฏิบัติการโครงการ 
วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ตลอดปีการศึกษา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
นางพรเพ็ญ 

ทุกสิ้นเดือน 
-น าเงินไปช าระค่าอินเตอรเ์น็ต 

นางพรเพ็ญ 

ทุกสิ้นเดือน สรปุรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารทุกเดือน นางพรเพ็ญ 
 
9. งบประมาณ  60,000 บาท 

รายการวัสดุอุปกรณ์ 

ที่ วัน / เดือน / ป ี กิจกรรม รายการวัสดอุุปกรณ์ รวมเป็นเงิน 

1 ตลอดปีการศึกษา การใหบ้ริการการติดต่อสื่อการ ค่าอินเตอรเ์น็ต 
  60,000     

   รวม 
60,000 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 การบรหิารงานของโรงเรียนมปีระสทิธิภาพ 
 10.2 ผูร้ับบริการ / ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุม่มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 
 10.3 โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ    - นางพรเพ็ญ  ใจแปง 
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12. การอนุมัติโครงการ 
 
                                   ลงช่ือ…………………………..............………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                      (นางพรเพญ็   ใจแปง) 
 
 

    ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                   (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 
 
 

                                      ลงช่ือ………………………….................…………ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                (นายไกร    ธรรมากาศ)  

          ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ B08  โครงการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรเพ็ญ  ใจแปง 
กลุ่มงาน  บริหารงานอ านวยการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน      

ข้อที่  4  บริาารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดิใช้ระบบคณณาาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ลักษณะของงาน / โครงการ   (  ) ใหม่    () ต่อเนื่อง 
 
1. ชื่องาน / โครงการ    โครงการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนต้องมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เป็นต้นว่า  โทรศัพท์  น้ ามัน  ไฟฟ้า  และถ่าย
เอกสาร    ส าหรับให้บรกิารสื่อสาร  การเดินทางไปราชการและสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานแก่ครู นักเรียน  และ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการ / ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการบริการ  อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ระบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)    ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว  การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหบ้รกิารโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกและ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสงู 
3.2 เพื่อบริการน้ ามันส าหรับรถส่วนกลางของโรงเรียนในการไปติดต่อราชการต่างๆ และใหบ้รกิาร

บุคลากรของโรงเรียน 
3.3 เพื่อใหบ้รกิารไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
3.4 เพื่อใหบ้รกิารถ่ายเอกสารแก่คร ู

 

4. เป้าหมาย 
 4.1 ด้านปริมาณ 

4.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รบัความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่าง  
        โรงเรียนกบัหน่วยงานภายนอก 

  4.1.2 ครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทกุคนได้ใช้บริการรถโรงเรียนใน 
                             การไปติดต่อราชการ  ประชุม  อบรม  สัมมนา  และไปร่วมกจิการต่างๆ  

 4.1.3 ครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทกุคนได้ใช้บริการไฟฟ้า 
 4.1.4 ครู-บุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการด้านการถ่ายเอกสาร 

 4.2 ด้านคุณภาพ 
  4.2.1 การติดต่อสื่อสารมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 
  4.2.2 การเดินทางไปราชการได้รับความสะดวก ปลอดภัย 
  4.2.3 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ส าหรบัการเรียนการสอน 
                            ก้าวหน้าทัดเทียมกับโรงเรียนใหญ่ในส่วนกลาง 



162 
 

5. สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
 
7. เน้ือหา / หลักสูตร 
 - 
8. วิธีด าเนินการ 
 8.1 ข้ันวางแผน / เตรีมการ 

8.1.1 วางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ 
         สาธารณูปโภค 
8.1.2 แจ้งแผนการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและแนวปฏิบตัิต่อที่ประชุมครู 
         ก่อนเปิดภาคเรียน 

 8.2 ข้ันด าเนินการ 
  8.2.1 ให้บริการการติดต่อสื่อสาร 
  8.2.2  การบริการรถโรงเรียน 

8.2.3  การบริการไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
8.2.4  การบริการถ่ายเอกสารที่หอ้งวิชาการและร้านค้าภายนอก 

  8.2.5  น าเงินไปช าระค่าโทรศัพท์  น้ ามัน  ไฟฟ้า  และถ่ายเอกสาร 
 8.3 ข้ันติดตามประเมินผล 
  สรปุรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารทุกเดือน 
 

แผนปฏิบัติการโครงการ 
วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ 

ตลอดปีการศึกษา การใหบ้ริการการติดต่อสื่อการ 
น.ส.ปรีฐฎา 

ตลอดปีการศึกษา การบริการรถโรงเรียน 
น.ส.ปรีฐฎา 

ตลอดปีการศึกษา การบริการไฟฟ้าภายในโรงเรียน นางพรเพ็ญ 

ตลอดปีการศึกษา การบริการถ่ายเอกสาร 
นางพรเพ็ญ 

ทุกสิ้นเดือน 
-น าเงินไปช าระค่าโทรศัพท์  และไฟฟ้า 
-น าเงินไปช าระค่าน้ ามัน  และถ่ายเอกสาร นางพรเพ็ญ 

 

ทุกสิ้นเดือน สรปุรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารทุกเดือน นางพรเพ็ญ 
 
9. งบประมาณ   570,000 บาท 
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ท่ี วัน / เดือน / ปี กิจกรรม รายการวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน 

1 ตลอดปีการศึกษา การใหบ้ริการการติดต่อสื่อการ ค่าโทรศัพท ์
  14,400     

2 ตลอดปีการศึกษา การบริการรถโรงเรียน ค่าน้ ามัน 
120,000     

3 ตลอดปีการศึกษา การบริการไฟฟ้าภายในโรงเรียน ค่าไฟฟ้า 
420,000     

4 ตลอดปีการศึกษา การบริการถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร 
15,600     

   รวม 
570,000 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 การบรหิารงานของโรงเรียนมปีระสทิธิภาพ 
 10.2 ผูร้ับบริการ / ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุม่มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 
 10.3 โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ    - นางพรเพ็ญ  ใจแปง 
 
12. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ…………………...............………………ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางพรเพญ็   ใจแปง) 
 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
 

ลงช่ือ…………………….....................…………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายไกร    ธรรมากาศ)  

             ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ  B09  โครงการสง่เสรมิพัฒนาวิชาชีพบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ  นางอภิญญา  จองรัตน์ 
กลุ่มงาน  บริหารงานอ านวยการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน      

ข้อที่ 2 ส่งเสริมแะะพันนาครูใา้เป็นบณคคะแา่งการเรีินรู้มีคณณาาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  

ข้อที่ 2.4 พันนาครูแะะบณคะากรใาม้ีความเช่ีิวชายทางวิชาชีพ 
ลักษณะของงาน / โครงการ    (   ) ใหม่    () ต่อเนื่อง 
 
1.  ชื่องาน / โครงการ    โครงการส่งเสริมพฒันาวิชาชีพบคุลากร 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้อที่ 2  ตัวช้ีวัดที่  2.4  พันนาครูแะะบณคะากรใา้มีความเช่ีิวชาย
ทางวิชาชีพและกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 2 ส่งเสริมแะะพันนาครูใา้เป็นบณคคะแา่งการเรีินรู้มีคณณาาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ    ดังนั้น    เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว  โรงเรียนจึงต้องมีการส่งครู   และบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนากับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มีการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา  
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  
 3.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน 
               การสอนอย่างมปีระสทิธิภาพ 
4.  เป้าหมาย 
 4.1 ด้านปริมาณ 

4.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาอย่างน้อยคนละ 
2 ครั้ง/ป ี

              4.2 ด้านคุณภาพ 
  4.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ  
  4.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน 
                                     การสอนอย่างมีประสิทธิภา 
5. สถานท่ีด าเนินการ  

- หน่วยงานที่จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  

– ตลอดปีงบประมาณ 
7.  เน้ือหา / หลักสูตร  

- 
 
8.  วิธีด าเนินการ 
 8.1 ข้ันวางแผน / เตรียมการ 
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8.1.1 ประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การส่ง 
         ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 

 8.2 ข้ันด าเนินการ 
  8.2.1  เสนอหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาต่อผูบ้รหิารเพื่อสั่งการ 
  8.2.2  ออกค าสัง่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 
  8.2.3 ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาตามที ่
                                     หน่วยงานต่าง ๆ  
  8.2.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 

8.2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขียนรายงานการเดินทางไปราชการเสนอต่อ 
         ผูบ้รหิาร 
8.2.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ที่ได้รบัจากประชุม/อบรม/สัมมนา 
         ไปใช้พัฒนางานและการเรียนการสอน 
8.2.7 ครูรายงานผลการปฏิบัตงิานและพัฒนาการเรียนการสอนต่อผู้บริหาร 

 8.3 ข้ันติดตามประเมินผล 
  ประเมินการปฏิบัตงิานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนปฏิบัติการโครงการ 
วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม 
- ประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนเกี่ยวกบัการ

ก าหนดหลักเกณฑ์การสง่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 

คณะกรรมการ
บรหิารโรงเรียน 

ตลอดปี งบประมาณ  
- เสนอหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาต่อ

ผู้บริหารเพือ่สัง่การ 
- ออกค าสั่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 
- ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม/      

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขียนรายงานการเดินทาง

ไปราชการเสนอต่อผูบ้รหิาร 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ที่ได้รับจาก

ประชุม/อบรม/สัมมนาไปใช้พัฒนางานและการเรียน
การสอน 

- ครูรายงานผลการปฏิบัติงานและพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อผู้บริหาร 

งานสารบรรณ 
 
งานสารบรรณครู  
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

   กันยายน     
ประเมินการปฏิบัตงิานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการ
บรหิารโรงเรียน 
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9.  งบประมาณ   
- จ านวน    15,000    บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นถ้วน) 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  
 10.2 การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางอภิญญา  จองรัตน์ 
 
12. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ……………………….............………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางอภิญญา  จองรัตน์) 
 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
 

ลงช่ือ…………………….................................…………ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                     (นายไกร    ธรรมากาศ)  

                ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ  B10  โครงการโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรรษา   จ าเรญิ 
กลุ่มงาน  กลุ่มบรหิารงานอ านวยการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน      
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลย ี
                          สารสนเทศ เพื่อสอดรับกบั กระบวนการ เปลี่ยนแปลงของประชาคม อาเซียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที่    1. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดที่    2. คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียน การสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวช้ีวัด 1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ตัวช้ีวัด 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ แหลง่เรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 3.  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ตัวช้ีวัด 4.  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการ

เรียนรู ้
ลักษณะโครงการ   (      ) ใหม่      (   )  ต่อเนื่อง
................................................................................................................................................................. 

1.  ชื่อโครงการ โรงเรียนธนาคาร โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในปัจจบุันสภาพสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคของเทคโนโลยีทีท่ันสมัย ท าใหเ้กิดการใช้จ่าย
อย่างฟุ่มเฟือย เป็นการก่อใหเ้กิดปญัหาทางด้านการด ารงชีวิตในด้านต่างๆตามมาโดยเฉพาะ 
ปัญหาในด้านเศรษฐกจิ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงไดส้่งเสริมให้นกัเรียนได้
จัดท าบญัชีรายรบั รายจ่ายของตนเองข้ึน ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรูจ้ักการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ และพอเพียง รู้จักการเก็บออมเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นคงและความเข็มแข็งใหก้ับตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ โดยได้รับการ
สนับสนุนการน าระบบธนาคารมาใช้ในโรงเรียน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
ปล้อง 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนได้ด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท  
              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 2. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนรูจ้ักการประหยัดและการออม 
 3. เพื่อเปน็แหล่งรบัฝากเงินจากนกัเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
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4.  เป้าหมาย 
 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญของการเก็บออม เพื่อเป็น
แนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงและความเข็มแข็งให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติใน
อนาคตต่อไป 
 ด้านปริมาณ 
 ร้อยละ 80  ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ฝากเงินไว้กับธนาคารโรงเรียน  
 

5.  สถานท่ี 
 โรงเรียนปล้องวิทยาคม  
 

6.  ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ 2563 
 

7. เน้ือหา หลักสูตร  
 - 
 

8. วิธีด าเนินการ 
 1. ข้ันวางแผนเตรียมการ 
  * ส ารวจปญัหา ความต้องการ 
  * เสนอโครงการ 
 2. ข้ันด าเนินการ 
  * ด าเนินงานตามแผน/ปฏิทิน ปฏิบัติการ 
 3.  ข้ันติดตามประเมินผล 
  * ประเมินผล 
  * สรุปรายงาน 
 

9.  งบประมาณ 
 -  2,500 บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

รายละเอียดวัสด ุ
รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

1. กระดาษ เอ-4 3 รีม 120  360 
2. กระดาษถ่ายเอกสารสี (บาง) 3 รีม 120 360 
3. หมึกด า hp 1 ขวด 360 360 
4. หมึกสี hp 1 ขวด 360 500 
5. นาฬิกาแขวน 1 อัน 300 300 
6. ฟิวเจอรบ์อร์ด  80 X 120 1 120 120 
7. อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด เช่น 
ดอกไม้ ฯลฯ 

1 500 500 

รวม 2,500- 
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10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญของการเก็บออมเพื่อเป็น
แนวทางในการเสรมิสร้างความมั่นคงและความเข็มแข็งให้กบัตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 2.  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ฝากเงินไว้กับธนาคารโรงเรียนทกุคน 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวพรรษา  จ าเริญ 
 2. นางสมรส  เหมะธุรินทร ์
 3. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
12. การอนุมัติโครงการ 
    

ลงช่ือ……………………...................………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางพรรษา   จ าเริญ) 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….................................…………ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                      (นายไกร    ธรรมากาศ)  

                ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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โครงการของกลุ่มงานกิจการนักเรียน (C) 
 

รหัส ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งปม. งปม.อื่น หมายเหตุ 
C01 โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย 15,000   
C02 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและโรงเรียน

สุจริต 
นายถนอม  ใจโลกา 10,000   

C03 โครงการงานพัฒนาส านักงานกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 10,000   

C04 โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 30,000   
C05 โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพสวัสดิการนักเรียน นางสมรส  เหมะธุรินทร์ 2,500   
C06 โครงการพัฒนางานสภานักเรียน นายบุญธรรม  ทรัพย์สิน 35,000   
C07 โครงการพัฒนางานเวรยามรักษาความปลอดภัย นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 5,000   

C08 โครงการส่งเสริมวินัยจราจร นายพงษ์ชัย  ณ น่าน 10,000   

C09 โครงการสถานศึกษาสีขาว นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 4,000   

C10 โครงการ To Be Number 1 นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์ 10,000   
C11 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย 5,000   
C12 โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นางสมรส  เหมะธุรินทร์ 2,000   
C13 โครงการวัดสู่โรงเรียน/โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียน

คุณธรรมชั้นน า 
นายถนอม  ใจโลกา 5,000   

C14 โครงการพัฒนาระบบสารวัตรนักเรียน นายเฉลิม  ขัดพะนัด 1,000   
รวม 144,930   
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รหัส/ชื่อโครงการ    C01 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
ผู้รับผิดชอบ    นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย 
กลุ่มงาน     กิจการนักเรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษ 
               ที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม  
               ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.            
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 คณณะักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรีิน 
ลักษณะของโครงการ  (    )  ใหม่     ()  ต่อเนื่อง 
 
1.   ชื่องาน/โครงการ   งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.   หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนปล้องวิทยาคมได้ตระหนักถึงปญัหาดังกลา่วจึงมนีโยบายและเจตจ านงที่จะด าเนินการป้องกัน 
การติดยาและสารเสพติดให้กับนักเรียนในโรงเรียน  โดยใช้กิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝัง
เจตคติและวิธีการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนมุ่งเน้นภารกิจที่ส าคัญที่ป้องกันการติดยาและสารเสพติด
มิให้ระบาดเข้าสู่นักเรียนในโรงเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทึกคนในสถานศึกษา 
ประสานงานกับผู้ปกครองและองค์กรของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา   

ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม และปัญหาด้านการเมือง ปัญหาต่าง ๆ  เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาสังคม ที่รัฐบาลก าลังประสบอยู่ คือการแพร่ระบาด และการคุกคาม 
ของสารเสพติด ในรูปแบบต่างๆ เช่นบุหรี่ สุรา เฮโรอิน  สารระเหย  ยาอี  ยาบ้า เป็นต้น   ปัญหาสารเสพติด
ให้โทษเป็นปัญหาที่รา้ยแรงต่อประเทศชาติและสุขภาพของผู้เสพ อันก่อให้เกิดความไม่สงบสุขแก่บา้นเมอืงและ
ความมั่นคงของประเทศ 

  

3.   วัตถุประสงค์ 
- เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนครู บุคลากรได้ตระหนักถึงภัยของสารเสพติด 
- เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดในโรงเรียนและชุมชน 
- เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ในโรงเรียนให้นักเรียน ครู บุคลากร มีสว่นร่วมในการรณรงค์ต่อต้านภัย 

ยาเสพติด 
- เพื่อตรวจหาสารแอมเฟตตามีนในนักเรียนกลุม่เสี่ยง ได้รบัการดูแลแก้ไขที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสาร 

เสพติด 
 
4.   เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  -  นักเรียนโรงเรียนปลอ้งวิทยาคมทกุคนได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด 
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  -  ครูบุคลากรโรงเรียนปล้องวิทยาคมจ านวน60 คนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  -  ชุมชนในเขตบริการ 6 ต าบล ได้มสี่วนร่วมในกิจกรรม 
  -  มีสารตรวจหาสิ่งเสพติดเพียงพอส าหรับนักเรียนที่เป็นกลุม่เสี่ยง 
 เชิงคุณภาพ 
  -  นักเรียนมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกบัโทษของสารเสพติดและปลอดภัยจากสารเสพติด 
  -  นักเรียนไม่ยุง่เกี่ยวกบัสิง่เสพติด 
 
5.   สถานท่ีด าเนินการ    โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
6.   ระยะเวลาด าเนินการ         ตลอดปงีบประมาณ 
 
7.    เน้ือหา/หลักสูตร -  
 
8.   วิธีด าเนินการ 

 8.1 ข้ันวางแผน/เตรียมการ 
  -   ส ารวจราคาวัสด/ุอุปกรณ์ 

- เสนอโครงการ/งานเพื่อขออนมุัต ิ
- ประชุมคณะอนกุรรมการร่วมวางแผนท างาน 

 8.2 ข้ันด าเนินการ 
  -  จัดการอบรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
  -  ตรวจปสัสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  -  จัดอบรมเข้าค่ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  -  ส่งนักเรียนแกนน าเข้าร่วมอบรมโครงการต้านยาเสพติดขององค์กรอื่น ๆ 

8.3 ข้ันติดตามประเมินผล 
8.3.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

   -    นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคนมสี่วนร่วมในกจิกรรม 100% 
   -    ครูบุคลากรโรงเรียนปล้องวิทยาคมทกุคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม100% 
   -    ชุมชนในเขตบริการ 6 ต าบล ได้มีส่วนร่วมในกจิกรรม 100% 
  8.3.2  วิธีวัด/ประเมิน 
   -  ประเมินความพึงพอใจ 
   -  การสังเกต/การสอบถาม 
  8.3.3  เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
   -  แบบประเมินความพึงพอใจ 
   -  แบบสอบถาม 
   -  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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แผนปฏิบัติการโครงการ 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม 
 

ประชุมคระอนุกรรมการวางแผนการจัดอบรมฯ 
จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานโครงการฯ 

คณะอนุกรรมการกลุม่งาน
กิจการนักเรียน 

 
ตุลาคม  

- 
กันยายน  

 

1. ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
2. จัดการอบรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน      
     สถานศึกษา 
3. ส่งนักเรียนแกนน าเข้าร่วมอบรมโครงการต้าน 
    ยาเสพติดขององค์กรอื่นๆ 

คณะอนุกรรมการฝ่ายกจิการ
นักเรียน 

ตุลาคม   
- 

กันยายน 
 

1.  ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ครัง้ที่ 2 
2.  ส่งนักเรียนแกนน าเข้าร่วมอบรมโครงการต้าน 
     ยาเสพติดขององค์กรอื่นๆ 

คณะอนุกรรมการฝ่ายกจิการ
นักเรียน 

 
9.   งบประมาณ     
 - 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

รายการวัสดุ อุปกรณ์ 

ท่ี วันเดือนปี กิจกรรม 
รายการวัสดุอุปกรณ์ จ านวนหน่วย ราคา

ต่อ
หน่วย 

รวม 

1. พฤษภาคม   1.  จัดท าปฏิทินการ  
     ปฏิบัติงาน 

- กระดาษถ่าย   
  เอกสาร A4  

3    รีม 110 330 

- คลิปหนีบด า 1 กล่อง 110 110 
2. 
 
 
 
 
 
 

 

มิถุนายน 
 

กรกฎาคม  
- 

 มกราคม  
 
 
 

 

1. ตรวจปัสสาวะ
นักเรียนกลุม่เสี่ยง ครั้ง
ที่ 1 
2. จัดการอบรม
โครงการวัยใสไร้ควัน
บุหรี ่
3. ส่งนักเรียนแกน
น าเข้าร่วม อบรม
โครงการต้าน 
ยาเสพติดขององค์กร 
อื่น ๆ 

- น้ ายาตรวจสารแอมเฟตตามีน 
- ค่าตอบแทน  วิทยากร 3 คน 
- กาว TOA    ขนาด กลาง 
- ปากกาเคม ี
- กระดาษท า  ปก A4  
- สมุดเบอร์ 2        (ปก
พลาสตกิ) 
- แฟ้มเจาะ 2 รูขนาด  2  นิ้ว  
- ตลับหมึกปริ้นเตอร์สีและสีด า 
 
 

150 ชุด 
     - 
1  ขวด 
10  ด 

5  รีม 
6  เล่ม 
    12  เลม่ 
4 กล่อง 

(ด า2 /ส2ี) 

50 
     - 
   30 
   15 

200 
   30 
   100 
   950 

7,500 
1,500 
30 
150 

600 
 180 
 1,200 
1,900 
 

3. กุมภาพันธ์  1. ตรวจปัสสาวะ
นักเรียน 
    กลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 2 

- น้ ายาตรวจสาร   
  แอมเฟตตามีน 

100  ชุด 50 5,000 

รวมท้ังสิ้น 18,500 
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10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน ครู และบุคลากรตระหนักถึงภัยของสารเสพติด 
2. โรงเรียนจัดกิจกรรม และรณรงค์ในการต่อต้านสารเสพติดในโรงเรียนและชุมชน 
3. ครู บุคลากรและนกัเรียน เห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติด 
4. นักเรียนร้อยละ 100% รู้ทันภัยและห่างไกลจากสารเสพติด 

 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย 

 
รายการวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการ 

 

ท่ี วันเดือนปี กิจกรรม 
รายการวัสดุอุปกรณ์ จ านวนหน่วย ราคา

ต่อ
หน่วย 

รวม 

1. พฤษภาคม   1.   จัดท าปฏิทินการ  
ปฏิบัติงาน 

- กระดาษถ่าย   
  เอกสาร A4  

3    รีม 110 330 

  - คลิปหนีบด า 1 กล่อง 110 110 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มิถุนายน 
 

กรกฎาคม  
- 

 มกราคม  
 
 
 
 
 

1. ตรวจปัสสาวะนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 1 
2. จัดการอบรมโครงการ
วัยใสไร้ควันบุหรี ่
3. ส่งนักเรียนแกนน าเข้า
ร่วม อบรมโครงการต้าน 
ยาเสพติดขององค์กรอื่นๆ 
 
 

- น้ ายาตรวจสารแอมเฟตตามีน 
- ค่าตอบแทน  วิทยากร 3 คน 
- กาว TOA    ขนาด กลาง 
- ปากกาเคม ี
- กระดาษท า  ปก A4  
- สมุดเบอร์ 2        (ปก
พลาสตกิ) 
- แฟ้มเจาะ 2 รูขนาด  2  นิ้ว  
- ตลับหมึกปริ้นเตอร์สีและสีด า 
 
 

150 ชุด 
     - 
1  ขวด 
10  ด 

5  รีม 
6  เล่ม 
    12  เลม่ 
4 กล่อง 

(ด า2 /ส2ี) 

50 
     - 
   30 
   15 

200 
   30 
   100 
   950 

7,500 
1,500 
30 
150 

600 
 180 
 1,200 
1,900 
 

3. กุมภาพันธ์  1. ตรวจปัสสาวะนักเรียน 
    กลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 2 

- น้ ายาตรวจสาร   
  แอมเฟตตามีน 

100  ชุด 50 5,000 

รวมท้ังสิ้น 18,500 
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         12.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

        (ลงช่ือ)………………………………..……...…….ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายสุเมธ   ต๊ะวงศ์ชัย) 
 

(ลงช่ือ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายอดุลย์   ค าพลอย) 

             ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุม่งานกจิการนักเรียน 
 

           (ลงช่ือ)...................................................ผูเ้ห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                           (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

               ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

                                            (ลงช่ือ)……………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายไกร  ธรรมากาศ)  
             ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส/ ชื่อโครงการ       C02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ธนาคารความดี และธรรมาภิบาลใน 
 สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสจุริต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายถนอม  ใจโลกา 
กลุ่มงาน  กิจการนักเรียน   
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทกัษะในศตวรรษ 
                         ที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม  
                         ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  (   )   โครงการต่อเนื่อง     ()  โครงการใหม ่

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. ชื่อโครงการ     ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม ธนาคารความด ีและธรรมาภิบาลใน  สถานศึกษา  

                   “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสจุริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตการคอร์รัปช่ันได้ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครอง           
ในรูปแบบสมบูรณายาสิทธิราช ที่สร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจสังคมแนวดิ่งระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูก
ปกครอง (Vertical Relations) มีการเอื้อเฟื้อ เอื้อประโยชน์ จุนเจือกันในวงญาติ (Nepotism) ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส าคัญให้เกิดการคอร์รปัช่ันในสังคมไทย การคอร์รัปช่ันเปรียบเสมอืนโรคเรื้อรังกัดกินการพัฒนาประเทศมาโดย
ตลอด โดยประเทศไทยต้องมีการสูญเสียงบประมาณไปกว่าปีละแสนล้าน หรือประมาณร้อยละ 10-30 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการคอร์รัปช่ันน้อย 
อย่าง นิวซีแลนด์เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และ สิงคโปร์ เมื่อศึกษาสถานการณ์การคอร์รัปช่ันของประเทศไทย จาก
การจัดอันดับขององค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International-TI) พบว่า ในช่วงปีพ.ศ. 
2538 ถึง พ.ศ. 2554หรือตลอด 16 ปีดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perceptions Index: 
CPI) ของประเทศไทย ได้คะแนนเฉลี่ย 3.31 (ประเทศที่มีการจัดการคอรัปช่ันดีข้ึนแล้วต้องมีคะแนนข้ันต่ าไม่
น้อยกว่า 5 คะแนน) ซึ่งถือว่าสถานการณ์คอร์รัปช่ันของประเทศไทยยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีการบรหิารจัดการดีอาทิ สิงคโปร์และฮ่องกง (Transparency International, 2011)ดังนั้น หาก
รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหา จะต้องปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตส านึกของการมี
คุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลง จากปัญหาและความส าคัญ
ดังกล่าวทางโรงเรยีนจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกัน
การทุจริต” ภายใต้ช่ือโรงเรียนสุจริตเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง  5  ด้าน ตามกรอบตัวช้ีวัด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของส านักงานการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างเจตคติให้นักเรียน ครผูู้บรหิาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ตระหนกั รู้ เข้าใจ
และคิดอย่างมเีหตผุล ซมึซบัคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้ สึกผิดชอบช่ัวดีภูมิใจในการ
ท าความดีรังเกียจคนโกง อีกทัง้สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งการป้องกันทจุริต 
 2.  ป้องกันการทุจริตใจทกุรปูแบบ ทุกข้ันตอนที่ได้พบเห็นทีเ่กี่ยวข้อง 
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 3.  จัดกิจกรรมค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน  เพื่อปลกูจิตส านึกให้นกัเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ตามกรอบตัวช้ีวัดของ สพฐ. 
 4.  มุ่งสร้างเครอืข่ายป้องกันการทุกจริต ทั้งในโรงเรียน โรงเรียนเครอืข่าย ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ ให้มี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 5.  จัดกิจกรรมในหลกัสูตรเพื่อปลูกจิตส านึก 
 

4.  เป้าหมาย 
 ด้านผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียน  ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 100 % ตระหนัก รู้ เข้าใจและคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้ สึกผิดชอบช่ัวดีภูมิใจใน
การท าความดีรังเกียจคนโกง อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งการป้องกันทุจริต 

            2. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 100% สามารถป้องกันการทุจริตในทุก
รูปแบบ ทุกข้ันตอนที่ได้พบเห็นที่เกี่ยวข้อง 
            3. นักเรียนจ านวน 95  คนเข้าค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดี มีจิตส านึกและมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ตามกรอบตัวช้ีวัดของ สพฐ.” 
            4. ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการช่วยป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ 
ทุกข้ันตอนที่ได้พบเห็นที่เกี่ยวข้อง 

ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1. งานป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงเรียน  สามารถด าเนินการได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
 2. กระบวนการท างานระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชนเป็น

กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ 
             3. นักเรียนที่ได้รับการอบรมตามโครงการค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดี มีจิตส านึกและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบตัวช้ีวัดของ สพฐ.” 

 4.  สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องจะท าให้งานแก้ไข 
ปัญหาการทุจริต ตามกรอบตัวช้ีวัดของ สพฐ.ของโรงเรียนประสบความส าเร็จ 
 

5.  สถานท่ีด าเนินการ  
        โรงเรียนปลอ้งวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ตลอดปงีบประมาณ 

 

7. เน้ือหา/หลักสูตร 
            1. เนื้อหา บทเรียนเกี่ยวกบัคุณธรรมจริยธรรม  
            2. กิจกรรมธนาคารความดี และธรรมาภิบาลใน 
            3. การอบรมสัมมนา  “ปอ้งกันการทจุริต” โรงเรยีนสุจริต 
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  8. วิธีด าเนินการ  

กิจกรรม งบประมาณ 
จ านวน 

( ชิ้น / คน / ครั้ง ) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี  1  กิจกรรมอบรมครูแกน
น า 
สนับสนุน หลักรอง 
ขั้นตอนการด าเนิน  (PDCA) 
1. ประชุมวางแผนก าหนดการจัด

กิจกรรม 
2. ประชุมช้ีแจงวิธีการด าเนินกจิกรรม 
3. จัดกิจกรรมอบรมครูแกนน า          
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 

 
๕,000 

(งบประมาณ
จาก สพฐ.) 

 
 
 

10,000 
(สนับสนุนจาก

โรงเรียน) 

 
ครูและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องของ

โรงเรียน 

 
๒๔ – ๒๕
กรกฎาคม 
 ๒๕๖๐ 

 
งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

 
 
 
 

 

กิจกรรมท่ี ๒  กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร 
สนับสนุน   หลัก    รอง 
ขั้นตอนการด าเนิน  (PDCA) 
1. ประชุมแผนการจัดกจิกรรม 
2. จัดท าค าสัง่และเอกสาร

ประกอบการประชุม 
3. จัดประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ย 

1 ครั้ง/ภาคเรียน 
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
10,000 

 
 
 
 
 
 

 

 
2 ครั้ง /   

ปีการศึกษา 

 
ก.ค.2560 

ถึง 
ม.ีค.2561 

 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 

 
ครูผูส้อนทุก

คน 

การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. ร้อยละ  100 ของบุคลากรที่ ได้รับการแต่งตั้ งร่วม

ด าเนินงานตามโครงการ 
2. ร้อยละ 100  ของนักเรียนทั้งหมดได้รับการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 
และมีจิตส านึก ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบ
ตัวชี้วัดของ สพฐ. 

ผลลัพธ์ 
1. ร้อยละ  95  ของบุคลากรที่ได้รับ การแต่งตั้ง สามารถ

ด าเนินงานตามโครงการได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ร้อยละ 98 ของนักเรียนทั้งหมดได้รับการอบรมรมตาม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

 
- สรุปรายงานผลการ

ด าเนินงานตาม    โครงการ 
- แบบสอบถามเก่ียวกับการ

ด าเนินงาน       ตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจ
ริยธรม 

- สรุปรายงานผล       การ
ด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
- แบบสรุปรายงาน     ผล

การด าเนินงาน     ตาม
โครงส่งเสริม 

- คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
- แบบสรุปรายงาน     ผล

การด าเนินงาน      ตาม
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
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9. งบประมาณ 
  10,000  บาท 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มเีจตคตทิี่ดี ต่อการท าความดี ซึมซบัคุณค่า
แห่งความดี ตระหนกั รู้ เข้าใจและคิดอย่าง 
 2.  โรงเรียนจัดกจิกรรมค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน  เพื่อปลกูจิตส านึกให้นกัเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามกรอบตัวช้ีวัดของ สพฐ. 

 
11. ผู้รับผิดชอบ   

นายถนอม  ใจโลกา  
 
 12.  การอนุมัติโครงการ 
 

 
(ลงช่ือ)………………………………..……...….ผู้รับผิดชอบ 

                                       (นายถนอม   ใจโลกา) 
 

(ลงช่ือ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายอดุลย์   ค าพลอย) 

             ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุม่งานกจิการนักเรียน 
 

           (ลงช่ือ)...................................................ผูเ้ห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                           (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

               ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

                                            (ลงช่ือ)……………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายไกร  ธรรมากาศ)  
             ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส/ชื่อโครงการ    C03 งานพัฒนาส านักงานกลุม่งานกจิการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางเพ็ญโสภา  ทาแกง   
กลุ่มงาน     กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   
 ข้อที่ 4 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ           
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

       1.2  คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
ลักษณะของโครงการ        (     )  ใหม่     ( )  ต่อเนื่อง 

********************************************************************************************* 
1.    ชื่องาน/โครงการ งานพัฒนาส านักงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
2.    หลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักรเรียนนั้นจะต้องมีการวางแผนในการ
บริหารงานเป็นกระบวนการในการตระเตรียมการตัดสินใจเพื่อที่จะกระท าสิ่งใด ๆ   ในอนาคต โดยมุ่งหวังให้
เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายด้วยวิธีการที่ดีที่สุดหรือให้ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นในการบริหารงานในองค์กรต่างๆ 
จึงต้องมีงานธุรการเพื่อเป็นหน่วยงานที่ต้องวางแผนระบบการบริหารงานในกลุ่มงานกิจการนักเรียนเพื่อว่าจะ
ด าเนินการไปในทิศทางใด ซึ่งงานธุรการกลุ่มงานกิจการนักเรียนได้เห็นความส าคัญดังนี้ เพื่อก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของโรงเรียน เพื่อก าหนดมาตรฐานการควบคุม เพื่อการก าหนดแนวทางการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ เพื่อการระบุผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างชัดเจน และเพื่อเป็นเครื่องมือของผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการเพิ่มพูนสมรรถนะในการบรรลุ
เป้าประสงค์ขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานธุรการงานกิจการนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึง
ต้องมีการพัฒนางานธุรการกิจการนักเรียนให้มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกด้าน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้การด าเนินงานกจิการนักเรียน เป็นไปด้วยความสะดวกและมปีระสิทธิภาพโดยเน้น  
          ความประหยัด 
 2.  เพื่อจัดระบบข้อมูลของกลุ่มงานกิจการนักเรียน ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน   
          สามารถตรวจสอบหาข้อมลูต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเรว็ 
 3.  เพื่อสะดวกต่อครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในการติดตามข้อมูลต่างๆของนักเรียนอันเป็น   
          ผลดีต่อนักเรียน 
 4.  เพื่อให้บริการแก่ผู้ปกครอง ชุมชน ที่มาติดต่อกับครูที่ปรึกษา มีความคล่องตัว เพื่อน าไปสู่การ

พัฒนา 
         ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

4.  เป้าหมาย 
     4.1 เชิงปริมาณ 
           1. การด าเนินงานของกลุม่งานกจิการนักเรียนด าเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกและมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 100 
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 2. ระบบการจัดเกบ็ข้อมลูงานของกลุม่งานกจิการนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ สะดวกเรียบร้อยและ
เป็นปจัจบุัน สามารถตรวจหาข้อมลูได้ง่ายรอ้ยละ100 
 3. ระบบการติดตามข้อมูลต่างๆของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนสะดวกรวดเร็วและมผีลดีต่อนกัเรียน
ร้อยละ100 
 4. ระบบการให้บริการแกผู่้ปกครองชุมชนที่มาติดต่อกบัทางโรงเรียนมีความคล่องตัวและน าไปสูก่าร
พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ 100 
      4.2 เชิงคุณภาพ 
           1.  ระบบการด าเนินงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียนมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
          2. ระบบข้อมูลด้านต่างๆ ของกลุ่มงานกิจการนักเรยีนมีประสทิธิภาพและเป็นปจัจบุัน 
 3.  ครูและนกัเรียนติดตามและรับรู้ข้อมลูต่าง ๆ เกี่ยวกบังานกิจการนักเรียนมาก สะดวก รวดเร็ว 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  ครู ผู้ปกครองมาติดต่อได้รับการบรกิารทีร่วดเร็วและถูกต้องตามกระบวนการของฝ่ายฯ เป็นที่น่า
พึงพอใจและมปีระสทิธิภาพ 
 

5. สถานท่ีด าเนินงาน  
ห้องกลุ่มงานกจิการนกัเรียน  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ          

ตลอดปีการศึกษา 
 

7. เน้ือหา/หลักสูตร 
  - 
 

8. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1.  ข้ันวางแผน / เตรียมการ 
   - ส ารวจราคาวัสด/ุอุปกรณ์ 
 - เสนอโครงการ/งานเพื่อขออนุมัต ิ

ตุลาคม 2562 

นายอดุลย์  ค าพลอย 
นางสาวสมใจ  หาญอาษา 
นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 

 

8.2.  ข้ันด าเนินการ 
 - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานในกลุ่มงานกจิการนกัเรียน 
 - ปรบัปรุงห้องธุรการกลุ่มงานกจิการนกัเรียน 
 - จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องในกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 
   - จัดซื้อบอร์ด,ป้ายไวนิล 
   - กล่องไปรษณีย์ใส่ความคิดเห็น/สมุดของต าตรวจผู้
มาตรวจความเรียบร้อย 

ตลอดปีการศึกษา 2563 

8.3.  ข้ันตอนการติดตาม 
 - จากการด าเนินงานในฝ่ายที่คณะครู ผู้ปกครอง 
ชุมชนที่เข้ามาติดต่องานได้รบัข้อมลูเกี่ยวกบัตัว
นักเรียน 



182 
 

8.4. ขั้นติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือวัด/ประเมิน 

 1. ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน ที่เข้ามาติดต่องาน
ได้รับข้อมลูที่ชัดเจน และร่วมกันแก้ไขปัญหา
นักเรียนและแก้ไขปญัหาร่วมกัน 
 - นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการบรกิารหรือ
ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ได้ทันเวลา   

-  ประเมินความพึงพอใจ 
-  การสังเกต/การสอบถาม 

 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  แบบสอบถาม 
 

    
9. งบประมาณ                  

20,000   บาท   (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
- ปรับปรงุพฒันาระบบข้อมูลนักเรยีนดีข้ึน ข้อมูลงานธุรการกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
- มีความ  สะดวก  รวดเร็ว  เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 
 

 แผนปฏิบัตกิารโครงการ 

วัน  เดือน   ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ตุลาคม  2562 - - จัดเสนอโครงการ  

 
นายอดุลย์  ค าพลอย 
นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 
นางสาวสมใจ  หาญอาษา 

ปีการศึกษาตลอด2563 1. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบบันทึกต่างๆ 
3. จัดเตรียมแฟ้มโชว์เอกสารเกบ็ข้อมลูนักเรียนแต่ละ
ห้อง 
4. ปรับปรงุห้องส านักงาน 
5. จัดท าป้ายนิเทศ 
6. จัดซื้อตู้จดหมายส าหรับใส่เอกสารการตรวจเวรของ
ต ารวจ 
7. จัดบอร์ดอะลมูิเนียมส าหรบัจัดนิทรรศการของกลุม่ 

- 8. เอกสารงานธุรการ 
ตุลาคม  2563 1.   สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 
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รายละเอียดวัสด-ุอุปกรณ์ 

ท่ี วันเดือนปี กิจกรรม รายการวัสดุอุปกรณ์ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 
รวม 

. ตลอดปี
การศึกษา

2563 

1. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
แบบบันทึกต่างๆ 
3. จัดเตรียมแฟ้มโชว์เอกสาร
เก็บข้อมูลนักเรียนแตล่ะห้อง 
4. ปรับปรงุห้องส านักงาน 
5. จัดท าป้ายนิเทศ 
6. จัดซื้อตู้จดหมายส าหรับใส่
เอกสารการตรวจเวรของต ารวจ 
7. จัดบอร์ดอะลมูิเนียมส าหรบั
จัดนิทรรศการของกลุ่ม 
8. เอกสารงานธุรการ 

-กาวลาเท็กช์ 
 
 
 

4  ขวด 
 

60 
 

240 

-กระดาษปก( สีเขียว
,ฟ้า,เหลือง,ชมพู 
 

8 รีม 
 

150 
 

1,200 
 

-แล็คซีนผ้า 1.5” 
 

10 ม้วน 
 

35 
 

350 
 

-แล็คซีนผ้า 2” 
 

10 ม้วน 
 

45 
 

450 
 

- หมึกปริ๊นเตอร์  
(ด า น้ าเงิน เหลือง 
ชมพู) 
 

8 ขวด 
 

2 ชุด
(760) 

 

1,520 
 

-ไส้Maxเบอร1์0 24 
กล่อง 

6 144 
 

คลิปหนบีกระดาษ 24 5 120 
ลิควิคเปเปอร ์ 4 ด้าม 65 260 
บอร์ดอะลมูีเนียม3
พับขนาด 80*120 

1 2990 2990 

แฟ้มโชว์ตราช้างA4 24 110 2640 
ป้ายไวนิล 5  เมตร 200 1000 
สมุดเบอร2์(เคลือบ) 30 เลม่ 24 720 
กระดาษส2ีหน้าคละ
ส ี

12 แผ่น 10 120 

หมึกเดิมตลบัชาติ
(ด ามแดง) 

2 ขวด 70 140 

กระดาษA4 20รีม 120 2400 
ตู้ไปรษณีย์ 1 706 706 

   
รวม 10,000 
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12.  การอนุมัตโิครงการ 
 
    ลงช่ือ                                     ผู้เสนอโครงการ 
               (นางเพ็ญโสภา  ทาแกง) 
 

(ลงช่ือ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายอดุลย์   ค าพลอย) 

             ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุม่งานกจิการนักเรียน 
 

           (ลงช่ือ)...................................................ผูเ้ห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                           (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

               ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

                                            (ลงช่ือ)……………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายไกร  ธรรมากาศ)  
             ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส/ชื่อโครงการ   C04  พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 
กลุ่มงาน     กิจการนักเรียน 
ชื่องาน/โครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะใน 
                 ศตวรรษที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน 
                  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
                           ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการเรียนรู้ การ  
                           บริหารและการบริการ  
 กลยุทธ์ท่ี 6  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ           

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
           1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
ลักษณะของงาน/โครงการ       (     ) ใหม่       (  )  ต่อเนื่อง 

 
 

1. ชื่องาน / โครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. หลักการและเหตุผล 

 เด็กและเยาวชนในขณะนี้จะต้องได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง  
มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  เช่น  สภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมของโลก  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การเมือง  เศรษฐกิจ   การสื่อสาร  ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ  ที่รับมาจากประเทศทางตะวันตก  สภาพ
สังคมในครอบครัว  ความเป็นอยู่ในท้องถ่ินตลอดจนภัยธรรมชาติ  ซึ่งจากสาเหตุเหล่าน้ี มีผลกระทบต่อผู้เรียน  
และผู้คนทั่วไปในประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม  ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมทั้งด้าน
การแต่งกายพฤติกรรมแสดงออกที่ไม่พึงประสงค์  เช่น  พฤติกรรมการก้าวร้าว  ไม่มีสัมมาคารวะ  ไม่ตั้งใจเล่า
เรียน  การคบเพื่อนเพศตรงข้าม  การมั่วสุม ปัญหายาเสพติด  ฯลฯ  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาในสถานศึกษา  
ครอบครัว  ชุมชน  และในประเทศชาติ  ดังนั้นทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ครอบครัว  ชุมชน  ต้องประสานและ
ร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหา  พัฒนา  ส่งเสริมหรือปรับปรุงในส่วนที่ดีอยู่ในดียิ่งขึ้น ตลอดจนการสอดแทรก
ให้เยาวชนรู้จักการประหยัด   อดออม เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมปจัจบุันทีผู่้ปกครองต้องดิ้นรนหาเงินมา
ใช้จ่ายในครอบครัว ในบางครั้งบิดาและมารดาต้องใช้เวลากับการท างานนอกบ้านไม่ได้สนใจลูก มีเงินให้ใช้
ตลอดเวลาแบบฟุ่มเฟือยไม่รู้จักการประหยัด อดออม เป็นที่มาของการใช้จ่ายแบบฟุ่ มเฟือย  นั่นหมายถึง
ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาต้องช่วยกันปลูกฝังจิตใจให้ผู้เรียนรู้จักประหยัดมากยิ่งข้ึน ซึ่งก็สอดคล้องกับหลัก
แนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่อาเซียน
ต่อไป 
 นอกจากนี้ในการด าเนินชีวิตให้มีความสุขอยู่ในสังคมได้นั้นมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างประกอบกัน  
เช่นเดียวกับนักเรียนที่เรียนหนังสือจะต้องมีความอดทน ประหยัด  และรู้จักประมาณตน  จากการน าข้อมูลที่
ผ่านมาใน มีผู้ปกครองนักเรียนจ านวนหนึ่งทีต่้องออกจากบ้านเพื่อหางานท าที่ต่างจังหวัด โดยทิ้งบุตรของตนไว้
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กับญาติหรืออยู่เพียงล าพัง  ตลอดเวลาที่ผู้ปกครองไปท างานนั้นล้วนแต่ส่งเงินมาให้ลูกเป็นค่าใช้จ่ายแต่ไม่รู้ว่า
จะใช้จ่ายอย่างไรบ้าง  จึงเป็นที่มาของปัญหาคือนักเรียนใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย  ไม่รู้จักค่าของเงิน  ไม่รู้จักการ
ประหยัด  อดออม  ซึ่งในปัจจุบันหากน าแนวทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้กับนักเรียนจะท า
ให้มีความตระหนักเพิ่มมากข้ึน  และยังเป็นการหลีกเลีย่งจากการที่นักเรียนมีเงินมากใช้ในทางที่ผดิ เช่น  ซื้อสิ่ง
เสพติด  (เหล้า เบียร์ บุหรี่ ยาบ้า ฯลฯ) และติดเกมส์ออนไลน์  ซึ่งมีมากในปัจจุบัน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหบุ้คลากรทัง้ในและนอกสถานศึกษา ร่วมมอืด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่าง

จริงจังและเป็นระบบ 
2. เพื่อให้นกัเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการด าเนินงานระบบดูและช่วยเหลือนกัเรียนให้

ภูมิคุ้มกันทางสังคมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความประหยัด อดออม ที่สอดคล้องกับแนวทฤษฎี
เศรษฐกจิพอเพียงด้วย 

3. เพื่อให้นกัเรียนสามารถปรับตัวเข้ากบัสภาพความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ของโลกได้อย่างมีความสุข
ในการด าเนินชีวิต 

4. เพื่อช่วยพัฒนาความเป็น ระเบียบ  วินัย และความรับผิดชอบในตนเองของบุคลากร 
     

4.  เป้าหมาย 
4.1 ด้านปริมาณ 

1. ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถให้ความร่วมมือกันแก้ไขป้องกันปัญหาต่าง ๆ ได้   
2. นักเรียนสามารถได้รับการบริการหรือความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ   

4.2 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ในด้านความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในตนเอง  

และสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีความสุข  โดยอาศัยความร่วมมือจากครู  
ผู้ปกครอง ชุมชน 
 
5. สถานท่ีด าเนินการ 

โรงเรียนปล้องวิทยาคม    ต าบลปลอ้ง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 2563 

 

7. เน้ือหา / หลักสูตร 
1. เรียนเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ / อบรม / แนะแนว 
2. รณรงค์ใหน้ักเรียนกระท าความด ี รู้จักตนเองมากขึ้น 
3. ส่งเสริม / พัฒนา / สอนซ่อมเสรมิ 
4. งานในหน้าที่ของครูทีป่รึกษาในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในปกครองของตน 
 การออกตรวจเยี่ยมบ้านนกัเรียน 
 การประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
 การประเมิน  S.D.Q / E.Q 
 โครงการเพือ่นช่วยเพื่อน 
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 การคัดกรองนักเรียน 
 การติดตามและแก้ไขปัญหานักเรียนทีเ่สพสิ่งเสพติด 

5. กิจกรรมการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มพเิศษ 
6. งานควบคุมความประพฤตินักเรียน 
7. กิจกรรมการสร้างความมีระเบียบ วินัย  และความรับผิดชอบในตนเอง 

 
8. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.1.  ข้ันวางแผน / เตรียมการ 
   - ส ารวจราคาวัสด/ุอุปกรณ์ 
 - เสนอโครงการ/งานเพื่อขออนุมัต ิ
  - วางแผนการปฏิบัติงาน 

มีนาคม 2563 

นายอดุลย์  ค าพลอย 
นางสาวสมใจ  หาญอาษา 
นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 
นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย 

นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์ 
นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์ 

 
 

8.2.  ข้ันด าเนินการ 
 - เรียนเชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้ / อบรม / แนะแนว  วิธีการ
ด าเนินการตามกระบวนการ PDCA ดังนี ้

-การอบรมพฒันาจริยธรรม 
-การแนะแนว 
-โครงการวัดสู่โรงเรียน 
-โครงการการป้องกันยาเสพติด 
-โครงการงานพัฒนากิจกรรมหน้า  
เสาธง 

 - การรณรงค์ให้นกัเรียนกระท า          
ความดี  มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตุลาคม 2562 
- 

กันยายน  2563 

8.3.  ข้ันตอนการติดตาม 
- งานของครูที่ปรึกษาวิธีการด าเนินการ
ครูที่ปรึกษาจะปฏิบัติงานตามกิจกรรม
ต่าง ๆ  ที่ได้รับมอบหมายพร้อมรายงาน
สรปุผลสง่ผูบ้รหิารทุกครัง้ 

  

- กิจกรรมการอบรมนักเรียนกลุม่เสี่ยง / 
กลุ่มพเิศษ  วิธีการด าเนิน โดยผ่าน
กระบวนการของโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนหรือผูท้ี่เกี่ยวข้องจัด 
ข้ึนมา 
- การพัฒนาควบคุมความประพฤติ
นักเรียนหญงิ  วิธีการด าเนินงานด้าน   
ความประพฤตินักเรียนหญงิที่มปีัญหา
จะสง่ต่อมายังคณะกรรมการชุดน้ี 
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8.4.  ขั้นติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือวัด/ประเมิน 

 - นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
 

-  ประเมินความพึงพอใจ 
-  การสังเกต/การสอบถาม 

 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  แบบสอบถาม 
 

 
9.  งบประมาณ 

จ านวนเงิน 30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1 ได้รับความร่วมมอืจากบุคลากรทกุฝ่ายทัง้ภายในและนอกสถานศึกษา 
10.2 นักเรียนจะมีความประพฤติที่เปลี่ยนไปในทางที่ดียิง่ข้ึนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี  

   ความสุข เกิดความตระหนักและสร้างคนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง 
 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะครู  - บุคลากรโรงเรียนปลอ้งวิทยาคมทกุท่าน 

10.3  คณะกรรมการ - ผู้ประสานงาน - ผู้ด าเนินการ 
  นายอดุลย์  ค าพลอย 
  นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย 
  นางเมทินี   กาญจนสมจิตต์ 
  นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์ 
  นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์
  นางสาวสมใจ   หาญอาษา 
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ปฏิทิน / แผนปฏิบัติการโครงการ  

ว/ด/ป กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

มี.ค. 62 เสนอโครงการต่อผู้บริหาร ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
พ.ค.62 งานจัดท าแบบฟอร์มบางอย่างที่จ าเป็นต้องใช้ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
พ.ค. 62 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

มิ.ย.-ก.ค. 62 โครงการออกเยี่ยมบ้าน ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 
12 พ.ค.-31 ก.ค.62 การออกตรวจเยี่ยมบ้านนกัเรียนพรอ้มรายงาน ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 
12  พ.ค.-ก.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนครั้งที่ 1 พร้อมรายงาน คณะผู้บรหิาร ครูที่ปรึกษา 

พ.ค. - ม.ิย.62 การประเมิน  S.D.Q., E.Q. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 
ต.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนครั้งที่ 2 พร้อมรายงาน คณะผู้บรหิาร ครูที่ปรึกษา 
พ.ย.62 โครงการเพือ่นช่วยเพื่อนพร้อมรายงาน ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 

1  พ.ย. - 31 ธ.ค.62 การคัดกรองนักเรียนพร้อมรายงานสรปุผลส่งผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 

พ.ค. 62 - ก.พ.63 งานพัฒนา / ส่งเสริมความสามารถพเิศษของนักเรียน 
ครูที่ปรึกษา/ผูร้ับผิดชอบ
กิจกรรม 

พ.ค.62 - ก.พ.63 กิจกรรมการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/ กลุม่พิเศษ ครูที่ปรึกษา 
พ.ค 62 - ก.พ.63 งานควบคุมความประพฤตินักเรียนหญิง ครูสมใจ  หาญอาษา 

ม.ค.- ก.พ.63 การวัดและประเมินผล ครูสมใจ  หาญอาษาและคณะ 
ก.พ.62 - ม.ีค.63 สรปุ – รายงานผลต่อผู้บริหาร ครูสมใจ หาญอาษาและคณะ 
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รายการวัสดุ – อุปกรณ์ในโครงการ 

ที่ กิจกรรม รายการวัสดุ – อุปกรณ์ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 ออกเยี่ยมบ้าน ค่าน้ ามันรถครูเยี่ยมบ้าน นร.ทั้งหมด 15 15,000 
2 งานเอกสาร แฟ้มห่วงขนาด2นิ้ว 50 50 2,500 
  แล็คซีน  1.5  นิ้ว  สีน้ าเงิน 5  ม้วน 50 250 
  กระดาษท าปกหนงัช้าง  เอ4  สีครีม/

เขียว 
2  รีม 150 300 

  ลวดเย็บเบอร์  10 1 กลอ่งใหญ ่ 250 250 
  แม็กเย็บเบอร์ ๑๐ ๒ ตัว ๔๕ ๙๐ 
  แล็คซีน ๑ นิ้ว คละสี ๑๐ ม้วน ๔๕ ๔๕๐ 
  ไส้แฟ้มสอด 20 ห่อ 20 400 
  ปากกา Lanser (Gold Paint 0.5)  

น้ าเงินและแดง 
2 กล่อง 220 440 

  หมึกเติมเครื่องปริ้นconon 250สีด า ๒ ขวด 190 ๓๘๐ 
  หมึกเติมเครื่องปริ้นconon 250   

(น้ าเงิน เหลอืง ชมพู) 
๓ ขวด 190 ๕๗๐ 

  กระดาษปกสี 180g 10 รีม 110 1,100 
  กระดาษโฟโต้ 180g 2 ห่อ 370 740 
  เมาส์ USB ๒ ตัว ๑๒๐ ๒๔๐ 
  กระดาษดับเบิล๊เอ ๑๐ รีม ๑๕๐ ๑,๕๐๐ 
  ใบคัตเตอรเ์ลก็ ๒ ห่อ ๑๕ ๓๐ 
  ใบคัตเตอร์ใหญ ่ ๒ ห่อ ๑๕ ๓๐ 
  แฟ้มห่วงเอ4 (๑ นิ้ว) ๑๐ ๔๕ ๔๕๐ 
  แผ่น CD-R 2 กลอ่ง 270 540 
  กาวหนังไก่ ๑ นิ้ว คละส ี ๑๐ ม้วน ๓๕  ๓๕๐ 
  กาวหนังไก่ ๑.๕ นิ้ว คละส ี ๑๐ ม้วน ๔๕  ๔๕๐ 
  กระดาษถ่ายเอกสารดบัเบิลเอ 15 รีม ๑๑๐ ๑,๖๕๐ 
  กระดานเขียนไวท์บอร์ด 1 อัน 250 250 

รวม 24,810 
เงินส ารองส าหรบัจัดกจิกรรมสง่เสรมิผูเ้รียน (ค่ายยาเสพติด/อบรมคุณธรรมจริยธรรม) 12,190 

รวมจ านวนเงิน 37,000 
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ปฏิทิน / แผนปฏิบัติการโครงการ ระยะท่ี 1 

ว/ด/ป กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

มี.ค. 62 เสนอโครงการต่อผู้บริหาร ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
พ.ค.62 งานจัดท าแบบฟอร์มบางอย่างที่จ าเป็นต้องใช้ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
พ.ค. 62 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

มิ.ย.-ก.ค. 62 โครงการออกเยี่ยมบ้าน ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 
12 พ.ค.-31 ก.ค.62 การออกตรวจเยี่ยมบ้านนกัเรียนพรอ้มรายงาน ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 
12  พ.ค.-ก.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนครั้งที่ 1 พร้อมรายงาน คณะผู้บรหิาร ครูที่ปรึกษา 

พ.ค. - ม.ิย.62 การประเมิน  S.D.Q., E.Q. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 
ต.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนครั้งที่ 2 พร้อมรายงาน คณะผู้บรหิาร ครูที่ปรึกษา 

 
ปฏิทิน / แผนปฏิบัติการโครงการ  ระยะท่ี 2 

พ.ย.62 โครงการเพือ่นช่วยเพื่อนพร้อมรายงาน ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 
1  พ.ย. - 31 ธ.ค.62 การคัดกรองนักเรียนพร้อมรายงานสรปุผลส่งผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 

พ.ค. 62 - ก.พ.63 งานพัฒนา / ส่งเสริมความสามารถพเิศษของนักเรียน 
ครูที่ปรึกษา/ผูร้ับผิดชอบ
กิจกรรม 

พ.ค.62 - ก.พ.63 กิจกรรมการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/ กลุม่พิเศษ ครูที่ปรึกษา 
พ.ค 62 - ก.พ.63 งานควบคุมความประพฤตินักเรียนหญิง ครูสมใจ  หาญอาษา 

ม.ค.- ก.พ.63 การวัดและประเมินผล ครูสมใจ  หาญอาษาและคณะ 
ก.พ.62 - ม.ีค.63 สรปุ – รายงานผลต่อผู้บริหาร ครูสมใจ หาญอาษาและคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



192 
 

12.  การอนุมัติโครงการ 
 
    (ลงช่ือ)                                     ผู้เสนอโครงการ 
              (นางเพ็ญโสภา  ทาแกง) 
 

(ลงช่ือ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายอดุลย์   ค าพลอย) 

             ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุม่งานกจิการนักเรียน 
 

           (ลงช่ือ)...................................................ผูเ้ห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                           (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

               ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

                                            (ลงช่ือ)……………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายไกร  ธรรมากาศ)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ     C05 ส่งเสรมิสวัสดิภาพสวัสดิการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางสมรส  เามะธณรินทร ์  
กลุ่มงำน   กิจการนักเรีิน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สพฐ.     
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงกำร   (     ) ใาม่      ( )  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 
1. โครงกำร   พันนางานสง่เสรมิสวัสดิาาพสวัสดิการนักเรีิน  
2. หลักกำรและเหตุผล 

คณณาาพการศึกษาของไทิมีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรณงใา้ดีข้ึนทั้งในด้านความรู้ ความคิด 
ทักษะความสามารถ รวมทั้งด้านคณณธรรมจริิธรรมแะะการมีสณขาาพกาิแะะสณขาาพจิตดีซึ่งมีความจ าเป็นใน
การพันนาคณณาาพการศึกษาของไทิในเบื้องต้นจ าเป็นอิ่างิิ่งจะต้องพันนาส่งเสริมสวัสดิาาพสวัสดิการ
นักเรีิน ทั้งนี้เพราะผู้เรีินเป็นผู้ที่มีความส าคัยในการจัดการศึกษาแะะสถานศึกษาจักต้องสร้างความมั่นใจ
ใา้แก่ผู้ปกครอง ชณมชน แะะาน่วิงานที่เกี่ิวข้องว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาใา้มีคณณาาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน สามารถท าใา้เด็กไทิเป็นคนดี คนเก่งแะะมีความสณขโดิิึดแนวทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพีิงในพระบท
สมเด็จพระเจ้าอิู่าัว เป็นประชากรที่มีคณณาาพ พร้อมที่จะช่วิกันสร้างสรรค์สังคมใา้อิู่ร่วมกันอิ่างมี
ความสณขอนณรักษ์สิ่งแวดะ้อมใา้มีความิั่งิืน เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศใา้มั่นคงตามแนวทาง ๓ า่วง ๒ 
เงื่อนไขของแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพีิง มีความสามารถในการร่วมมือแะะแข่งขันกับประชากรประเทศอื่น ๆ 
ได้อิ่างมีความสณข มีศักดิ์ศรีอิู่ในสังคมโะกต่อไป 

 

 3. วัตถุประสงค์ 
           3.1  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามสีวัสดิภาพสวัสดิการที่ดีข้ึน 
 3.2  เพื่อให้นกัเรียนและบุคลากรมีความรู้มสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและอยู่ในสงัคมได้ 
                 อย่างมีความสุขตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3  เพื่อให้นกัเรียนและบุคลากรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรทุกท่านมีสวัสดิภาพสวัสดกิารที่ดี 

          4.2  เชิงคุณภาพ 
                     นักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมสีวัสดิภาพสวัสดิการที่ดี 
 5.  สถานท่ีด าเนินการ 

โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
   6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
            ระหว่างวันที่  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
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   7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 
                   - 
     8.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

       8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
8.1  ส ารวจราคาวัสด/ุอุปกรณ์ 
8.2  เสนอโครงการ/งาน เพื่อขออนมุัติ 

ตุลาคม 
– 

กันยายน 

นางสมรส   
เหมะธุรินทร์   

       8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
8.2.1 การท าประกันอุบัตเิหตุนักเรียน 
8.2.2 คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันอบุัติเหตุหมู่นักเรียน 
8.2.3 ประกาศเชิญชวนให้นักเรียนและผูป้กครองรบัทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
การท าประกันอุบัตเิหตหุมู่นักเรียน 
8.2.4 ตกลงท าประกันอบุัติเหตุนักเรียนและเกบ็เงินเบี้ยประกันอบุตัิเหตุจาก
นักเรียน 
8.2.5 แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกค่าสินไหมทดแทนให้นักเรียน ผูป้กครองและครู
ประจ าช้ันทราบอย่างทั่วถึง   ด าเนินการประสานงานเบกิจ่ายเงินค่าสินไหม
ทดแทนกองทุน   ฌาปนกิจสงเคราะห ์
8.2.6 ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่การเงินเรียกเกบ็เงินสมทบทุนจากนักเรียน        
8.2.7  แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกเงินกองทุนฌาปนกจิสงเคราะห์ให้นักเรียนทราบ 
8.2.8  ด าเนินการเบกิจ่ายเงินกองทุนฌาปนกจิสงเคราะห์ 
8.2.9 ประชุมผู้ประกอบการชมรมรถรบัส่งนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ข้อปฏิบัติ   ตลอดจนเฝ้าระวังและรายงานพฤติกรรมการขับรถของ
ผู้ประกอบการรถรบั-ส่ง ให้ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบรบัทราบ 

ตุลาคม 
– 

กันยายน 

นางสมรส   
เหมะธุรินทร์   

8.3  ขั้นตอนติดตาม 
8.3.1  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
         - นักเรียนและบุคลากรทุกท่านมสีวัสดิภาพ 
  สวัสดิการที่ด ี
8.3.2  วิธีวัด/ประเมิน 
  -  แบบประเมินงานฝ่ายกจิการนกัเรียน 
  -  สรปุรายงานผลการปฏิบัติงาน 
8.3.3  เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
  -  แบบประเมิน 

ตุลาคม 
– 

กันยายน 

นางสมรส  เห
มะธุรินทร์   
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 8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 

- ร้อยละ  80  ของนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 

-การสอบถาม 
-การสังเกต    
-การประเมินผล 
 

-แบบบันทกึการสังเกต 
-แบบสอบถาม  
-แบบประเมินความพงึพอใจ - ห้องเรียนภาษาอังกฤษร้อยละ  80  มีบรรยากาศ  

สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีสื่อที่หลากหลาย 
 
9.  งบประมาณ  

2,500  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

-  นักเรียนและบุคลากรทุกท่านมีสวัสดิภาพสวัสดิการที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 100% 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสมรส  เหมะธุรินทร์    
 

รำยละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รำยกำรวัสด ุ จ ำนวน

ต่อหน่วย 
รำคำต่อ
หน่วย 

รวม 

1  จัดท าเอกสารงาน
สวัสดิาาพฯ 

กระดาษดั๊บเบะิเอ 5 110 550 
2  ไส้แม็กเิบ็เบอร์ 10 10 5   50 
3  จัดท าเอกสารงาน

สวัสดิาาพฯ 
กระดาษการ์ดสี (ปก) 2 200 200 

๔  แผ่นใสถ่าิเอกสารA4 1 200 200 
รวม 1,000 

 
12.  การอนุมัติโครงการ 

(ลงช่ือ)……………………...............………ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นางสมรส  เหมะธุรินทร)์ 
 

(ลงช่ือ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายอดุลย์   ค าพลอย) 

             ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุม่งานกจิการนักเรียน 
 

           (ลงช่ือ)...................................................ผูเ้ห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                           (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

               ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

                                            (ลงช่ือ)……………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายไกร  ธรรมากาศ)  
             ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ C06 โครงการพัฒนางานสภานักเรียน 
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ      นายบุญธรรม  ทรัพยส์ิน  
กลุ่มงาน         กิจการนักเรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษ 
              ที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
              ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

สอดคล้องกับมาตรฐานของสพฐ. 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
ลักษณะของงาน/โครงการ (    ) ใหม ่  ( ) ต่อเนื่อง 
 
1. งานสภานักเรียน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  หมวด 1 มาตรา 7 ว่าด้วยเรื่อง
กระบวนการเรียนรู้ต้อง  ปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และความรู้อันเป็น
สากล งานสภานักเรียน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกับทางโรงเรยีนอย่างเป็นระบบ ตลอดทั้งเพื่อฝึกให้มีทักษะในการท างาน มีนิสัยรักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ นอกจากนี้ ยังมุ่งทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่ง
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และสง่เสรมิให้ผูเ้รยีนรู้จกัและเข้าใจตนเอง รู้จักแสวงหาข้อมูล
สารสนเทศ ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และด าเนินชีวิตได้อย่าง
มีความสุขตาม ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสง่เสรมิความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ตลอดจนเป็นผู้มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 2. เพื่อสง่เสรมิความสามัคคีในหมู่คณะและความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จกัขอบข่าย สิทธิ หน้าที่ของตนเองและผูอ้ื่น รู้จักใช้เหตุผลในการปฏิบัติงาน 
              อันเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 4. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายและมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 5. เพื่อสง่เสรมิความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผูป้กครองนักเรียน 
4. เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
  นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 - 6 และบุคลากรในโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคน 
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 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกจิกรรมสภานักเรียนภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนปล้องวิทยาคมและนอกสถานที่ 
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา  
 
7. เน้ือหา / หลักสูตร 
 1. ความส าคัญของงานสภานักเรียน 
 2. ระเบียบว่าด้วยสภานักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม พ.ศ.2552 
 3. โครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียน 
 4. การส่งเสริมภาวะความเป็นผู้น า 
 5. การวางแผนงาน  การลงมือปฏิบัติ สรปุ และประเมินผลกิจกรรมตามปฏิทินงานสภานักเรียน 
  - ปฐมนเิทศ 
  - อบรมค่ายพัฒนาผู้น ากจิกรรมนกัเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม 

- กีฬาสานสัมพันธ์ฟุตบอลประเพณี 
- วันไหว้ครู 

  - สัมมนาและศึกษาดูงาน 
  - แห่เทียนพรรษา 

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
  - กิจกรรมกีฬาส ี

- กิจกรรมวันพ่อแหง่ชาติ 
  - กิจกรรมสง่ท้ายปเีก่าต้อนรับปีใหม ่
  - กิจกรรมเลือกตัง้ประธานนักเรียน 
  - กิจกรรมอ าลาสถาบันนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (ปัจฉิมนเิทศ) 
8. วิธีด าเนินการ 
 8.1 ข้ันวางแผน 
  - ปฐมนิเทศสภานักเรียน 

- จัดวางบุคลากรในแตล่ะฝ่ายพร้อมแต่งตั้ง 
- ประชุมวางแผนการด าเนินงาน หรือ กจิกรรม 

 8.2 ข้ันด าเนินการ 
- ร่างโครงการต่าง ๆ เพือ่ขออนุมัต ิ
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน กจิกรรม ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน 
- แบ่งหน้าที่รบัผิดชอบในแต่ละฝ่าย 
- ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินสภานักเรียน 
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 8.3 ข้ันสรุปและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความเป็นผู้น า และผู้
ตามที่ด ี

- สังเกตพฤติกรรม และการ
มีส่วนร่วม 
- ประเมินความพงึพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบประเมินกจิกรรม/
งาน/โครงการ 

2. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักขอบข่าย สทิธิ 
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่นรวมทั้งมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การท างานของสภา
นักเรียน 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้ 
 
9. งบประมาณ 30,000  บาท 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมทีักษะในการท างาน รกัการท างาน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข 
 2. นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และมีมนุษยสมัพันธ์ 
               ที่ดีรวมทั้งให้เคารพเกียรตผิู้อื่น 
 3. นักเรียนรู้จักสิทธิ หน้าที่ และมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสภานักเรียนจัดข้ึนอย่าง 
              เต็มศักยภาพ 
 
11. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
  นายบุญธรรม   ทรัพย์สิน 
 

แผนปฏิบัติการงาน/โครงการ 
วัน เดือน ปี รายการกิจกรรม งบประมาณ 

พ.ค. ปฐมนิเทศ - 
พ.ค. -  มิ.ย อุปกรณ์ส านักงาน 4,000 
มิถุนายน วันไหว้ครู 3,000 
กรกฎาคม แห่เทียนพรรษา 4,000 
สิงหาคม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 3,000 
ธันวาคม กิจกรรมวันพอ่แห่งชาติ 3,000 
ธันวาคม กิจกรรมสง่ท้ายปเีก่าต้อนรับปีใหม ่ 5,000 

กุมภาพันธ์ กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2,000 
มีนาคม กิจกรรมอ าลาสถาบันนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (ปัจฉิม
นิเทศ) 

6,000 

 รวมจ านวนเงิน 30,000 
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12.  การอนุมัติโครงการ 
(ลงช่ือ)   ............................................. ผู้เสนอโครงการ 

                (นายบุญธรรม ทรัพยส์ิน) 
 
(ลงช่ือ)........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                             (นายอดุลย์   ค าพลอย) 
             ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุม่งานกจิการนักเรียน 

 
           (ลงช่ือ)...................................................ผูเ้ห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 

                           (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 
               ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 

 
                                            (ลงช่ือ)……………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายไกร  ธรรมากาศ)  
             ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



200 
 

รหัส/ชื่อโครงการ   C07  งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
ผู้รับผิดชอบ    นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 
กลุ่มงาน     กิจการนักเรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   
 กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.   

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
  2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะของโครงการ  (    )  ใหม่     ()  ต่อเนื่อง 
 
1.    ชื่องาน/โครงการ   งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
2.   หลักการและเหตุผล 
 ในหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานจะมีงานเวรยามรักษาการณ์เป็นงานเกี่ยวข้องกับการรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ   ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลและป้องกันเหตุอันอาจจะเกิดข้ึนกับ
อาคารสถานที่ทุกจุดของโรงเรยีนได้ตลอดเวลา   มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  เช่น  สภาพความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  ของโลก  เทคโนโลยี  การเมือง  เศรษฐกิจ   การสื่อสาร  ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ  ที่รับมา
จากประเทศทางตะวันตก  สภาพสังคมในครอบครัว  ความเป็นอยู่ในท้องถ่ินตลอดจนภัยธรรมชาติ  ซึ่งจาก
สาเหตุเหล่าน้ี มีผลกระทบต่อผู้เรียน  และผู้คนทั่วไปในประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม  ก่อให้เกิดพฤติกรรม
การเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมทั้งด้านการแต่งกายพฤติกรรมแสดงออกที่ไม่พึงประสงค์  เช่น  พฤติกรรมการ
ก้าวร้าว  ไม่มีสัมมาคารวะ  ไม่ตั้งใจเล่าเรียน  การคบเพื่อนเพศตรงข้าม  การมั่วสุม ปัญหายาเสพติด  ฯลฯ  
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาในสถานศึกษา  ครอบครัว  ชุมชน  และในประเทศชาติ  ดังนั้น      ทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา  ครอบครัว  ชุมชน  ต้องประสานและร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหา  พัฒนา  ส่งเสริมหรือ
ปรับปรุงในส่วนที่ดีอยู่ในดียิ่งขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดข้ึนและสร้างความเสียหายแกท่รัพยส์ินทางราชการ  
   ตัวผู้เรียนและบุคลากรในหน่วยงาน 

 2. เพื่อจัดระบบดูแลห้องพกัครเูวรใหเ้กิดความพึงพอใจในการท าหน้าที่เวรกลางคืน 
 

4.  เป้าหมาย 
     4.1 ด้านปริมาณ    

- ครูเวรและลูกจ้างประจ าปฏิบัติหน้าที่เวรด้วยความพึงพอใจและมีประสทิธิภาพ 
- ห้องนอนเวรมีความสะอาด (ผ้าหม่  ผ้าคลุมเตียง) ฯลฯ 
 

      4.2 ด้านคุณภาพ   
- การปฏิบัติหน้าทีเ่วรยามในการรกัษาทรพัย์สินของราชการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

  - นักเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ที่ดีข้ึนโดยเฉพาะในด้านความมีระเบียบวินัยและมี 
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ความรับผิดชอบในตนเอง และสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีความสุข  โดยอาศัย
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย 

- ในห้องนอนเวรมกีารน าผ้าห่ม  ผ้าคลุมเตียงมาซกัสปัดาหล์ะ 2-3 ครั้ง 
5. สถานท่ีด าเนินงาน  

โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
6. ระยะเวลาด าเนินการ     

 ตลอดปีการศึกษา  
 

7. เนื้อหา/หลกัสูตร 
- กิจกรรมการสร้างความมรีะเบียบ วินัย  และความรับผิดชอบของบุคลากร 
 

8.   วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1.  ข้ันวางแผน / เตรียมการ 
   - ส ารวจราคาวัสด/ุอุปกรณ์ 
 - เสนอโครงการ/งานเพื่อขออนุมัต ิ

มีนาคม 2562 
นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 

นางสาวสมใจ  หาญอาษา 
 

8.2.  ข้ันด าเนินการ 
- จัดท าค าสัง่แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบอยู่เวรยามสถานที่
ราชการพร้อมผู้ตรวจเวรทกุวันที่ 25 ของทุกเดือน  
- จัดให้มีการซักผ้าห่ม  ผ้าคลมุเตียงนอนเวรทุก
สัปดาห ์
- มีการท าความสะอาดห้องนอนเวรทุกวัน- 
ด าเนินการตรวจและซ่อมเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร เช่น 
กล้องวงจรปิดโทรศัพท์ภายในและภายนอกใหส้ามารถ
โทรศัพท์ติดต่อ 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 2562 
นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 

นางสาวสมใจ  หาญอาษา 
นางเฉลียว  ขัติยศ 

8.3.  ข้ันตอนการติดตาม 
 - จากการด าเนินงานด้านการอยูเ่วรยามรักษา
สถานที่ราชการของครเูวรแต่ละวันทั้งครูชาย และครู
สตรีในการบันทึกในสมุดบันทกึการปฏิบัติหน้าที่อยู่
เวรฯ 

 

นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 
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8.4.  ขั้นติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือวัด/ประเมิน 
 -  ครูเวรลกูจ้างประจ าปฏิบัติหน้าที่
เวรด้วยความพึงพอใจและมี
ประสิทธิภาพร้อยละ  95 

-  ประเมินความพึงพอใจ 
-  การสังเกต/การสอบถาม 

 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการอยูเ่วรฯ 
 

    
9.   งบประมาณ     

5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

10.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. มีระบบป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดข้ึนและสร้างความเสียหายแก่ทรัพยส์ินทางราชการ  
   ตัวผู้เรียนและบุคลากรในหน่วยงาน 
2. มีรั้วลวดหนามบนก าแพงของโรงเรียนบริเวณด้านข้างและด้านหลงัโรงเรียน 

 3. มีระบบดูแลห้องพกัครเูวรใหเ้กิดความพึงพอใจในการท าหน้าที่เวรกลางคืน 
4. นักเรียนมีจิตส านึกนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการ

ด าเนินงานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน  สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ของโลกได้
อย่างมีความสุขในการด าเนินชีวิต และมีความเป็น ระเบียบ  วินัย และความรับผิดชอบในตนเองของนักเรียน 

 
11.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 

 
แผนการปฏิบัติโครงการ 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผู้ปฏิบัติ 

1 -  ประชุมช้ีแจงบุคลากรในโรงเรียน 
-  เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัต ิ

พฤษภาคม  2560 
 
 

5,000 

นายอดุลย์  ค าพลอย 

2 - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ด าเนินการซักผ้าคลุมเตียง ผ้าห่ม  
  ห้องนอนเวรครูชาย 

มิถุนายน  2560 
 ตลอดปีการศึกษา 

นางเฉลียว  ขัติยศ 

3 -  สัมมนาคณะผู้ด าเนินการ 
-  สรุปรายงาน 

มีนาคม  2560 
 นางสาวสมใจ  หาญ

อาษา 
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รายการวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 

ท่ี รายการวัสดุ – อุปกรณ์ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวม 

1 ซื้อผงซักผ้า 4 ถุง 355 1,420 
2 น้ ายาปรับผ้านุ่ม 12 ขวด 90 1,080 
3 ค่าปรับเปลี่ยน/ซ่อมกล้องวงจรปิด  2,500 2,500 

รวม 5,000 
 
12.  การอนุมัติโครงการ 
 
    ลงช่ือ                                      ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางเพ็ญโสภา  ทาแกง) 
              ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ 
 

ลงช่ือ…………………………….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายอดุลย์  ค าพลอย) 
                                       ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุม่งานกจิการนักเรียน  
 

ลงช่ือ…………………..………….………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

 ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุม่งานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ……………………......................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายไกร    ธรรมากาศ)  

       ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ C08    โครงการส่งเสริมวินัยจราจร 
ผู้รับผิดชอบ     นายพงษ์ชัย  ณ น่าน 
ฝ่ายงาน     กิจการนักเรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน     

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนใหม้ี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเปน็บุคคลแหง่การเรียนรู้มีทกัษะในศตวรรษ 
                ที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม  
                ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนรุักษ์สิง่แวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
ลักษณะของโครงการ    (    )   ใหม ่     ()  ต่อเนื่อง 
 
1. ชื่องาน/โครงการ    ส่งเสรมิวินัยจราจร 
2. หลักการและเหตุผล   

จากสถิติการเกิดอุบัติบัติเหตุทศกาลต่างๆ เช่นสงกรานต์ เป็นต้น อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพาหนะ
รถจักรยานยนต์เป็นหลัก และกลุ่มวัยที่เกิดอุบัติเหตุก็คือ กลุ่มวัยรุ่นมากที่สุด ช่ึงเป็นวัยที่คึกคะนอง ขาดความ
ตระหนักในความปลอดภัยในการขับข่ี การเคารพในกฏจราจร โรงเรียนเป็นอกีหน่วยงานหนึ่งทีม่ีบทบาทส าคัญ
ในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในจราจร เพราะมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเยาวชนดังนั้น 
เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ  และการสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและความรู้เรื่องวินัยจราจร ทางฝ่ายบุคลากรของโรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยข้ึน เพื่อเป็นการสร้างระบบความปลอดภัยและให้นักเรียนมีความตระหนักและจิตส านึกในการ
ป้องกันความปลอดภัยให้กับตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะและกฎจราจรให้แก่ 
   นักเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเครง่ครัด เพือ่ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. มีป้ายรณรงค์การขับข่ีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเ์ซนต์ 
2. นักเรียนที่น ารถจกัรยานยนต์มาโรงเรียนมีใบอนญุาตขับข่ีรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนและไดร้ับ

อนุญาตจากทางโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
3. นักเรียนปลอ้งวิทยาคมที่ได้อนุญาตน ารถจกัรยานยนต์มาโรงเรียนขับข่ีรถจักรยานยนต์พรอ้มกบัสวม

หมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ 100 
4. ครูเวรประจ าวันแต่ละวันมีการบันทึกการท าผิดวินัยจราจรตามที่โรงได้ก าหนดไว้  เช่น การสวมหมวก

นิรภัย มีใบอนุญาตขับข่ีรถมาโรงเรียน เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 100 
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เชิงคุณภาพ 
1. ครูและนักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคนมีความรู้และปฏิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้อง  มี    
      ความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน 
2. เกิดอุบัตเิหตุด้านจราจรระหว่างเดินทางไปกลับโรงเรียน คิดเป็นรอ้ย 0 
 
5. สถานท่ีด าเนินงาน   - โรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 

 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน –  ตลอดปีการศึกษา  
 
7. เน้ือหา / หลักสูตร 
             - 
8. วิธีด าเนินงาน 

 
 
 
 
P 

 
 
 
 
 

1. จัดท าโครงการวินัยจราจร รณรงค์การขับข่ีปลอดภัย “ ชาวปล้องขับข่ีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 
100 เปอร์เซนต์” 
2. ประชุมผู้ปกครองช้ีแจงได้รบัทราบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับข่ีและท า
ข้อตกลงกบัผู้ปกครองในการอนญุาตน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนของนกัเรียน 
3. ก าหนดระเบียบและกฏวินัยจราจรภายในโรงเรียน ป้ายติดขออนุญาต และเอกสารในการใช้
ติดตามวินัยจราจรของนกัเรียน 
4. ประชุมครูเวรประจ าวันรบัผิดชอบโรงรถแต่ละวัน ในการปฏิบัติหน้าที่ในการสง่เสรมิ ติดตามการ
ปฏิบัติตามระเบียบและวินัยจราจรโรงเรียน เช่น การสวมหมวกนิรภัย การขออนุญาตน า
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน และการปฏิบัติการกฏ วินัยจราจร จัดท าหนังสือไปยงัการขนส่งทางบก
เชียงราย เพือ่ประสานงานจัดกจิกรรมการอบรมจราจร และท าใบขับขี่รถจักรยานยนต์นอกสถานที่ 

D 

5.ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบัการยื่นขออนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนโดยผ่านกจิกรรมหน้าเสาธง
และเสียงตามสายในโรงเรียน 
6. เก็บรวบรวมข้อมลูนักเรียนที่ขออนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
7.จัดท าป้ายสัญลักษณ์การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเ์ซนต์  

C 
8. ติดตามการปฏิบัตหิน้าที่ของครูเวรรับผิดชอบและข้อมลูนกัเรียนท าผิดกฏและวินัยจราจรจากการ
บันทึกของครูเวรประจ าวัน 
9. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะหผ์ลลัพทท์ี่เกิดข้ึนจากโครงการ 

A 10.รายงานผลการด าเนินการและน ามาวางแผนการด าเนินการอย่างมปีระสทิธิภาพตามล าดับ 
9. งบประมาณ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

-  ครูและนักเรียนโรงเรียนปลอ้งวิทยาคมทกุคนปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยจราจร 
                       ได้อย่างถูกต้อง 
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11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- นายพงษ์ชัย   ณ น่าน 

แผนปฏิบัติการโครงการ 

พฤษภาคม 
 

1.จัดท าโครงการวินัยจราจร รณรงค์การขับข่ีปลอดภัย “ ชาวปล้องขับข่ีปลอดภัย สวม
หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” 
2.ประชุมผู้ปกครองช้ีแจงได้รบัทราบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการขับข่ี
และท าข้อตกลงกบัผู้ปกครองในการอนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนของนักเรียน 
3.ก าหนดระเบียบและกฎวินัยจราจรภายในโรงเรียน ป้ายตดิขออนุญาต และเอกสารใน
การใช้ติดตามวินัยจราจรของนักเรียน 
4.ประชุมครูเวรประจ าวันรบัผิดชอบโรงรถแต่ละวัน ในการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริม 
ติดตามการปฏิบัติตามระเบียบและวินัยจราจรโรงเรียน เช่น การสวมหมวกนริภัย การ
ขออนุญาตน ารถจกัรยานยนต์มาโรงเรียน และการปฏิบัติ ดา้น วินัยจราจร จัดท า
หนังสือไปยังการขนส่งทางบกเชียงราย เพื่อประสานงานจัดกิจกรรมการอบรมจราจร 
และท าใบขับข่ีรถจกัรยานยนต์นอกสถานที่ 
5.ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบัการยื่นขออนุญาตน ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนโดยผ่าน
กิจกรรมหน้าเสาธงและเสียงตามสายในโรงเรียน 
6.เก็บรวบรวมข้อมูลนกัเรียนที่ขออนญุาตน ารถจกัรยานยนต์มาโรงเรียน 
7.จัดท าป้ายสัญลักษณ์การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเ์ซ็นต์  

มิถุนายน 8.ร่วมมือกบัการขนส่งเชียงรายจัดอบรมการท าใบอนุญาตขับข่ีจักรยานยนต์ 

ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 

9. ติดตามการปฏิบัตหิน้าที่ของครูเวรรับผิดชอบและข้อมลูนกัเรียนท าผิดกฎและวินัย
จราจรจากการบันทกึของครเูวรประจ าวัน  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะหผ์ลลัพธ์ทีเ่กิดข้ึน
จากโครงการ 

ตุลาคม และ 
มีนาคม 

10. รายงานผลการด าเนินการและน ามาวางแผนการด าเนินการอย่างมีประสทิธิภาพ
ตามล าดับ 

 
รายการวัสด-ุอุปกรณ์ 

 
ว/ด/ป รายการวัสด-ุอุปกรณ์ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวม 

 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา  

กระดาษขาวสติกเกอร์ ขนาด A4 1 250 250 
สติ๊กเกอร์ใสเคลือบปกรายงาน 1 250 250 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 500 1,000 
กรวยจราจร 10 250 2,500 
ป้ายขออนุญาต 10 150 1,500 
ป้ายไฟชะลอความเร็ว 2 1500 2,000 
ป้ายรณรงค์จราจร ( ไวนิว ) 2 แผ่น 500 1,000 
สีทาถนน TOA 1   1600 1,500 

รวม 10,000 



207 
 

   
12.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ                                     ผู้เสนอโครงการ 
                (นายพงษ์ชัย  ณ น่าน) 
     

ลงช่ือ…………………………….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                       (นายอดุลย์  ค าพลอย) 
                                         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
 

ลงช่ือ…………………..………….……ผูเ้ห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                               (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….......................…………ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                  (นายไกร    ธรรมากาศ)  

              ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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ชื่องาน / โครงการ   C09 สถานศึกษาสีขาว  
ผู้รับผิดชอบ   นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 
กลุ่มงาน    กิจการนักเรียน  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทกัษะในศตวรรษ 
                   ที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม  
                   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 

 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.            
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
ลักษณะของโครงการ  (   )  ใหม่      ()  ต่อเนื่อง 
 
1.   ชื่องาน/โครงการ   สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

2.   หลักการและเหตุผล 
จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาด้าน

ครอบครัว ปัญหาด้านการศึกษา  ปัญหาพฤติกรรมของเยาวชน  ฯลฯ  เพราะการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้า
ไปในกลุ่มเยาวชน ส่วนมากก็เป็นนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษา  และส่งผลให้คุณภาพการศึกษาตกต่ า  ปัญหา
ทะเลาะวิวาท  พฤติกรรม  มีการมั่วสุม  การพนัน  นักเรียนติดเกมส์  หนีเรียน  จากปัญหาดังกล่าวทุกฝ่าย
จะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกัน 

โรงเรียนปล้องวิทยาคมได้ตระหนักถึงปญัหาดังกลา่วจึงมนีโยบายและเจตจ านงที่จะด าเนินการป้องกัน 
การติดยาและสารเสพติดให้กับนักเรียนในโรงเรียน  โดยใช้กิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝัง
เจตคติและวิธีการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนมุ่งเน้นภารกิจที่ส าคัญที่ป้องกันการติดยาและสารเสพติด
มิให้ระบาดเข้าสู่นักเรียนในโรงเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทึกคนในสถานศึกษา 
ประสานงานกับผู้ปกครองและองค์กรของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใ น
สถานศึกษา   

  

3.   วัตถุประสงค์ 
- เพื่อลดปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
- เพื่อสนบัสนุนสง่เสรมิการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาให้มีความ

เข้มแข็งและยัง่ยืน 
- เพื่อจัดแหลง่เรียนรู้ในการพฒันาสร้างระบบการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขที่

เป็นปจัจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาอย่างทั่วถึง 
- เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนครู บุคลากรได้ตระหนักถึงภัยของสารเสพติด 
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4.   เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  -  นักเรียนโรงเรียนปลอ้งวิทยาคมทกุคนได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด 
  -  ครูบุคลากรโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคน คนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  -  ชุมชนในเขตบริการ 6 ต าบล ได้มสี่วนร่วมในกิจกรรม 
  -  มีสารตรวจหาสิ่งเสพติดเพียงพอส าหรับนักเรียนที่เป็นกลุม่เสี่ยง 
 เชิงคุณภาพ 
  -  นักเรียนมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกบัโทษของสารเสพติดและปลอดภัยจากสารเสพติด 
  -  นักเรียนไม่ยุง่เกี่ยวกบัสิง่เสพติด 
 
5.   สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนปล้องวิทยาคม  และเขตพื้นที่บริการต าบลปล้อง  ต าบลงิ้ว  ต าบลหนองแรด                         
ต าบลศรีดอนไชย  ต าบลแม่ลอย  ต าบลเชียงเค่ียน 
 
6.   ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา  
 
7.    เน้ือหา/หลักสูตร 
 - 
8.   วิธีด าเนินการ 

 8.1 ข้ันวางแผน/เตรียมการ 
  -   ส ารวจราคาวัสด/ุอุปกรณ์ 

- เสนอโครงการ/งานเพื่อขออนมุัต ิ
- ประชุมคณะอนกุรรมการร่วมวางแผนท างาน 

 8.2 ข้ันด าเนินการ 
  -  จัดการอบรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
  -  ตรวจปสัสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีกิจกรรมค้นหากลุ่มเสี่ยง(เพือ่นช่วยเพื่อน) 
  -  จัดอบรมเข้าค่ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  -  ส่งนักเรียนแกนน าเข้าร่วมอบรมโครงการต้านยาเสพติดขององค์กรอื่น ๆ 

8.4 ข้ันติดตามประเมินผล 
8.3.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

   -    นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคนมสี่วนร่วมในกจิกรรม 100% 
   -    ครูบุคลากรโรงเรียนปล้องวิทยาคมทกุคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม100% 
   -    ชุมชนในเขตบริการ 6 ต าบล ได้มีส่วนร่วมในกจิกรรม 100% 
  8.3.2  วิธีวัด/ประเมิน 
   -  ประเมินความพึงพอใจ 
   -  การสังเกต/การสอบถาม 
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  8.3.3  เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
   -  แบบประเมินความพึงพอใจ 
   -  แบบสอบถาม 
   -  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
แผนปฏิบัติการโครงการ 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พฤษภาคม   ประชุมคระอนุกรรมการวางแผนการจัดอบรมฯ 

จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานโครงการฯ 
คณะอนุกรรมการฝ่าย
กิจการนักเรียน 

มิถุนายน   
กรกฎาคม   

 
 
 

1. ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
2. จัดการอบรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดใน สถานศึกษา 
3. ส่งนักเรียนแกนน าเข้าร่วมอบรมโครงการต้าน 
    ยาเสพติดขององค์กรอื่น ๆ 

คณะอนุกรรมการฝ่าย
กิจการนักเรียน 

พฤศจิกายน   
 

1.  ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ครัง้ที่ 2 
2.  ส่งนักเรียนแกนน าเข้าร่วมอบรมโครงการ
ต้านยาเสพติดขององค์กรอื่น ๆ 

คณะอนุกรรมการฝ่าย
กิจการนักเรียน 

มีนาคม   สรปุรายงานผลการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการฝ่าย
กิจการนักเรียน 

 
9.   งบประมาณ     
 4,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
 

รายการวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการ 

ท่ี วันเดือนปี กิจกรรม 

รายการวัสดุ
อุปกรณ์ 

จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ
หน่ว
ย 

รวม 

1. มิถุนายน 
 

กรกฎาคม  
- มกราคม  

 
 

 

1. ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่ม 
    เสี่ยง ครั้งที่ 1 
2. จัดการอบรมโครงการวัยใส  
     ไร้ควันบุหรี่ 
3. ส่งนักเรียนแกนน าเข้าร่วม 
    อบรมโครงการต้าน 
    ยาเสพติดขององค์กรอื่นๆ 

- น้ ายาตรวจสาร  
แอมเฟตตามีน 
 
- ค่าตอบแทน   
  วิทยากร 3 คน 
-- ตลับหมึกปริ้น   
  เตอร์สีและสีด า 

100 ชุด 
 
- 
 

4 กล่อง 
(ด า2 /สี

2) 

40 
 
 
- 
 
 

950 

4,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
2. กุมภาพันธ์  1. ตรวจปัสสาวะนักเรียน 

    กลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 2 
- น้ ายาตรวจสาร   
  แอมเฟตตามีน 

50  ชุด 40 2,000 

รวมท้ังสิ้น 8,000 
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10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาลดลง 
2. การป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษามีความเข้มแข็งและยัง่ยืน 
3. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 100 ตระหนกัถึงภัยและห่างไกลจากสารเสพติด 

 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางเพ็ญโสภา  ทาแกง 

   
12.  การอนุมัติโครงการ 
 

       (ลงช่ือ)………………………………..……...…….ผูร้ับผิดชอบ 
                                      (นางเพ็ญโสภา  ทาแกง) 
 
   (ลงช่ือ)........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายอดุลย์   ค าพลอย) 

ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

(ลงช่ือ).........................................................ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                 (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

                               (ลงช่ือ)……………………………………………..ผู้อนมุัติโครงการ 
                       (นายไกร  ธรรมากาศ)  
         ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ      C10  โครงการ To be number one 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์
ฝ่ายงาน   กิจการนักเรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษ 
          ที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปะวัฒนธรรม  
          ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ข้อที่ 6  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ประเด็นย่อย  3) การยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
           4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม 
ลักษณะโครงการ   (   ) ใหม่      ()  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 
1. โครงการ To be number one 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด 
โรงเรียนปล้องวิทยาคมจึงได้น้อมน าโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริโสภาพรรณวดี มาด าเนินงาน 

โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดคาดหวังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม โรงเรียน 
ครอบครัว และพัฒนาตนเองในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถ
ด ารงตนในสังคมแห่งการเปลีย่นแปลงได้อย่างมคีวามสุข พร้อมเป็นบุคคลต้นแบบในการขับเคลือ่นกิจกรรมตา่ง 
ๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมตามโครงการพระราชด าริ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนในสังคม
ห่างไกลยาเสพติด 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2. เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
 4. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเข้าร่วมกจิกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างสุขให้แก่ 
         ตนเอง ด้วยการฝึกทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา ฯลฯ 
 5.เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรภายในและภายนอกเข้ามามสี่วนรว่มในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข 
        ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

 6. เพื่อสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 
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4.  เป้าหมาย 
5.3   เชิงปริมาณ 

1.  ครู และบุคลากร ร้อยละ 100  ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. นักเรียนร้อยละ 100  ตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถ    

   ป้องกันตนเองได้ 
     3. นักเรียนร้อยละ 100 ได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจด้านกิจกรรม 
           ต่าง ๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 

                 4. นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 90 มีภาวะผู้น า สามารถแกป้ัญหา  
                    มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ  

     5. มีเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า 2 เครือข่าย 
4.2  เชิงคุณภาพ 
       1. นักเรียนมีความตระหนกัถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทกุประเภทและสามารถป้องกัน 
           ตนเองได้ 
       2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE กล้าคิด กล้าท า กล้า  
          แสดงออก ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ  
       3. นักเรียนสามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การน าเสนอผลงานของชมรมด้วยความ 
          ภาคภูมิใจ 
       4. นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE พึงพอใจในกิจกรรมของโครงการ TO BE  
           NUMBER ONE เป็นหนึง่โดยไม่พึง่ยาเสพติด 

 
12. สถานท่ีด าเนินการ  

 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 

13. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
 ตลอดปีการศึกษา  
 

14. เน้ือหา / กิจกรรม 
  1. กิจกรรมรณรงค์วันงดสบูบหุรี่โลก 
  2. กิจกรรมรณรงค์วันต้านยาเสพติดโลก 
  3. กิจกรรมศูนยเ์พื่อนใจวัยรุ่น 
  3. TO BE NUMBER ONE Teens cover Dancercise Contest 
  4. TO BE NUMBER ONE Aerobic Dance Contest 
  5. TO BE NUMBER ONE IDOL  
  6. TO BE NUMBER ONE Folk song contest 
  7. กิจกรรมการอบรมเรื่องเพศในสื่อ (Gender & Media) จากหน่วยงานอื่น (Life   
     Skill Thailand) 
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  8. กิจกรรมการอบรมเรื่อง Movie ดูหนังดลูะครย้อนดูตัว จากหน่วยงานอื่น (Life 
Skill Thailand) 

  
8. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

8.1 ข้ันวางแผน/เตรียมการ 
     - ประชุมคณะอนกุรรมการร่วมวางแผนท างาน 

1-16 พฤษภาคม 
2562 

1- 28  ตุลาคม  
2562 

8.8  ขั้นด าเนินการ 
      1. กิจกรรมรณรงค์วันงดสบูบหุรี่โลก 
      2. กิจกรรมรณรงค์วันต้านยาเสพติดโลก 
      3. กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
      4. TO BE NUMBER ONE Teens cover Dancercise Contest 
      5. TO BE NUMBER ONE Aerobic Dance Contest 
      6. TO BE NUMBER ONE IDOL  
      7. TO BE NUMBER ONE Folk song contest 
      -  จัดการอบรมนักเรียนแกนน า TO BE NUMBER ONE 

-  ร่วมกับงานแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดจัดอบรมเข้าค่ายรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

-  น านักเรียนแกนน าเข้าร่วมอบรมโครงการต่าง ๆ ของ TO BE NUMBER 
ONE อ าเภอเทิง และ จังหวัดเชียงราย 

-  น านักเรียนแกนนน าไปศึกษาดูงาน  

 
 

มิถุนายน  2562 
- 

กันยายน   2562 
 

 
 

ตุลาคม  2562 
- 

กันยายน  2563 

8.9  ขั้นสรุปและประเมินผล 
 8.3.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
        -นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคนมสี่วนร่วมในกจิกรรม 100% 

- ครูบุคลากรโรงเรียนปลอ้งวิทยาคมทกุคนได้มีส่วนร่วมในกจิกรรม100% 
 8.3.2   วิธีวัด/ประเมิน 
            - ประเมินความพึงพอใจ 
            - การสงัเกต/การสอบถาม 
 8.3.3  เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
  -  แบบประเมินความพึงพอใจ 
  -  แบบสอบถาม 
                -  แบบสรปุรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

 

 
9.  งบประมาณ          10,000   บาท      
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รายการวัสดุอุปกรณ์ 

ท่ี 
วัน / 

เดือน / 
ปี 

รายการกิจกรรม รายการวัสด-ุอุปกรณ์ 
จ านวน/
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

รวม 
เงิน 

1 มิ.ย.  1.  ประชุมวางแผน 
และแบ่งหน้าที่ในการ
ท ากิจกรรม 

1.  หมึกสี  เติมเครื่องปริ้น
เตอร์ ยี่ห้อCannon 
2.  หมึกด า เตมิเครือ่งปริ้น
เตอร์ ยี่ห้อ Cannon 
3.   กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

2  ชุด 
 

2  ชุด 
 

5  รีม 

350 
 
250 
 
120  

700 
 
500 
 
600 

2 ก.ค.   2.  จัดท าเอกสาร
ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรม 

4.  กระดาษปรุ๊ฟ 20  แผ่น 5 100 

3 ก.ค.   3. อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมทูบีนมัเบอร์วัน 
 
 
 

5. แผ่น CD-R 
6. ไส้แมก 
7. เทปโฟม 2 หน้าบาง 
8. ปากกาเคม ี
9. กระดาษท าปก  A 4 

1 กลอ่ง 
10 กล่อง 
12 ม้วน 
20 ด้าม 
2  รีม  

270 
5 
35 
15 
180 

270 
50 
420 
300 
360 

4. ส.ค   ส ารองไว้ใช้ส าหรบั
กิจกรรมต่าง ๆ ที่
โรงเรียนจัดข้ึน 

10. ค่าเครื่องส าอาง 
11. เครื่องแต่งกาย 

  5000 
1300 

5 ก.ย.  5. จัดเก็บภาพกจิกรรม 
ต่าง ๆ ของกิจกรรม
และสรุปรายงานผลการ
เข้าค่าย 

12. ค่าล้างถ่ายรูปภาพ   
13. ค่าจัดท าเอกสารสรปุ
รายงานผล 

20 ภาพ 
      2  เล่ม 

5  
50 

  300 
  100 

รวมเงิน 10,000 
 
13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนครู บุคลากร รู้จักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2. นักเรียนรู้และตระหนกัถึงพิษภัยของยาเสพติดใหโ้ทษ  
 4. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเข้าร่วมกจิกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างสุขให้แก่ตนเอง  

ด้วยการฝึกทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา ฯลฯ 
 5. บุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษา  
 6. โรงเรียนสร้างเครอืข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 
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14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์
 

15. การอนุมัติโครงการ 
 
 

(ลงช่ือ)………………………………..…….........…….ผู้รบัผิดชอบ 
                                     (นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์) 
 
   (ลงช่ือ)........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายอดุลย์   ค าพลอย) 

ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

(ลงช่ือ).........................................................ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                 (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

                               (ลงช่ือ)……………………………………………..ผู้อนมุัติโครงการ 
                          (นายไกร  ธรรมากาศ)  
    ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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ชื่องาน / โครงการ    C11 โรงเรียนปลอดบุหรี ่
ผู้รับผิดชอบ    นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย 
กลุ่มงาน     กิจการนักเรียน  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษ 
               ที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม  
               ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.    

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะของโครงการ   (   )  ใหม่     ()  ต่อเนื่อง 
 
1.   ชื่องาน/โครงการ   โรงเรียนปลอดบุหรี ่
2.   หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาด้าน
ครอบครัว ปัญหาด้านการศึกษา  ปัญหาพฤติกรรมของเยาวชน  ฯลฯ  เพราะการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้า
ไปในกลุ่มเยาวชน ส่วนมากก็เป็นนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษา  และส่งผลให้คุณภาพการศึกษาตกต่ า  ปัญหา
ทะเลาะวิวาท  พฤติกรรม  มีการมั่วสุม  การพนัน  นักเรียนติดเกมส์  หนีเรียน  จากปัญหาดังกล่าวทุกฝ่าย
จะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกัน 

โรงเรียนปล้องวิทยาคมได้ตระหนักถึงปญัหาดังกลา่วจึงมนีโยบายและเจตจ านงที่จะด าเนินการป้องกัน 
การติดยาและสารเสพติดให้กับนักเรียนในโรงเรียน  โดยใช้กิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝัง
เจตคติและวิธีการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนมุ่งเน้นภารกิจที่ส าคัญที่ป้องกันการติดยาและสารเสพติด
มิให้ระบาดเข้าสู่นักเรียนในโรงเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทึกคนในสถานศึกษา 
ประสานงานกับผู้ปกครองและองค์กรของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา   

3.   วัตถุประสงค์ 
- เพื่อลดปัญหาการแพรร่ะบาดของบหุรี่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
- เพื่อสนบัสนุนสง่เสรมิการป้องกันการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง

และยั่งยืน 
- เพื่อจัดแหลง่เรียนรู้ในการพฒันาสร้างระบบการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขที่

เป็นปจัจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาอย่างทั่วถึง 
- เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนครู บุคลากรได้ตระหนักถึงภัยของสารเสพติด 

 
4.   เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  -  นักเรียนโรงเรียนปลอ้งวิทยาคมทกุคนได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด 
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  -  ครูบุคลากรโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคน คนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  -  ชุมชนในเขตบริการ 6 ต าบล ได้มสี่วนร่วมในกิจกรรม 
  -  มีสารตรวจหาสิ่งเสพติดเพียงพอส าหรับนักเรียนที่เป็นกลุม่เสี่ยง 
 เชิงคุณภาพ 
  -  นักเรียนมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกบัโทษของสารเสพติดและปลอดจากบุหรี ่
  -  นักเรียนไม่ยุง่เกี่ยวกบัการสบูบหุรี ่
 
5.   สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนปล้องวิทยาคม และเขตพื้นที่บริการต าบลปล้อง  ต าบลงิ้ว  ต าบลหนองแรด   
ต าบลศรีดอนไชย  ต าบลแมล่อย  ต าบลเชียงเค่ียน 
 
6.   ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 
 
7.    เน้ือหา/หลักสูตร 
 - 
8.   วิธีด าเนินการ 

 8.1 ข้ันวางแผน/เตรียมการ 
  -   ส ารวจราคาวัสด/ุอุปกรณ์ 

- เสนอโครงการ/งานเพื่อขออนมุัต ิ
- ประชุมคณะอนกุรรมการร่วมวางแผนท างาน 

 8.2 ข้ันด าเนินการ 
  -  จัดการอบรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการสบูบุหรี่ในสถานศึกษา 
  -  ตรวจปสัสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีกิจกรรมค้นหากลุ่มเสี่ยง(เพือ่นช่วยเพื่อน) 
  -  จัดอบรมเข้าค่ายรณรงค์ต่อต้านการสบูบหุรี ่
  -  ส่งนักเรียนแกนน าเข้าร่วมอบรมโครงการต้านยาเสพติดขององค์กรอื่น ๆ 

8.5 ข้ันติดตามประเมินผล 
8.3.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

   -    นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคนมสี่วนร่วมในกจิกรรม 100% 
   -    ครูบุคลากรโรงเรียนปล้องวิทยาคมทกุคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม100% 
   -    ชุมชนในเขตบริการ 6 ต าบล ได้มีส่วนร่วมในกจิกรรม 100% 
  8.3.2  วิธีวัด/ประเมิน 
   -  ประเมินความพึงพอใจ 
   -  การสังเกต/การสอบถาม 
  8.3.3  เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
   -  แบบประเมินความพึงพอใจ 
   -  แบบสอบถาม 
   -  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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แผนปฏิบัติการโครงการ 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พฤษภาคม   ประชุมคระอนุกรรมการวางแผนการจัดอบรมฯ 

จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานโครงการฯ 
คณะอนุกรรมการฝ่าย
กิจการนักเรียน 

มิถุนายน  
กรกฎาคม   

 
 
 

1. ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
2. จัดการอบรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน      
     สถานศึกษา 
3. ส่งนักเรียนแกนน าเข้าร่วมอบรมโครงการต้าน 
    ยาเสพติดขององค์กรอื่นๆ 

คณะอนุกรรมการฝ่าย
กิจการนักเรียน 

พฤศจิกายน   
 

1.  ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ครัง้ที่ 2 
2.  ส่งนักเรียนแกนน าเข้าร่วมอบรมโครงการต้าน 
     ยาเสพติดขององค์กรอื่นๆ 

คณะอนุกรรมการฝ่าย
กิจการนักเรียน 

 
9.   งบประมาณ     
  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

รายการวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการ 

ท่ี วันเดือนปี กิจกรรม 
รายการวัสดุ

อุปกรณ์ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1. 
 
 
 
 
 
 

มิถุนายน2561 
 

กรกฎาคม  
2561- 

มกราคม 
2561 

1. จัดการอบรมโครงการวัยใส  
     ไร้ควันบุหรี่ 
2. ส่งนักเรียนแกนน าเข้าร่วม 
    อบรมโครงการต้าน 
    ยาเสพติดขององค์กรอื่นๆ 
 

- ค่าตอบแทน   
  วิทยากร 3 คน 
-  
- ตลับหมึกปริ้น   
  เตอร์สีและสีด า 

 
 
 
4 กล่อง 
(ด า2 /ส2ี) 

 
 
 

950 

4,000 
 
 
1,000 

รวมท้ังสิ้น 5,000 
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10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. โรงเรียนมปีัญหาการแพรร่ะบาดของบหุรี่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาลดลง 
2. โรงเรียนมกีารป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ที่เป็นระบบ 
3. นักเรียนครู บุคลากรและ นักเรียน ตระหนกัถึงภัยของสารเสพติด 
4. นักเรียน รอ้ยละ 90 ห่างไกลจาการสูบบุหรี่และสารเสพติด 

 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย 
 
12.  การอนุมัติโครงการ 
 
 

       (ลงช่ือ)………………………………..……...…….ผูร้ับผิดชอบ 
                                         (นายสุเมธ   ต๊ะวงศ์ชัย) 
 
   (ลงช่ือ)........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายอดุลย์   ค าพลอย) 

ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

(ลงช่ือ).........................................................ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                 (นางมณัสรญิ  ศรีภัคสันต์) 

ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

                               (ลงช่ือ)……………………………………………..ผู้อนมุัติโครงการ 
                          (นายไกร  ธรรมากาศ)  
    ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส/ชื่อโครงการ   C12 โครงการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสมรส  เหมะธุรินทร ์
กลุ่มงาน   กิจการนักเรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษ 
                         ที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม  
                         ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
ลักษณะของงาน/โครงการ       (       ) ใหม่   (  )  ต่อเนื่อง 

 
 
1. ชื่องาน / โครงการ  ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
2. หลักการและเหตุผล 

 เด็กและเยาวชนในขณะนี้จะต้องได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง  
มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  เช่น  สภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมของโลก  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การเมือง  เศรษฐกิจ   การสื่อสาร  ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ  ที่รับมาจากประเทศทางตะวันตก  สภาพ
สังคมในครอบครัว  ความเป็นอยู่ในท้องถ่ินตลอดจนภัยธรรมชาติ  ซึ่งจากสาเหตุเหล่าน้ี มีผลกระทบต่อผู้เรียน  
และผู้คนทั่วไปในประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม  ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมทั้งด้าน
การแต่งกายพฤติกรรมแสดงออกที่ไม่พึงประสงค์  เช่น  พฤติกรรมการก้าวร้าว  ไม่มีสัมมาคารวะ  ไม่ตั้งใจเล่า
เรียน  การคบเพื่อนเพศตรงข้าม  การมั่วสุม ปัญหายาเสพติด  ฯลฯ  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาในสถานศึกษา  
ครอบครัว  ชุมชน  และในประเทศชาติ  ดังนั้นทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ครอบครัว  ชุมชน  ต้องประสานและ
ร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหา  พัฒนา  ส่งเสริมหรือปรับปรุงในส่วนที่ดีอยู่ในดียิ่งขึ้น ตลอดจนการสอดแทรก
ให้เยาวชนรู้จักการประหยัด      อดออม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสงัคมปัจจุบันที่ผู้ปกครองต้องดิ้นรนหาเงิน
มาใช้จ่ายในครอบครัว ในบางครั้งบิดาและมารดาต้องใช้เวลากับการท างานนอกบ้านไม่ได้สนใจลูก มีเงินให้ใ ช้
ตลอดเวลาแบบฟุ่มเฟือยไม่รู้จักการประหยัด อดออม เป็นที่มาของการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือย  นั่นหมายถึง
ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาต้องช่วยกันปลูกฝังจิตใจให้ผู้เรียนรู้จักประหยัดมากยิ่งข้ึน ซึ่งก็สอดคล้องกับหลัก
แนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่อาเซียน
ต่อไป 
 นอกจากนี้ในการด าเนินชีวิตให้มีความสุขอยู่ในสังคมได้นั้นมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างประกอบกัน  
เช่นเดียวกับนักเรียนที่เรียนหนังสือจะต้องมีความอดทน ประหยัด  และรู้จักประมาณตน  จากการน าข้อมูลที่
ผ่านมาใน มีผู้ปกครองนักเรียนจ านวนหนึ่งทีต่้องออกจากบ้านเพื่อหางานท าที่ต่างจังหวัด โดยทิ้งบุตรของตนไว้
กับญาติหรืออยู่เพียงล าพัง  ตลอดเวลาที่ผู้ปกครองไปท างานนั้นล้วนแต่ส่งเงินมาให้ลูกเป็นค่าใช้จ่ายแต่ไม่รู้ว่า
จะใช้จ่ายอย่างไรบ้าง  จึงเป็นที่มาของปัญหาคือนักเรียนใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย  ไม่รู้จักค่าของเงิน  ไม่รู้จักการ
ประหยัด  อดออม  ซึ่งในปัจจุบันหากน าแนวทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้กับนักเรียนจะท า
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ให้มีความตระหนักเพิ่มมากข้ึน  และยังเป็นการหลีกเลีย่งจากการที่นักเรียนมีเงินมากใช้ในทางที่ผดิ เช่น  ซื้อสิ่ง
เสพติด  (เหล้า เบียร์ บุหรี่ ยาบ้า ฯลฯ) และติดเกมส์ออนไลน์  ซึ่งมีมากในปัจจุบัน 
 
9. วัตถุประสงค์ 

 
1. เพื่อใหบุ้คลากรทัง้ในและนอกสถานศึกษา ร่วมมอืด าเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนอย่าง

จริงจังและเป็นระบบ 
2. เพื่อให้นกัเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

นักเรียนให้ภูมิคุ้มกันทางสงัคมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความประหยัด อดออม ที่สอดคล้องกับ
แนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 

3. เพื่อช่วยพัฒนาความเป็น ระเบียบ  วินัย และความรับผิดชอบของนักเรียน 
     

10.  เป้าหมาย 
4.1 ด้านปริมาณ 

1. ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถให้ความร่วมมือกันแก้ไขป้องกันปัญหาต่าง ๆ ได้   
2. นักเรียนสามารถได้รับการบริการหรือความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ   

4.2 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ในด้านความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในตนเอง  

และสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีความสุข  โดยอาศัยความร่วมมือจากครู  
ผู้ปกครอง ชุมชน 
 
11. สถานท่ีด าเนินการ - โรงเรียนปล้องวิทยาคม    ต าบลปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย 

 
12. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปงีบประมาณ  
 
13. เน้ือหา / หลักสูตร 

1. เรียนเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ / อบรม / แนะแนว 
2. ส่งเสริม / พัฒนา / สอนซ่อมเสรมิ 
3. การติดตามและแก้ไขปัญหานักเรียนทีเ่สพสิ่งเสพติด 
4. กิจกรรมการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มพเิศษ 
5. งานควบคุมความประพฤตินักเรียน 
6. กิจกรรมการสร้างความมีระเบียบ วินัย  และความรับผิดชอบในตนเอง 
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14. วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

8.1.  ขั้นวางแผน / เตรียมการ 
   - ส ารวจราคาวัสด/ุอุปกรณ์ 
 - เสนอโครงการ/งานเพื่อขออนุมัต ิ
  - วางแผนการปฏิบัติงาน 

มีนาคม  

นางสมรส  เหมะธุรินทร ์
 

หัวหน้าระดบั 
และ 

หัวหน้าเวรประจ าวัน 
 
 

8.2.  ขั้นด าเนินการ 
 - เรียนเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ / อบรม / แนะแนว  
วิธีการด าเนินการตามกระบวนการ PDCA ดังนี้ 

-การอบรมพฒันาจริยธรรม 
-การแนะแนว 
-โครงการวัดสู่โรงเรียน 
-โครงการการป้องกันยาเสพติด 
-โครงการงานพัฒนากิจกรรมหน้า  เสาธง 

 - การรณรงค์ให้นกัเรียนกระท า ความดี  มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตลอด
ปงีบประมาณ 

8.3.  ขั้นตอนการติดตาม 
- งานของครูที่ปรึกษาวิธีการด าเนินการครทูี่ปรึกษาจะปฏิบตัิงาน
ตามกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ได้รับมอบหมายพร้อมรายงานสรปุผลสง่
ผู้บริหารทุกครั้ง 

  

 
8.4.  ขั้นติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือวัด/ประเมิน 
 - นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    

-  ประเมินความพึงพอใจ 
-  การสังเกต/การสอบถาม 

 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  แบบสอบถาม 
 

ปฏิทิน / แผนปฏิบัติการโครงการ  

ว/ด/ป กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ม.ีค.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
นายพงษ์ชัย ณ น่าน 

 
หัวหน้าระดบั 

และ 
หัวหน้าเวรประจ าวัน 

 
 

พ.ค. งานจัดท าแบบฟอร์มบางอย่างที่จ าเป็นต้องใช้ 
พ.ค.  วางแผนจัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ 

มิ.ย.-ก.ค.  ประชุมคณะท างาน 
พ.ค.- ก.ค. ประสานงานกบัครู นักเรียน และชุมชน 

        พ.ค. - ก.ค.  ออกตรวจเยี่ยมตามชุมชนและเขตพื้นที ่
 พ.ย. - ธ.ค. การคัดกรองนักเรียนพร้อมรายงานสรปุผลส่งผู้บริหาร 
พ.ค. - ก.พ. กิจกรรมการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/ กลุม่พิเศษ 
พ.ค  - ก.พ. งานควบคุมความประพฤตินักเรียนหญิง 
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ม.ค.- ก.พ. การวัดและประเมินผล 
ก.พ. - มี.ค. สรปุ – รายงานผลต่อผู้บริหาร 

 
9.  งบประมาณ     จ านวนเงิน  2,000  บาท   
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.4 ได้รับความร่วมมอืจากบุคลากรทกุฝ่ายทัง้ภายในและนอกสถานศึกษา 
10.5 นักเรียนจะมีความประพฤติที่เปลี่ยนไปในทางที่ดียิง่ข้ึนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี  

      ความสุข เกิดความตระหนักและสร้างคนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง 
 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสมรส  เหมะธุรินทร ์

 
12.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ……………………...............………ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางสมรส  เหมะธุรินทร)์ 
 
           ลงช่ือ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายอดุลย์   ค าพลอย) 
                                               รองผู้อ านวยการกลุม่กิจการนักเรียน 
 

ลงช่ือ…………………..………………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                 (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
                                         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
         ลงช่ือ……………………...........…ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นายไกร  ธรรมากาศ )  
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ     C13 โครงการวัดสู่โรงเรียน(โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายถนอม    ใจโลกา      
กลุ่มงาน      กิจการนักเรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน    

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษ 
               ที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม  
               ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ. 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะของโครงการ (    )  ใหม่ ( )  ต่อเนื่อง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  ชื่องาน/โครงการ    โครงการวัดสู่โรงเรียน(โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า) 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาส าคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏชัดในสังคม  คือ  การที่คนมากมายเป็นชาวพุทธ  กัน
เพียงในนามโดยไม่มีทั้งความรู้และการปฏิบัติของชาวพุทธ สภาพเช่นน้ีเป็นเหมือนเมฆหมอกที่บดบังแสงสว่าง   
และความงามแห่งคุณค่าของพระพุทธศาสนา นอกจากตัวบุคคลนั้นจะไม่เจริญงอกงามในธรรมแล้วสังคมก็
สูญเสียประโยชน์มากมายที่ท าได้จากพระพุทธศาสนา   จึงเป็นปัญหาร้ายแรงที่ควรตื่นตัวข้ึนมาเร่งแก้ไข ค าว่า   
“ชาวพุทธ”   มิใช่เป็นถ้อยค าที่พึงเรียกขานกันอย่างเลื่อนลอย   บุคคลที่จะเรียกได้ว่าเป็น  “ชาวพุทธ”  
จะต้องมีหลักการมีคุณสมบัติประจ าตัว   และมีมาตรฐานความประพฤติที่รองรับยืนยันและแสดงออกถึงความ
เป็นชาวพุทธนั้น   หลักการและปฏิบัติการทีเ่รียกว่า  “หลักชาวพุทธ”   เป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานของชาวพุทธ  
ผู้ที่ตั้งมั่นในหลักการนอกจากจะเป็นชาวพุทธสมแก่นามแล้ว  จะมีชีวิตที่พัฒนาก้าวหน้างอกงามและช่วยให้
สังคมเจริญมั่นคงด ารงอยู่ในสันติสุขเป็นผู้สืบต่อวิถีพุทธไว้พร้อมทั้งรักษาธรรมและความเกษมศานต์ให้แก่โลก  
ดังนั้นโรงเรียนปล้องวิทยาคม  มองเห็นความส าคัญในการด ารงชีวิต  เยี่ยงนี้จึงเข้าร่วมโครงการวัดสู่โรงเรียน 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.   เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าด้านพระพุทธศาสนาของโรงเรียนและชุมชน 

 2.   เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติศาสนพิธีจากพระสงฆ์ 

 3.  เพื่อเป็นการระดมสรรพก าลังคือสถาบันสงฆ์ได้มีบทบาทในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา 

 4.  เพื่อให้นักเรียนรูจ้ักน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  

4. เป้าหมาย 
 4.1  ด้านปริมาณ 
  -  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 4.2  ด้านคุณภาพ 

-  นักเรียนโรงเรียนปลอ้งวิทยาคมทกุคนเข้าร่วมกจิกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างนอ้ย 
   ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
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5.  สถานท่ีด าเนินการ     โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา    
 
7.  เน้ือหา/หลักสูตร 
 -  การเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
8. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.1  ขั้นเตรียมการ 
         -  ประชุมสร้างความตระหนักในการด าเนิน
ชีวิตตามวิถีพุทธ 
 

ต.ค. 2562 คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรูส้ังคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

8.2  ขั้นด าเนินการ 
         -  ด าเนินงานตามแผน/ปฏิทิน ปฏิบัตกิาร 
 

ต.ค. 2562 
- 

มี.ค.  2563 
8.3 ขั้นตอนติดตาม 
- การติดตาม 
-การสังเกต 
-การประเมินผล 

 
ต.ค. 2562 

- 
มี.ค.  2563 

 
8.4  ขั้นสรุปและประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ ตัวช้ีวัด/ประสาน เครื่องมือ 
1. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างนอ้ย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- สังเกต 
-  ประเมินความพึงพอใจ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 

 
9.  งบประมาณ     
               5,000 บาท    
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนปล้องวิทยาคมเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าด้านพระพุทธศาสนาของโรงเรียนและชุมชน 

 2.  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติศาสนพิธีจากพระสงฆ์ 

 3.  นักเรียนรูจ้ักน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรบัใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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11.   ผู้รับผิดชอบโครงการ    
                          นายถนอม  ใจโลกา   
 
12.  การอนุมัติโครงการ 

รายละเอียดวัสด ุ
 

ที่ ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด ุ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย รวม 
1 ทุกวันพระ ท าบุญตักบาตร 

ในวันพระ 
ปัจจัย   1,500 

2  วันส าคัญทางพทุธ
ศาสนา 

แห่เทียน
เข้าพรรษา 

  1,500 

3 ทุกเดือน เอกสารแผน่พับ กระดาษ 10  รีม  1,000 
4 ตุลาคม  ตานสลากภัตร ปัจจัย   1,000 

รวม 5,000 
 
12.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ……………………………………….ผู้รบัผิดชอบ 
                                                        (นายถนอม  ใจโลกา) 
               
     ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายอดุลย์  ค าพลอย) 
 
     ลงช่ือ                 ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
        (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
 

ลงช่ือ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายไกร  ธรรมากาศ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส/ชื่อโครงการ    C14 โครงการพฒันาระบบสารวัตรนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายเฉลิม  ขัดพะนัด 
กลุ่มงาน   กิจการนักเรียน 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษ 
                          ที่  21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม  
                          ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ           

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

 
ลักษณะของงาน/โครงการ       (    ) ใหม่   ()  ต่อเนื่อง 

 
 

1. ชื่องาน / โครงการ  พัฒนาระบบสารวัตรนักเรียน 
2. หลักการและเหตุผล 

 เด็กและเยาวชนในขณะนี้จะต้องได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง  
มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  เช่น  สภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมของโลก  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การเมือง  เศรษฐกิจ   การสื่อสาร  ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ  ที่รับมาจากประเทศทางตะวันตก  สภาพ
สังคมในครอบครัว  ความเป็นอยู่ในท้องถ่ินตลอดจนภัยธรรมชาติ  ซึ่งจากสาเหตุเหล่าน้ี มีผลกระทบต่อผู้เรียน  
และผู้คนทั่วไปในประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม  ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมทั้งด้าน
การแต่งกายพฤติกรรมแสดงออกที่ไม่พึงประสงค์  เช่น  พฤติกรรมการก้าวร้าว  ไม่มีสัมมาคารวะ  ไม่ตั้งใจเล่า
เรียน  การคบเพื่อนเพศตรงข้าม  การมั่วสุม ปัญหายาเสพติด  ฯลฯ  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาในสถานศึกษา  
ครอบครัว  ชุมชน  และในประเทศชาติ  ดังนั้นทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ครอบครัว  ชุมชน  ต้องประสานและ
ร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหา  พัฒนา  ส่งเสริมหรือปรับปรุงในส่วนที่ดีอยู่ในดียิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันหากน าแนว
ทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้กับนักเรียนจะท าให้มคีวามตระหนักเพิม่มากข้ึน  และยังเป็นการ
หลีกเลี่ยงจากการทีน่ักเรยีนมีเงินมากใช้ในทางที่ผดิ เช่น  ซื้อสิ่งเสพติด  (เหล้า เบียร์ บุหรี่ ยาบ้า ฯลฯ) และติด
เกมส์ออนไลน์  ซึ่งมีมากในปัจจุบัน 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหบุ้คลากรทัง้ในและนอกสถานศึกษา ร่วมมอืด าเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนอย่าง

เป็นระบบ 
2. เพื่อให้นกัเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

นักเรียนให้ภูมิคุ้มกันทางสงัคมในด้านต่าง ๆ   
3. เพื่อช่วยพัฒนาความเป็น ระเบียบ  วินัย และความรับผิดชอบของนักเรียนต่อตัวเองและสงัคม 
4. เพื่อให้นกัเรียนรูจ้ักดูแลตัวเองใหห้่างจากภัยทางสังคม   ตลอดจนการหลีกเลี่ยงจากมั่วสุมทีอ่ยู่

นอกโรงเรียนซึ่งเป็นภัยอกีชนิดหนึ่ง 
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4. เป้าหมาย 
4.1 ด้านปริมาณ 

5. ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรสหวิชาชีพ ฯลฯ ให้ความร่วมมือกันแก้ไขป้องกัน            
ปัญหาต่าง ๆ ได้   

6. นักเรียนสามารถได้รับการบริการหรือความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ   
4.2 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ในด้านความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในตนเอง  

และสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีความสุข  โดยอาศัยความร่วมมือจากครู  
ผู้ปกครอง ชุมชน 
 

5. สถานท่ีด าเนินการ    
 โรงเรียนปล้องวิทยาคม    ต าบลปลอ้ง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ตลอดปงีบประมาณ 

 

7. เน้ือหา / หลักสูตร 
- เรียนเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ / อบรม / แนะแนว 
- ส่งเสริม / พัฒนา / สอนซ่อมเสรมิ 
- สนธิก าลังกับเจ้าหน้าที่ หัวหน้าชุมชน ก านัน  ผู้ใหญบ่้านในการออกตรวจจุดเสี่ยงภายในเขตพื้นที่

บริการตามโอกาส 
- กิจกรรมการสร้างความมีระเบียบ วินัย  และความรับผิดชอบในตนเอง 

8. วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

8.1.  ข้ันวางแผน / เตรียมการ 
   - ส ารวจราคาวัสด/ุอุปกรณ์ 
 - เสนอโครงการ/งานเพื่อขออนุมัต ิ
  - วางแผนการปฏิบัติงาน 

มีนาคม  

นายเฉลิม ขัดพะ
นัด 

พร้อมคณะ 
 
 

8.2.  ข้ันด าเนินการ 
 - เรียนเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ / อบรม / แนะ
แนว  วิธีการด าเนินการตามกระบวนการ PDCA ดังนี ้

-การอบรมพฒันาจริยธรรม 
-โครงการการป้องกันยาเสพติด 

 - การรณรงค์ให้นกัเรียนกระท า   ความดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

ตลอด
ปงีบประมาณ  

8.3.  ข้ันตอนการติดตาม 
- การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสง่เสรมิความประพฤติทุกทา่น 

  



230 
 

8.4.  ขั้นติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือวัด/ประเมิน 

 - นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านความประพฤติทัง้ใน
และนอกสถานศึกษา 

-  ประเมินความพึงพอใจ 
-  การสังเกต/การสอบถาม 

 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  แบบสอบถาม 
 

 
ปฏิทิน / แผนปฏิบัติการโครงการ  

ว/ด/ป กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ม.ีค.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 

นายเฉลิม  ขัดพะนัด 
 

และทีมงาน 
 

 

พ.ค. งานจัดท าแบบฟอร์มบางอย่างที่จ าเป็นต้องใช้ 
พ.ค.  วางแผนจัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ 

มิ.ย.-ก.ค.  ประชุมคณะท างาน 
พ.ค.- ก.ค. ประสานงานกบัทมีงาน และชุมชน 

        พ.ค. - ก.ค.  ออกตรวจเยี่ยมตามชุมชนและเขตพื้นที ่
พ.ค. - ก.พ. กิจกรรมการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/ กลุม่พิเศษ 
ม.ค.- ก.พ. การวัดและประเมินผล 
ก.พ. - มี.ค. สรปุ – รายงานผลต่อผู้บริหาร 

 
 
9.  งบประมาณ  - จ านวนเงิน  1,000  บาท   
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.6 ได้รับความร่วมมอืจากบุคลากรทกุฝ่ายทัง้ภายในและนอกสถานศึกษา 
10.7 นักเรียนจะมีความประพฤติที่เปลี่ยนไปในทางที่ดียิง่ข้ึนสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี  

   ความสุข เกิดความตระหนักและสร้างคนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง 
 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายเฉลิม  ขัดพะนัด 
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12.  การอนุมัติโครงการ 
 
 
     ลงช่ือ                                 ผู้เสนอโครงการ 
                (นายเฉลิม  ขัดพะนัด) 
               
     ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายอดุลย์  ค าพลอย) 
 
     ลงช่ือ                  ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
        (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
 

ลงช่ือ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายไกร  ธรรมากาศ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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โครงการของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป (D) 

 

รหัส ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งปม. งปม.อื่น หมายเหตุ 
D01 โครงการงานสัมพันธ์ชุมชน นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง 5,000   
D02 โครงการพัฒนางานปฏิคม นางสุพรรณี  พรมมา 4,000   
D03 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย นางสุพรรณี  พรมมา 4,000   
D04 โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว 10,000   
D05 โครงการปรับปรุงวงโยธยาทิตและดนตรีพื้นเมือง นายธนากร  ต๊ะอุด 10,000   
D06 โครงการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อม นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง 10,000   
D07 โครงการงานปรับปรุงอาคารสถานที่ นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง 10,000   

D08 โครงการพัฒนางานส่งเสริมนาฎศิลป์ นางสุพรรณี  พรมมา 10,000   

D09 โครงการงานสวัสดิการน้ าประปา นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง 10,000   

D10 โครงการสานสัมพันธ์ชาวขาว-เหลือง นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์ 10,000   
รวม 96,620   
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รหัส / ชื่อโครงการ   D01 โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง 
กลุ่มงาน   บริหารงานทั่วไป  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน     
 กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.   
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับพันธกิจโรงเรียน ลักษณะของโครงการ       (    ) ใหม่   () ต่อเนื่อง 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการสมัพันธ์ชุมชน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ

ก าหนดทิศทาง ทางการศึกษาของท้องถ่ินและระดมความคิดเห็นความร่วมมือจากชุมชน ดังนั้นสถานศึกษาจึง
มีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

3. วัตถุประสงค์ 
            1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
            2. เพื่อให้โรงเรียนบริการชุมชนอย่างทั่วถึง 

           3. เพื่อเสนอข่าวสารประชาสมัพันธ์กิจกรรมโครงการของโรงเรียนต่อ ชุมชน 
            4. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
  

4. เป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ 

โรงเรียนเข้าร่วมกจิกรรมทีส าคัญร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ อย่างน้อย 5 ครั้ง 
              2. ด้านคุณภาพ 

 โรงเรียนและชุมชนทุกภาคส่วนมีความเข้าใจอันดีต่อกันและมีส่วนร่วมในกจิกรรมโครงการที่
โรงเรียนจัดข้ึน 

 
5.   สถานท่ีด าเนินการ    

โรงเรียนปล้องวิทยาคม  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ    
ตลอดปงีบประมาณ 

 
7. เน้ือหา/หลักสูตร   

- 
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8. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ข้ันตอนเตรียมการ 
1. ส ารวจข้อมูลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 
2. น าเสนอข้อมูลการจัดกิจกรรมต่อทีป่ระชุม 
3. ส ารวจราคาวัสดุอุปกรณ์ 
4. คณะครูร่วมวางแผนกจิกรรมด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม -กันยายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง 
นางสุพรรณี  พรมมา 

8.2 ข้ันตอนด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ
2. จัดเกบ็รวบรวมข้อมลูการจัดกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
และชุมชน 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 

8.3 ข้ันตอนติดตาม 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
2. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนศูนย์คอมพิวเตอร์
และเครอืข่ายการเรียนรู ้

 
8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
ผู้ใช้บริการงานด้านปฏิคมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการร้อยละ 80 

-  ประเมินความพึงพอใจ 
-  การสังเกต/การสอบถาม 
 

-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-  แบบสอบถาม 

 
9. งบประมาณ   
             5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

รายการวัสดุอุปกรณ์โครงการ 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา
ต่อ 

หน่วย 
รวม 

1.  กิจกรรมพิธีไหว้ผีขุนน้ าอ่างปล้อง 1 500 500 
2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติอ าเภอทิง 1 500 500 
3. กิจกรรมวันปิยมหาราชอ าเภอเทิง 1 500 500 
4. กิจกรรมวันพอ่แห่งชาติอ าเภอเทงิ 1 500 500 
5. กิจกรรมงานพ่อขุนเม็งราย 1 1,000 1,000 
6. กิจกรรมร่วมงานของหน่วยงานต่างๆในชุมชนเขตพื้นทีบ่ริการ 5 2,000 2,000 
  5,000 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนและชุมชนมีความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. มีการจัดเกบ็ข้อมลูทีเ่ป็นระบบระเบียบข้ึน 
3. ชุมชนได้รับข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง 

 

12.การอนุมัติโครงการ 

       
                       ลงช่ือ                       ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง) 
    
    ลงช่ือ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายปรีชา  ศิริวงค์ทอง) 
          ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
 
    ลงช่ือ                                        ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                             (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
                                    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

  ลงช่ือ         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายไกร  ธรรมากาศ)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ D02 โครงการพัฒนางานปฏิคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุพรรณี  พรมมา 
กลุ่มงาน  บรหิารงานทั่วไป  
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   
 กลยุทธ์ท่ี 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.   
         มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                     2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะงาน/โครงการ                   (     ) ใหม่                () ต่อเนื่อง   
 
1. โครงการ  โครงการพัฒนางานปฏิคม 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานปฏิคมโรงเรียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับผู้มาใช้บริการโรงเรียนซึ่งมีทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในบางครั้งนั้นมีผู้ใช้บริการมากกว่าจ านวนที่อุปกรณ์ของทาง
โรงเรียนมีอยู่    และในปัจจุบันงานปฏิคมยังขาดวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในด้านการให้บริการที่ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อการให้บริการ     อีกทั้งอุปกรณ์บางอย่างที่มีการใช้มานานแล้วก็เกิดความเสียหายจึงไม่สามารถใช้การได้ 
เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียน   ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ ตลอดจนมีที่จัดเก็บสิ่งของหรือวัสดุ-อุปกรณ์หลังจากมีการใช้งาน
แล้วอย่างเป็นระบบระเบียบทั้งนี้เพื่อป้องกันฝุ่นและอุปกรณ์บางอย่างจะต้องมีการจัดเก็บอย่างถูกต้องจึงจะ
สามารถใช้งานได้นาน   
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของงานปฏิคม 
 3.2 เพื่อให้มีวัสด-ุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและให้บริการเพียงพอกบัความต้องการของการจัดกจิกรรม 
 3.3 เพื่อให้มสีวัสดิการที่ดีต่อผู้มาใช้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 3.4 เพื่อให้มทีี่จัดเก็บวัสด-ุอุปกรณ์หลงัจากการใช้งานแล้ว 
 
4. เป้าหมาย 
 4.1 ด้านปริมาณ 

- งานปฏิคมมีวัสด-ุอุปกรณ์เพื่อใหบ้รกิารเพียงพอ  
- งานปฏิคมมีทีจ่ัดเก็บวัสด-ุอุปกรณ์ 

 

4.2 ด้านคุณภาพ 
การใหฝ้่ายปฏิคมได้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

5. สถานท่ีด าเนินงาน  
 - โรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน    
  - ตลอดปงีบประมาณ 
 
7. เน้ือหา/หลักสูตร 

7.1 แบบฟอร์ม/สมุด หรือเอกสารการยืม-คืนอุปกรณ์ 
7.2 แบบประเมินการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
7.3 แบบรายงานผลการปฏิบัตงิานฝ่ายปฏิคม 

 
8. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ขั้นวางแผน/เตรียมการ 
- ส ารวจวัสดุ-อุปกรณ์ด้านการบริการที่มีความ

จ าเป็นต้องใช้หรือมีการช ารุด 
- คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมร่วมกันวางแผนการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 

 
 

ตลอดปงีบประมาณ 
 
 

 
 
ครูสุพรรณี พรมมา 

8.2  ขั้นด าเนินการ 
- เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน 
- จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมเพือ่จัดท า

แผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบ้รกิารและแนว
ปฏิบัติ ข้ันตอนการใช้วัสด-ุอุปกรณ์ 

- ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
- จัดรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
 

ตลอดปงีบประมาณ 
 
 

 
 
 
ครูสุพรรณี พรมมา 

 
8.3 ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
-  ผู้ใช้บริการงานด้านปฏิคมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ให้บรกิารร้อยละ 80 
 

-  ประเมินความพึงพอใจ 
-  การสังเกต/การ
สอบถาม 
 

-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-  แบบสอบถาม 
 

  
9. งบประมาณ 4,000  บาท  (สี่พันบาทถ้วน) 
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แผนปฏิบัติการโครงการ 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม  - เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหารเพือ่พิจารณาอนุมัติ นางสุพรรณี  พรมมา 

ตุลาคม– 
กันยายน  

- ด าเนินการตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ นางสุพรรณี  พรมมา 
- ให้บรกิารแกบุ่คลากรภายในโรงเรียนและผู้มาใช้

บริการทั้งภาครฐั และเอกชน 
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

กันยายน  - สรปุและรายงานผลการปฏิบัติโครงการ นางสุพรรณี  พรมมา 
 
9. งบประมาณ 4,000  บาท  (สี่พันบาทถ้วน) 
 

รายการวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ 
 

ท่ี วัน เดือน ปี กิจกรรม 
รายการวัสด-ุ

อุปกรณ์ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย รวม 

1 

ตุลาคม  – 
กันยายน  

การใหบ้ริการตาม
แผนงานโครงการของ
งานฝ่ายปฏิคมและ
จัดเกบ็ใหเ้ป็นระเบียบ 

ที่รองแก้ว  2 โหล 100 200 
2 กระติกน้ าแข็ง 5 ใบ 200 1,000 
3 กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 1 อัน 800 800 
4 ลังพลาสตกิใส่แก้วน้ า 5 ลัง 200 1,000 
5 พานขนาด 8 นิ้ว 3 ใบ 250 1,000 
6     

รวม 
4,000 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

10.1 ฝ่ายปฏิคมมีวัสด-ุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
10.2 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านการให้บริการ 
10.3 มีที่จัดเก็บวัสด-ุอุปกรณ์หลังจากการใช้งานแล้วเพื่อป้องกันการเสียหายหรือฝุ่นมรีะยะการใช้งาน

เป็นระยะเวลายาวนาน ประหยัดงบประมาณของโรงเรียน 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

นางสุพรรณี  พรมมา 
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12. การอนุมัติโครงการ                         
 

ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ 
                                      (นางสุพรรณี  พรมมา) 

    
    ลงช่ือ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายปรีชา  ศิริวงค์ทอง) 
          ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
 
    ลงช่ือ                                        ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                             (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
                                    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

  ลงช่ือ         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายไกร  ธรรมากาศ)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ     D03 โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุพรรณี  พรมมา 
กลุ่มงาน  บรหิารงานทั่วไป 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ  สพฐ. 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่       ()  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 

1. โครงการ   โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
2. หลักการและเหตุผล 

 ในการพัฒนาการการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุขนั้น สุขภาพพลานามัยของ
ร่างกาย เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าประสงค์นั้นได้ กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยนั้นก็คือ อนามัย โภชนาการ สุขาภิบาลในโรงเรียนซึ่งเป็นสวัสดิการที่ส าคัญ ต่อ
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงต้องจัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ดังกล่าว 
 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสง่เสรมิสุขภาพพลานามัยที่ดีต่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 2. เพื่อใหส้นองต่อมาตรฐานการศึกษาผูเ้รียนมีสุขนสิัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จกัป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงภาวะที่เสีย่งต่อโรคภัยและอุบัตเิหตุ 
 4. เพื่อจัดสวัสดิการเกี่ยวกบัอนามัย โภชนาการ และสุขาภิบาลแก่บุคลากรในโรงเรียน 
 5. เพื่อให้มีแหลง่เรียนรูเ้กี่ยวกับการดูแลสุขภาพส าหรบันักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 
4.เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รบับริการเกี่ยวกบัสุขภาพพลานามัย 
4.2  เชิงคุณภาพ 

  โรงเรียนมกีารส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อบุคลากรในโรงเรียน 
 
5.สถานท่ีด าเนินการ   

- ห้องพยาบาลโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ     

- ตลอดปีงบประมาณ 
 
7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 
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8.  วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1ขั้นตอนเตรียมการ 
-ส ารวจ ยา ที่ใช้บริการพยาบาล 
-ตรวจสอบวัสด-ุอุปกรณ์ทีจ่ะใช้ 
  ในงานส่งเสริมสุขภาพ 
-ส ารวจการจัดสวัสดิการอาหาร 
  กลางวัน 
-ส ารวจการบริการสหการร้านค้า 

ตุลาคม  นางสุพรรณี  พรมมา 

8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
-เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
-ให้ยาแก่นักเรียนและบุคลากรที่เจบ็ป่วย 
-แม่บ้านท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วม 
-นักเรียนชุมนุมทดสอบอาหาร 
-ด าเนินตามโครงการ 
1.กิจกรรมสวัสดกิาร 
  ห้องพยาบาลส าหรบันักเรียน 
2.กิจกรรมสุขาภิบาลในโรงเรียน 
4.กิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนปล้อง
วิทยาคม 

ตุลาคม  – กันยายน  
 

นางสุพรรณี  พรมมา 

8.3 ขั้นตอนติดตาม 
-สังเกต สมัภาษณ์ความพึงพอใจ 
 ในการรับบรกิาร 
-สรุปรายงานฝ่ายประเมินผล 

กันยายน  
 

นางสุพรรณี  พรมมา 

 
   8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / 
ประเมินผล 

8. ร้อยละ 100  นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รบั
บริการเกี่ยวกบัสุขภาพพลานามัย 

- ประเมินความพงึพอใจ 
-การสอบถาม 
-การสังเกต    
-การประเมินผล 

-แบบประเมินความพงึ
พอใจ 
-แบบบันทกึการสังเกต 
-แบบสอบถาม  
แบบประเมินความพึงพอ 

 
9.  งบประมาณ  4,000บาท 
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ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 
 

ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด ุ จ านวนต่อ
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 ตุลาคม  – 
กันยายน  

 

สุขาภิบาล น้ ายาท าความสะอาดห้องน้ า 
แปรงล้างห้องน้ า 
น้ ายาถูพื้น 
แปรงลวดทองแดง 
สก๊อตไบร์ (ท าความสะอาดที่น้ าด่ืม) 
น้ ายาล้างจาน 
ผ้าปิดจมูก 
น้ ายาดับกลิ่น 
ถุงมือ 
รองเท้าบทู 
แปรงถูพื้นด้ามยาว 
ผ้าถูพื้น (ม๊อบ) 
ถุงขยะ 
น้ ายาล้างกระจก 
ถังน้ า 

4 กล 
4 

4 กล 
2 

1 ห่อ 
3 กล 
1ห่อ 

5 แพค 
6  

2 คู่ 
2 

2 ผืน 
20 แพค 

6 
2 ใบ 

175 
50 
170 
30 
30 
150 
70 
150 
25 
80 
70 
200 
80 
50 
50 

700 
200 
680 
60 
30 
450 
70 
750 
150 
190 
140 
400 
800 
300 
100 

2 ตุลาคม 
2561 – 
กันยายน 
2562 

 

พยาบาล พาราเซตามอล 
ครอเฟนริามีน 
ยาธาตุน้ าแดง 
มิกเจอร ์
แก้ปวดประจ าเดอืน 
เพรดนิโซโลน 15 กรัม 
แก้ท้องเสีย 
ซูลิดีน 
อลูมเินียมไฮดรอกไซค์ 
แอมโมเนีย 
ไอโปรดีน 
แอลกอฮอล 
ส าลีกอ้น 
ไม้พันส าล ี
ยาล้างตา 
ผ้าก๊อตยืด 
พลาสเตอร์แตง่แผล 
ยาหม่อง 
น้ ามันมวย 

1 
4 

2 โหล 
2 โหล 
1 กป 
1 โหล 
1 กป 
1ก 

1 กป 
6 ขวด 
2 ขวด 
2 ขวด 
1 ห่อ 
10 ห่อ 

10  
5  

2 โหล 
1 โหล 
 1 โหล 

220 
50 
350 
300 
500 
180 
300 
120 
270 
80 
120 
70 
100 
20 
90 
100 
250 
220 
730 

220 
200 
700 
600 
500 
180 
300 
120 
270 
480 
240 
140 
100 
200 
900 
500 
500 
220 
730 
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เทนโซพลาส 
คีมคีบ 
กระดาษช าระ 
ถังขยะ 
ขันน้ า 
ยา Bluphen 
ชุดทดสอบบอแรกซ ์
ชุดทดสอบสารฟอกขาว 
ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือ 

3กล่อง 
2 อัน 
1 ห่อ 

1 
20 
20 

2 ชุด 
2 ชุด 
2 ชุด 

70 
110 
140 
200 
10 
35 
150 
150 
150 

210 
220 
140 
200 
200 
700 
300 
300 
300 

รวม 4,000 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ห้องพยาบาล มียา เวชภัณฑ์ เพียงพอต่อการบริการ 
 2. โรงเรียนมผีู้จัดสวัสดิการอาหารกลางวันที่ถูกสุขอนามัย 
 3. โรงเรียนมสีุขาภิบาลที่แก่บุคลากรในโรงเรียน 
 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 นางสุพรรณี  พรมมา 
 
12. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นางสุพรรณี  พรมมา) 
    
    ลงช่ือ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายปรีชา  ศิริวงค์ทอง) 
          ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
 
    ลงช่ือ                                        ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                             (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
                                    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

  ลงช่ือ         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายไกร  ธรรมากาศ)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ  D04  โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว 
กลุ่มงาน   บรหิารงานทั่วไป 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน   
 กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.   

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะของโครงการ   (     ) ใหม ่ ( ) ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.1.4 โรงเรียนต้องมีการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ เพื่อการเรียนรู้และการให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 5 ตัวช้ีวัดที่ 5 มาตรฐานที่ 14 ตัวช้ีวัดที่ 4 และ
มาตรฐานที่ 16 ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  มีการส่งเสริมและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อ อุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วม 
 เพื่อใหผู้้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียน
ปล้องวิทยาคมจงึจ าเป็นต้องพัฒนางานโสตทัศนศึกษาให้มีวัสดุอุปกรณ์ทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของผู้เรียน 
บุคลากร ชุมชน อย่างเพียงพอและมีประสทิธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปรบัปรุง ซ่อมแซม พัฒนางานโสตทัศนศึกษาใหม้ีปริมาณวัสด ุอุปกรณ์ทีเ่พียงพอ  

พร้อมใช้งานและมีคุณภาพ 
3.2 เพื่อใหบ้รกิารงานโสตทัศนศึกษาในงาน / กิจกรรม แก่ผู้เรียน บุคลากร และชุมชน 
3.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสื่อในการสง่เสรมิ สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนใหม้ี

ประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 ด้านปริมาณ 
                 - โรงเรียนปล้องวิทยาคมมสีื่อ วัสด ุ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการให้บริการแก ่ ผู้เรียน บุคลากร 
ชุมชน  

 
4.2 ด้านคุณภาพ 

- โรงเรียนปล้องวิทยาคมมสีื่อ วัสด ุอุปกรณ์ทีเ่พียงพอในการให้บริการงาน / กิจกรรม แก่ 
ผู้เรียน บุคลากร ชุมชน ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. สถานท่ีด าเนินการ     

ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ     
ตลอดปงีบประมาณ 
 

7. เน้ือหา / หลักสูตร      
- 
 

8. วิธีด าเนินการ 
 8.1 ข้ันวางแผน 
  8.1.1 ส ารวจจ านวนสื่อ วัสด ุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่ ขาดแคลน 
  8.1.2 เขียนโครงการน าเสนอเพือ่ขออนุมัติโครงการ 
 8.2 ข้ันด าเนินการ 
  8.2.1 เสนอจัดซื้อ สื่อ วัสด ุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่ขาดแคลน 
  8.2.2 ให้บริการงานโสตทัศนศึกษาในงาน/กิจกรรมของผู้เรยีน บุคลากรและชุมชน 
  8.2.3 จัดซ่อมบ ารุงสื่อ วัสด ุอุปกรณ์ที่ช ารุดให้มสีภาพพร้อมใช้งานได้ 
 8.3 ข้ันติดตามประเมินผล 
  8.3.1 สรปุประเมินผลการปฏิบัติงานในโครงการเพื่อน าข้อดี ข้อด้อยไปใช้เป็นข้อมลูในการ
พัฒนางานในปกีารศึกษาต่อไป 

แผนปฏิบัติการโครงการ 
วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค.  ส ารวจจ านวนสื่อ วัสด ุอุปกรณ์ที่ขาดแคลน 

นายเอกรินทร์   จันทร์แก้ว 

ต.ค.  เขียนโครงการน าเสนอเพื่อขออนมุัติโครงการ 
ต.ค.  – ก.ย.  เสนอจัดซื้อสื่อวัสด ุอุปกรณ์ที่ขาดแคลน 

ต.ค.  – ก.ย.  ให้บรกิารงานโสตทัศนศึกษา งาน / กิจกรรมของทางโรงเรียน
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ต.ค.  – ก.ย.  จัดซ่อมบ ารงุสือ่วัสด ุอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษาให้มสีภาพ
พร้อมใช้งานได ้

ก.ย.  สรปุผลการด าเนินงานโครงการ 
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9. งบประมาณ  จ านวน 10,000 บาท  
 

รายการวัสด-ุอุปกรณ์ 
ท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รายการวัสด ุอุปกรณ์ จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย รวม 

1 ต.ค.  ส ารวจจ านวนสื่อ วัสด ุ
อุปกรณ์ที่ขาดแคลน 

- - - - 

2 ต.ค.  เขียนโครงการน าเสนอ 
เพื่อขออนุมัตโิครงการ 

- - - - 

3 
 
 
 

 

ต.ค.  – ก.ย.  เสนอจัดซื้อสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ขาดแคลน 

 แท่นชาร์ทถ่าน 9 
โวลท์  
-ถ่าน 9 โวลท์ (แบบ
ชาร์ชได้ ยี่ห้อ พานาโว
นิค ขนาด 300 mAh    
วอยส์ล าโพงฮอร์น 
ฟิวส์ 10  แอมป์ 

1 
4 
 

10 
1 

500 
300 
50 

100 

500 
1200 
500 
100 

4 ต.ค.  – ก.ย.  ให้บรกิารงานโสตทัศน
ศึกษา งาน / กิจกรรม
ของทางโรงเรียนทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

ใช้วัสด ุอุปกรณ์จาก
รายการวัสดุ อปุกรณ์
ตามข้อ 3 ส าหรับการ
ให้บรกิาร 
 

- - - 

ท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รายการวัสด ุอุปกรณ์ จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย รวม 

5 ต.ค.  – ก.ย.  จัดซ่อมบ ารงุสือ่วัสด ุ
อุปกรณ์งานโสตทัศน
ศึกษาให้มีสภาพพร้อมใช้
งานได ้

วัสดุสิ้นเปลอืงและวัสดุ
ที่เสือ่มสภาพระหว่าง
การ 
ใช้งานจริง 

- - 6,700 

6 ก.ย.  สรปุผลการด าเนินงาน
โครงการ 
 

- - - - 

รวม 10,000 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนปล้องวิทยาคม มีสื่อ วัสด ุ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่เพียงพอ ทันสมัย มีคุณภาพในการ
ให้บรกิารแกผู่้เรียน บุคลากร และชุมชนในงาน / กิจกรรมตา่งๆ อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว 

 
12. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                                           ผู้เสนอโครงการ   
                   (นายเอกรินทร์    จันทร์แก้ว)             
    
    ลงช่ือ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายปรีชา  ศิริวงค์ทอง) 
          ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
 
    ลงช่ือ                                        ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                             (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
                                    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

  ลงช่ือ         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายไกร  ธรรมากาศ)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ D05 โครงการพัฒนาปรบัปรุงวงโยธวาทิตและวงดนตรีพื้นเมือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธนากร  ต๊ะอุด 
กลุ่มงาน  บรหิารงานทั่วไป 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน   
 กลยุทธ์ท่ี 4       บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.   

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
                     2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะของโครงการ  (    ) ใหม่  () ต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. ชื่องาน/โครงการ    โครงการพฒันาปรบัปรุงวงโยธวาทิตและวงดนตรีพื้นเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนปล้องวิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านป่ามื่น  ต าบลปล้อง อ าเภอเทิงจังหวัดเชียงราย  เป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกดักรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้บริการด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ 6 ต าบล 
มีต าบลปล้อง  หนองแรด แม่ลอย  ศรีดอนไชย เชียงเค่ียน และต าบลงิ้ว  ในอนาคตทางโรงเรียนจะต้องมี
บทบาทหน้าที่ให้การศึกษาและมีส่วนร่วมกับชุมชนมากข้ึนตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ในมาตรา 9 
การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของโรงเรียนต่อชุมชนในทุกส่วนของ
ชุมชนในท้องถ่ินเพื่อการให้การบริการในด้านการศึกษาและความสัมพันธ์กับชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ของ
โรงเรียนได้มากยิ่งข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นแล้วว่าโรงเรียนปล้องวิทยาคมเป็ น
หน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน แต่ยังขาดวงโยธวาฑิต  ที่มีขนาดใหญ่และการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใช้ในงานพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน 
 ดังนั้นทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงได้จัดท า  โครงการพัฒนาปรับปรุงวงโยธวาฑิตโรงเรียน
ปล้องวิทยาคมขึ้น 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 

3.1 เพื่อพัฒนาปรบัปรุงวงโยธวาทิตของโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
3.2 เพื่อใช้ในงานพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนและชุมชน 
3.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีทกัษะในด้านดนตรี 

4.เป้าหมาย  
 

 ด้านคุณภาพ 
- โรงเรียนปล้องวิทยาคมและชุมชนทุกหน่วยงานจะได้ใช้บรกิารวงโยธวาทิตในพิธีและกจิกรรม

ต่างๆ อย่างสมเกียรติและเกิดประสทิธิภาพในการด าเนินงาน 
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                 ด้านปริมาณ 
- โรงเรียนปลอ้งวิทยาคมและชุมชนทุกหน่วยงานมีวงโยธวาทิตที่มีขนาดและจ านวนผูบ้รรเลง

มากขึ้น 
 

5. สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนหอประชุมและหอ้งดนตรพีื้นเมอืงโรงเรียน 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปีงบประมาณ 
 

7. เน้ือหา / หลักสูตร  - 
 

8. วิธีด าเนินการ 
 1. ขั้นวางแผน/เตรียมการ 
  1.1   ส ารวจราคาวัสดุอุปกรณ์ 
           1.2   นักเรียนและครรู่วมวางแผนท างาน 

2. ขั้นด าเนินการ 
 2.1 ปฐมนิเทศ นักเรียน 
 2.2 นักเรียนเรียนรู ้
 2.3 นักเรียนแสดงผลงาน 

 3. ขั้นติดตามประเมินผล 
แผนปฏิบัติการโครงการ 

วัน/เดือน/ ป ี กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ 
ตุลาคม  – กันยายน  1. การบรกิารพิธีกจิกรรมหน้าเสาธง   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

พฤศจิกายน  2. กีฬาสีภายใน  
มิถุนายน   3. พิธีไหว้ครู  
กรกฎคม  4. วันสถาปนาลุกเสือแห่งชาติ  
สิงหาคม   5. วันแม่  

  ตุลาคม  – กันยายน  6. กีฬา, บรกิารงานต่าง ๆในชุมชน  
 
9. งบประมาณ   10,000 บาท 

รายละเอียดวัสด-ุอุปกรณ์ในโครงการ 

ที่ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม รายการวัสดอุุปกรณ์ จ านวนหน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 ตุลาคม  – 
กันยายน  

1 , 3 1. น้ ามัน VALVE OIL ( YAMAHA) 
2. น้ ายาขัดเงา บรัซโซ 
3.  ปากเป่าเทเนอร์ แซกโซโฟน 
4.  ครีม สไลด์ทรอมโบน 
5. ไม้ตีกลองสแนร์  Yamaha 
6. ไม้ตีมาร์ช่ิงเบลล ์
7. ลิ้นอัลโตแซกโซโฟน 
8. ลิ้นเทเนอร์ แซกโซโฟน 

     5 ขวด 
     5 ขวด 
     1  อัน 
    2  กระป๋อง 

2 คู่ 
1 คู่ 
 5    อัน 
5  อัน 

180 
50 

2,800 
150 
500 
50 
70 
80 

900 
250 

2,800 
300 
1000 
100 
350 
400 
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ท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รายการวัสดุอุปกรณ์ จ านวนหน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

2 ตุลาคม  – 
กันยายน  

2 1. สายกีตาร์ สายที่ 1 
2. เทียนยางสน 

30 เส้น 
10 แท่ง 

10 
15 

300 
150 

3 ตุลาคม  – 
กันยายน  

5 1. น้ ายาขัดรองเท้า KEWE  สีด า 
2. หัวแจ็ค ตัวผู้ 

20 กระป๋อง 
12 อัน 

70 
25 

1400 
300 

4 ตุลาคม  – 
กันยายน  

4 1. สายกีตาร์ไฟฟ้า  GIBSON 
 

7  ชุด 250 1750 
 

รวมเป็นเงิน  10,000 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      โรงเรียนปล้องวิทยาคมมีวงโยธวาฑิตที่มีขนาด และจ านวนผู้บรรเลงมากขึ้นมีประสิทธิภาพต่อการ
ให้บรกิารในพิธีการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชนในอ าเภอเทงิ 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 นายธนากร  ต๊ะอุ๊ด 
 
12. การอนุมัติโครงการ 
       
                       ลงช่ือ………………………………………….……….ผูเ้สนอโครงการ 
                                                 (นายธนากร  ต๊ะอุ๊ด) 
    
    ลงช่ือ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายปรีชา  ศิริวงค์ทอง) 
          ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
 
    ลงช่ือ                                        ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                             (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
                                    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

  ลงช่ือ         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายไกร  ธรรมากาศ)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ      D06  โครงการพฒันาดูแลสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชา    ศิริวงศ์ทอง 
กลุ่มงาน  บรหิารทั่วไป 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน   
 กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.   

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
                    2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ (      ) ใหม่      (    )  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 
1. โครงการ   โครงการพัฒนาดูแลสิง่แวดล้อม  

 

2. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนนับได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัด

การศึกษา เพราะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เต็มตามศักยภาพ และมีลักษณะนิสัยที่ดี
งาม กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพห้องเรียนทุกห้องมีการจัดตกแต่งอย่างสวยงาม
เอื้อต่อการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่ศึกษาเล่าเรียน นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรักความสะอาด และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ท าให้มีการพัฒนาในทางที่ดีข้ึนทั้งในด้านการเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ และด้านความรับผิดชอบ
งานในหน้าที่ของตนซึ่งเป็นที่คาดหมายได้ว่า นักเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึนในโอกาสต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อพฒันาและจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหร้่มรื่นสะอาด  สวยงาม  และเอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียน   
 
4.เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
1.  พัฒนาสิง่แวดล้อมในโรงเรียน ปรับปรงุสวนหย่อมตัง้แต่โรงฝกึเกษตรกรรมและบริเวณทั่วไป

ในโรงเรียน 
2. ปลูกไม้ดอกไม้ประดบัตามสถานที่ ต่าง ๆ  

 
4.2  เชิงคุณภาพ  
 โรงเรียนมบีรรยากาศทีร่่มรื่น  สะอาด  สวยงามเอื้อต่อการพฒันาผูเ้รียน 
  

5.สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
      
 6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 
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7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 
 - กิจกรรมพัฒนาสวนหย่อม 
 - กิจกรรมพัฒนาเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ 

 8.  วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.1ขั้นตอนเตรียมการ 
ส ารวจ   วิเคราะห์  วางแผน  เสนอโครงการ 

ตุลาคม  – กันยายน  นายปรีชา    ศิริวงศ์ทอง 

8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
จัดหา  จัดซื้อ  ปฏิบัติตามแผน/กจิกรรมที่ก าหนด 

ตุลาคม  – กันยายน  นายปรีชา    ศิริวงศ์ทอง 

8.3 ขั้นตอนติดตาม   
 
   8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 
1.ร้อยละ  80  ของนักเรียนมีทัศนคติที่ดี - ประเมินความพงึพอใจ 

-การสอบถาม 
-การสังเกต    
-การประเมินผล 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบบันทึกการสงัเกต 
3. แบบสอบถาม  
4.แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละ  80 มีบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม 
ที่ดี สะอาด  สวยงาม   

 
9.  งบประมาณ     10,000    บาท 
 
ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด ุ จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 ตุลาคม  – 
กันยายน  

พัฒนาสวนหย่อม - ปุ๋ยคอก 
- ดินร่วน 
- เข็ม 

100 กส 
5 ล า 

500 ต้น 

25 
300 
2 

2,500  
1,500 
1,000 

2 ตุลาคม  – 
กันยายน  

พัฒนา เขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

- พันธ์ุไม้ดอก- ไม้ประดับ 
- ปุ๋ยเร่งดอก 

  4,000 
1,000 

รวม 10,000 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. โรงเรียนมบีรรยากาศทีส่ะอาด  สวยงาม  เอื้อการพฒันาผู้เรยีน 
2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและรักสถาบัน 

  
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   นายปรีชา   ศิริวงศ์ทอง  
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12.   การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ                                          ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นายปรีชา   ศิริวงค์ทอง) 
    
    ลงช่ือ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายปรีชา  ศิริวงค์ทอง) 
          ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
 
    ลงช่ือ                                        ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                             (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
                                    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

  ลงช่ือ         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายไกร  ธรรมากาศ)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



254 
 

รหัส / ชื่อโครงการ       D07 โครงการปรับปรงุอาคารสถานที ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง 
กลุ่มงาน   บรหิารงานทั่วไป 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน   
 กลยุทธ์ท่ี 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.   

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
                    2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะของโครงการ (    ) ใหม่             () ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 
1. โครงการ  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

  

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสถานศึกษาจึงต้องจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็น

แหล่งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถใช้อาคารสถานที่ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดีเพื่อ เป็นการ
บริการนักเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาอาคารสถานที่ในโรงเรยีนอย่างเต็มศักยภาพและผู้เรยีน
ได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1เพื่อพฒันาโรงเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดเีกี่ยวกับการจัดสภาพสิ่งแวดลอ้ม 
 3.2 เพื่อให้นักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม 
               โรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 3.3 เพื่อปรบัปรุงพัฒนาป้ายโรงเรียนปล้องวิทยาคม 

3.4 เพื่อปรับปรงุพื้นทีท่ั่วไปในโรงเรียนมสีิ่งแวดล้อมที่ด ี
3.5 เพื่อปรับปรงุพฒันาห้องน้ า ห้องส้วมของนกัเรียน 
3.6 เพื่อซ่อมแซมอาคาร-สถานที่ในโรงเรียน 

 3.7 เพื่อปรบัปรุงส่งเสริมงานพนักงานบรกิารของโรงเรียน 
 

4. เป้าหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคน บุคลากรในโรงเรียนได้รบัประโยชน์จากการพัฒนาสิง่แวดล้อม 
2. โรงเรียนสามารถให้บริการชุมชนเกี่ยวกับด้านอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อมอย่าง 
    มีประสิทธิภาพ 

4.2 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมสีิง่แวดล้อมทีเ่อื้อประโยชน์เกี่ยวกบัการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
2. โรงเรียนมสีิง่แวดล้อมทีเ่ป็นมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 
5.สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ ตลอดปงีบประมาณ 
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7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 
7.4 แบบเขตพื้นที่รบัผิดชอบของพนักงานบริการ 
7.5 แบบประเมินการปฏิบัตงิานของพนักงานบริการ 
7.6 แบบรายงานผลการปฏิบัตงิานส่งเสริมปรบัปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 8.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.1ขั้นตอนเตรียมการ 
- ส ารวจความต้องการในการพฒันาด้านสิง่แวดล้อม

ในโรงเรียน 
 - จัดเตรียมบุคลากรวัสด-ุอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ตุลาคม นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง 

8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 
- เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน 
- จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
- ปฏิบัติงานตามโครงการ 
- จัดรายงานผลโครงการ 

ตุลาคม – กันยายน นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง 

8.3 ขั้นตอนติดตาม ตุลาคม  – กันยายน  นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง 
 
   8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

วิธีวัด / 
ประเมิน 

เครื่องมือวัด / ประเมินผล 

1.ร้อยละ  
80  ของ
นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดี 

- ประเมิน
ความพึง
พอใจ 
-การ
สอบถาม 
-การสังเกต    
-การ
ประเมินผล 

11. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

12. แบบบันทึก
การสงัเกต 

13. แบบสอบถาม  
14. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

2.ร้อยละ  
80 มี
บรรยากาศ  
สิ่งแวดล้อมที่
ดี  
 
9.  งบประมาณ   10,000  บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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รายละเอียดวัสด-ุอุปกรณ์ 

ท่ี ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด ุ
จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 ต.ค.  – ก.ย. พัฒนาอาคารสถานที ่ ไม้กวาดอ่อน 100 18 1,800 
2 ต.ค.  – ก.ย. พัฒนาสิง่แวดล้อม ไม้กวาด

ทางมะพร้าว 
100 42 4,200 

3 ต.ค.  – ก.ย. ปรับปรงุพฒันาพื้นที่
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

   1,000 

4 ต.ค.  – ก.ย. ซ่อมแซมอาคารสถานที่ใน
โรงเรียน 

   1,000 

5 ต.ค.  – ก.ย. พัฒนางานพนกังานบริการ    1,000 
รวม 10,000 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.4 โรงเรียนมบีรรยากาศด้านสิง่แวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อกจิกรรมการเรียนการสอน 
10.5 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมสี่วนร่วมในการพฒันาสิง่แวดล้อม 
10.6 โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมโรงเรียนในเกณฑ์ดีมาก 

  
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    นายปรีชา   ศิริวงศ์ทอง 
   
12.  การอนุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ             ผู้เสนอโครงการ 

                                                (นายปรีชา  ศิริวงศ์ทอง) 
    
    ลงช่ือ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายปรีชา  ศิริวงค์ทอง) 
          ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
 
    ลงช่ือ                                        ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                             (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
                                    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

  ลงช่ือ         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายไกร  ธรรมากาศ)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ      D08 โครงการพัฒนางานสง่เสรมินาฏศิลป ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุพรรณี  พรมมา 
กลุ่มงาน  บรหิารงานทั่วไป  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน   
 กลยุทธ์ท่ี 4  บรหิารจัดการแบบมสี่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.   
           มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
             2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
             2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
                   และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่       ( )  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************* 

1. โครงการ  โครงการพัฒนางานสง่เสรมินาฏศิลป ์
 

2. หลักการและเหตุผล 
     เมื่อกล่าวถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม อาจกล่าวได้ว่าศิลปะและวัฒนธรรมประจ าชาติเป็นสิ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยประเทศ  ประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองนั้น  จะต้องมีศิลปวัฒนธรรมเป็น
เอกลักษณ์ประจ าชาติของตนเอง  ชาติไทยก็เช่นเดียวกันมีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมที่สะสมสืบทอดกันมา
ช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ส าคัญเฉพาะตัว นับเป็นมรดกอัน
ส าคัญที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้เพราะมรดกทางศิลปวัฒนธรรมนอกจาก
จะมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในฐานะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมีอารยธรรมและความเจริญของประเทศชาติแล้วยัง
เป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศด้วย ศิลปวัฒนธรรมจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้  จะต้องมีการอนุรักษ์ 
พัฒนา ท านุบ ารุงและส่งเสริมเพื่อสืบทอด ถึงอนุชนรุ่นหลังอย่างมีระบบระเบียบเพื่อป้องกันการท าลาย
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อันเนื่องมาจาก
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่แพร่หลายเข้ามาอย่างรวดเร็ว 
    งานนาฏศิลป์ โรงเรียนปล้องวิทยาคม  มองเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงและส่งเสริ
ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว จึงจัดโครงการนาฏศิลป์ส าหรับประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้
เข้ารับการฝึกฝนทักษะทางด้านนาฏศิลป์อย่างถูกต้อง อันจะเป็นแนวทางในการท านุบ ารุง และอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไปอีกทั้งยังเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม อันเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง
ของโรงเรียนอีกด้วยจึงได้จัดท าโครงการเพื่อเสนอซื้อชุดการแสดงและเครื่องประดับประกอบการแสดงเพื่อเป็น
การสารต่อให้แก่บรรพบุรุษสืบต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รบัการฝกึทักษะทางด้านนาฏศิลป์ที่ถูกต้อง 
 2.  เพื่อสร้างเครอืข่ายทางด้านนาฏศิลป์ไทย ไปสูส่ังคมประชาชนผู้สนใจ 
 3.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยการแสดงความสามารถบนเวที 
 4.  เผยแพร่ช่ือเสียงของโรงเรียนปล้องวิทยาคมในด้านศิลปวัฒนธรรม 
 5.  เพื่อเป็นการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทยสู่ชุมชนของงานนาฏศิลป์ไทย 
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      4. เป้าหมาย 
  4.1 เชิงปริมาณ  

1. ครูและบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้เรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกบั
นาฏศิลป์ไทย 

   4.2 เชิงคุณภาพ  
 1.  นักเรียนสร้างเครือข่ายทางด้านนาฏศิลป์ไทย ไปสูส่ังคมประชาชนผูส้นใจ 
 2.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยการแสดงความสามารถ   
     บนเวที 
 3.  นักเรียนได้เผยแพร่ช่ือเสียงของโรงเรียนปล้องวิทยาคมในด้านศิลปวัฒนธรรม 
 4.  เพื่อเป็นการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทยสู่ชุมชนของงานนาฏศิลป์ไทย   

       
      5.  สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
      6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ ตลอดปงีบประมาณ 
 
      7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร - อยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 
      8.  วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ข้ันตอนเตรียมการ 
         - เขียนโครงการและเสนอโครงการ 
         - ประชุมวางแผนงาน 

ตุลาคม  นางสุพรรณี  พรมมา 

8.2 ด าเนินการโครงการ 
         - จัดท าจัดซื้อจัดจ้าง 

ตุลาคม  – กันยายน  นางสุพรรณี  พรมมา 

8.3  ข้ันตอนติดตาม 
         - สรุปผลการด าเนินโครงการ 

กันยายน  นางสุพรรณี  พรมมา 

   
 8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 
1. ร้อยละ  80  ของนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ

งานนาฏศิลป์ไทย 
-การสอบถาม 
-การสังเกต    
-การประเมินผล 
 

1.แบบบันทึกการสงัเกต 
2.แบบสอบถาม  
3.แบบประเมินความพึง
พอใจ 

2. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเผยแพรง่าน
นาฏศิลป์ ร้อยละ  80  ได้รับความรู้เพิม่เตมิ
ในเรื่องนาฏศิลป์ไทย 
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วัน/เดือน/ปี รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ตุลาคม  - ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 

- เสนอโครงการเพื่อขออนมุัต ิ

นางสุพรรณี  พรมมา
  

 
 
 

ตุลาคม  
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- จัดท าปฏิทินกิจกรรม 
- จัดเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง 

ตุลาคม  – กันยายน  
 

- ด าเนินโครงการจัดซื้อชุดการแสดงและ
อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
- ด าเนนิการรวบรวมข้อมูล 
- สรปุรายงานผลการด าเนินโครงการจัดซื้อชุด
การแสดงและอปุกรณ์ประกอบการแสดง 

 
9.  งบประมาณ  10,000   บาท 
 

รายการวัสดุอุปกรณ์โครงการ 

ท่ี รายการวัสด-ุอุปกรณ์ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อ 
หน่วย 

รวม 

1 ซื้อชุดไทย 2 3,500 7,000 
2 ซื้อชุดล้านนา 2 1,500 3,000 

รวม 10,000 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ได้เปิดโอกาสใหผู้เ้ข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รบัการฝึกทกัษะทางด้านนาฏศิลปท์ี่ถูกต้อง 
 2.  ได้สร้างเครือข่ายทางด้านนาฏศิลป์ไทย ไปสู่สงัคมประชาชนผู้สนใจ 
 3.  นักเรียนผูเ้ข้าร่วมโครงการได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยการแสดงความสามารถบนเวท ี
 4.  ได้เผยแพร่ช่ือเสียงของโรงเรียนปล้องวิทยาคมในด้านศิลปวัฒนธรรม 
 5.  โรงเรียนปล้องวิทยาคมสามรถการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทยสู่ชุมชนของงานนาฏศิลป์ไทย
  
 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
   นางสุพรรณี  พรมมา 
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12.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ                     ผู้รับเสนอโครงการ 
                                                (นางสุพรรณี  พรมมา) 
    
    ลงช่ือ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายปรีชา  ศิริวงค์ทอง) 
          ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
 
    ลงช่ือ                                        ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                             (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
                                    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

  ลงช่ือ         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายไกร  ธรรมากาศ)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ    D09 โครงการงานสวัสดิการน้ าประปา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปรีชา  ศิริวงค์ทอง 
กลุ่มงาน   บริหารงานท่ัวไป  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน   
 กลยุทธ์ท่ี 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.   
           มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
                 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะของงาน/โครงการ      (    ) ใหม่ () ต่อเน่ือง  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. ชื่องาน/โครงการ    โครงการงานสวัสดิการน้ าประปา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจัยส าคัญของสถานศึกษาอย่างหนึ่งของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนคืองานสาธารณูปโภคเป็น
การจัดสวัสดิการเรื่องน้ าประปาส าหรับการอุปโภคและบริโภคที่ใช้ส าหรับประกอบการงานด้านต่าง  ๆ ดั้งนั้น
งานสวัสดิการน้ าประปาจึงมีความจ าเป็นในการบริหารจัดการของโรงเรียนดังนั้นทางคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนจึงได้จัดท าการพัฒนาสวัสดิการน้ าประปาโรงเรียนปล้องวิทยาคมขึ้น 
 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อพฒันางานสวัสดิการน้ าประปา ส าหรบัการอุปโภคบริโภคภายโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกในงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัใช้น้ าประปา 

 

4.เป้าหมาย  
ด้านคุณภาพ 

งานสวัสดิการน้ าประปาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านปริมาณ 

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับบรกิารสวัสดิการน้ าประปาร้อยละหนึง่ร้อย 
 

5. สถานท่ีด าเนินการ - โรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ - ตลอดปีงบประมาณ 
 

7. เน้ือหา / หลักสูตร - 
 

8. วิธีด าเนินการ 
 1. ขั้นวางแผน/เตรียมการ 
  1)  ส ารวจราคาวัสดุอปุกรณ์  

2)   พนักงานบริการและครูร่วมวางแผนท างาน 
2. ขั้นด าเนินการ 
 1) ตรวจจุดที่ช ารุด   
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2) วางแผนซ่อมแซม  
3) รายงานผล 

 3. ขั้นติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผล 
  1. การซื้อวัสด ุ– อุปกรณ์ที่ถูกต้องตามระเบียบ 
  2. ติดตามการปฏิบัติงานของแผนงาน 
  3. สรุปรายงานงานที่ปฏิบัติ 
 

แผนปฏิบัติการโครงการ 
วัน/เดือน/ ป ี กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ 

ตุลาคม  – กันยายน  
1. การตรวจจุดที่ช ารุด ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

2. ซ่อมแซมแก้ไขปรับปรงุ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 

9. งบประมาณ   10,000  บาท 
รายละเอียดวัสด-ุอุปกรณ์ในโครงการ 

ท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รายการวัสดุอุปกรณ์ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 ตุลาคม  – 
กันยายน  
 
(วัสดุรายการ
ท่ี 21  ซื้อตาม
ความจ าเป็น
รีบด่วน) 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  200 บาร์ 
2. ก๊อกน้ า  4  หุน 
3. ก๊อกน้ า  6  หุน   
4. ข้อต่อตรง  4  หุน 
5. ข้อต่อตรง  6 หุน 
6. ข้อต่อตรง  1  นิ้ว 
7.ข้องอ  4  หุน 
8.ข้องอ  6  หุน 
9. เกลียวนอก 4 หุน 
10. เกลียวใน 4 หุน 
11. เกลียวนอก 6 หุน 
12. เกลียวใน  6 หุน 
13. ประตูน้ า PVC 4 หุน 
14. ประตูน้ า PVC 6 หุน 
15. เทปพันเกลียว 
16. กาวติดท่อน้ า กระป่องใหญ ่
17. ท่อประปา  4  หุน 
18. ท่อประปา  6  หุน 
19. กรรไกรตัดท่อประปา  1 นิ้ว 
20. ข้อต่อตรง  2  นิ้ว 
21. ข้องอ  2  นิ้ว 

1 เครื่อง 
1 โหล 
1  โหล 
15 อัน 
15 อัน 
10 อัน 
15 อัน 
15 อัน 
15 อัน 
15 อัน 
15 อัน 
15 อัน 
10 อัน 
10 อัน 
10 ม้วน 

1 กระป่อง 
10 เส้น 
10 เส้น  

1 อัน 
10 อัน  

    10  อัน 

3,960 
1,140 
900 
6 
7 
10 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
45 
50 
20 
100 
45 
50 
500 
20 
20 

3,960 
1,140 
900 
90 
105 
100 
90 
105 
90 
90 
90 
90 
450 
50 
200 
100 
450 
500 
500 
200 
200 

รวมเป็นเงิน        หน่ึงหมื่นบาทถ้วน  10,000 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนปล้องวิทยามีการจัดระบบสวัสดิการน้ าประปาที่สามารถให้บริการ นักเรียนบุคลากรใน
โรงเรียนได้อย่างพอเพียง และตลอดเวลา 
 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

นายปรีชา  ศิริวงค์ทอง 
 
12. การอนุมัติโครงการ 

 
ลงช่ือ                      ผู้รับเสนอโครงการ 

                                                 (นางสุพรรณี  พรมมา) 
    
    ลงช่ือ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายปรีชา  ศิริวงค์ทอง) 
          ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
 
    ลงช่ือ                                        ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                             (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
                                    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

  ลงช่ือ         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายไกร  ธรรมากาศ)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ  D10   โครงการสานสัมพันธ์ชาวขาว-เหลือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์ 
กลุ่มงาน   บริหารงานทั่วไป  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน     
 กลยุทธ์ท่ี 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
 กลยุทธ์ท่ี 6  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ.   

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                     2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะของโครงการ        (    ) ใหม่   () ต่อเนื่อง 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการสานสัมพันธ์ชาวขาว-เหลือง 

 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ

ก าหนดทิศทาง ทางการศึกษาของท้องถ่ินและระดมความคิดเห็นความร่วมมือจากชุมชน ดังนั้นสถานศึกษาจึง
มีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและครเูก่าปลอ้งวิทยาคม  ให้เข้มแข็งและความสามัคคีใน
กลุ่มศิษย์เก่าแต่ละรุ่นมากยิง่ข้ึน 

2.  เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าและครูเก่าปล้องวิทยาคม  มีความรัก และภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของ
ตนเอง 

4. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

- ศิษย์เก่าปล้องวิทยาคม  ทุกรุ่น  รวมทั้ง  คณาจารย์   และบุคลากรในโรงเรียน  
                       ปล้องวิทยาคมทุกคน 
 ด้านคุณภาพ 

1. เป็นกจิกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของนักเรียนและศิษย์เก่า โดยมีคณะครู 
สถาบันการศึกษาเป็นจุดศูนย์กลาง 

                2.  เป็นกจิกรรมที่สนบัสนุนสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าปล้องวิทยาคม  ให้เข้มแข็งและแน่น 
                     แฟ้นมากยิ่งข้ึน 

      3.  เป็นกจิกรรมที่ช่วยกันคิด ช่วยกันท าและช่วยกันแก้ปัญหา  พัฒนาบุคลิกภาพ  
          ลักษณะนิสัย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   รู้จักช่วยเหลือ 
          ผู้อื่นรวมทั้งชุมชนและท้องถ่ิน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาของตนเอง 

 
5.   สถานท่ีด าเนินการ   โรงเรียนปล้องวิทยาคม  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 

 

7. เน้ือหา/หลักสูตร  - 

 

8. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ข้ันตอนเตรียมการ 
1. ส ารวจข้อมูลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและ
ชุมชน 
2. น าเสนอข้อมูลการจัดกิจกรรมต่อทีป่ระชุม 
3. ส ารวจราคาวัสดุอุปกรณ์ 
4. วางแผนกิจกรรมด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
ตุลาคม -กันยายน 

 
 
 
 
 
นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์ 
นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์8.2 ข้ันตอนด าเนินการ 

4. เสนอโครงการเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ
5. จัดเกบ็รวบรวมข้อมลูการจัดกจิกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและชุมชน 
6. ด าเนินการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 

8.3 ข้ันตอนติดตาม 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ 
 

8.4 ข้ันสรุปและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 

ผู้ใช้บริการงานด้านปฏิคมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการร้อยละ 
80 

-  ประเมินความพึงพอใจ 
-  การสังเกต/การ
สอบถาม 

-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-  แบบสอบถาม 

9. งบประมาณ  2,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

ปฏิทิน/แผนปฏิบัติงานโครงการ 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคาต่อ 
หน่วย 

รวม 

1.  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการชมรมศิษยเ์ก่า 2 500 500 
2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า 1 2,000 500 
3. กิจกรรมรวมน้ าใจพี่สู่น้อง (ผ้าป่า, ทุนการศึกษา) 1 2,000 1,000 

รวม  2,000 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนและศิษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบข้ึน 
3. ศิษย์เก่าได้รับข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์ 
- นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์

12. การอนุมัติโครงการ 

    ลงช่ือ                       ผู้รับเสนอโครงการ 
                                               (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
    
    ลงช่ือ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายปรีชา  ศิริวงค์ทอง) 
          ปฏิบัติหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
 
    ลงช่ือ                                        ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                             (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
                                    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

  ลงช่ือ         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายไกร  ธรรมากาศ)  
           ผู้อ านวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



267 
 

 
โครงการของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป (E) 

 

รหัส ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งปม. งปม.อื่น หมายเหตุ 
E01 โครงการงานแผนงาน/โครงการ นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์ 19,000   
E02 โครงการพัฒนาห้องส านักงานนโยบาย นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์ 10,000   
E03 โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร์ 6,000   
E04 โครงการพัฒนางานสารสนเทศ น.ส.สินิทธา  ปรียาภัสกุล 5,000   
E05 โครงการงานประชาสัมพันธ์ - 5,000   
E06 โครงการพัฒนางานควบคุมภายใน นางกาญจนา  จิตถา 3,3.10   
E07 โครงการส่งเสริมความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นางมาลี  มนาคม 200,000   

รวม 24,310   
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รหัส / ชื่อโครงการ E01 โครงการพัฒนางานแผนงานโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์ 
กลุ่มงาน  นโยบายและแผน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ 3 ส่งเสริมและพฒันาครูใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรูม้คุีณภาพตาม 
           มาตรฐานวิชาชีพใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ใหเ้ป็นกลไกการขับเคลื่อน 
                   การเรียนรู้ การบรหิารและการบริการ  
 กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน     
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ลักษณะของโครงการ    (   )   ใหม ่     ()  ต่อเนื่อง 
 
 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาประสทิธิภาพงานแผนงานโครงการ 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 การวางแผนในการบริหารงานเป็นกระบวนการในการตระเตรียมการตัดสินใจเพื่อที่จะกระท าสิ่งใด ๆ 
ในอนาคต  โดยมุ่งหวังให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายด้วยวิธีการที่ดีที่สุดหรือให้ประโยชน์สูงสุด  ดังนั้นการ
บริหารงานในองค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการวางแผนงานหรืองานนโยบายเพื่อเป็นหน่วยงานที่ต้องวางแผนระบบ
การบริหารงานทั้งนี้จะได้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่ งมีความส าคัญคือเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อการระบุผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างชัดเจน  และเพื่อเป็นเครื่องมือของผู้
ที่มีวิสัยทัศน์ในการเพิ่มพูนสมรรถนะในการท างาน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารงานโดยมีการก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน 
3.2 เพื่อให้โรงเรียนไดบ้รหิารงานได้สอดคลอ้งสนองกบักลยุทธ์ทีก่ าหนด 
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนเิทศ  ติดตามและประเมินผลการบริหารงานโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ 

 
4.  เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 
4.1.1   โรงเรียนสามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

 4.1.2   การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอยู่ในระดบัคุณภาพดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ80 

 ด้านคุณภาพ 
4.2.1  โรงเรียนสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับกลยทุธ์ที่ก าหนด 
4.2.2 มีระบบการนิเทศ ติดตามงานอย่างต่อเนื่องและน าข้อมลูสารสนเทศมาใช้ในการปรบัปรุง

งานในปีต่อไป 
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5.   สถานท่ีด าเนินการ       
โรงเรียนปล้องวิทยาคม 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ       
ตลอดปงีบประมาณ  

7. เน้ือหา / หลักสูตร 
  -ระบบงานนโยบายและแผน การบริหารจัดการ สาระสนเทศและการประเมิน 
8.  วิธีด าเนินการ 
 1. ข้ันวางแผนเตรียมการ 

- วางแผน / เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 2.  ข้ันด าเนินการ 
- วางระบบงานแผนงาน 

- จัดสรรงบประมาณใหฝ้่าย / งานต่าง ๆ 
-  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
-  ประสานกับงานพัสดุ / การเงินในการด าเนินการด้านวัสดุ-อุปกรณ์ 

- ปรับปรงุหอ้งแผนงาน 
- จัดท าโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการประมวลผลคุมรายรับ-รายจ่าย 
- จัดแหลง่ข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

3.ข้ันสรุปและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / 

ประเมินผล 
- ตรวจสอบรายงาน
โครงการ 
- ประเมินความพงึพอใจ 
 

- รายงานโครงการ 
- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

1.  ร้อยละ 80 ของโครงการที่โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการและประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการ 
2. กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการสอดคลอ้ง
กับกลยุทธ์ที่ก าหนด 
 

แผนปฏิบัติการโครงการ 
วัน/เดือน/ปี รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค.  -  วางระบบงานแผนงาน  
 
 
 
คณะกรรมการงาน
แผนงาน 

ต.ค. - จัดท าโปรแกรมในการคุมรายรับ-รายจ่าย 

 

-กิจกรรม SWOT   
และการอบรมสัมมนาวิเคราะหส์ภาพปญัหาของงาน
ต่างๆในรอบป ี
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
- กิจกรรมประชุมสัมมนาประจ าป ี

ต.ค. - ก.ย.  
- จัดแหล่งข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 
 (สรปุผลการด าเนินกจิกรรม/รายงานผลโครงการ) 
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9.  งบประมาณ      19,000     บาท   (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาท) 
 

รายการวัสด-ุอุปกรณ์งานแผนงาน/โครงการ 
 

ที่ ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด-ุอุปกรณ์ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

    
 

กรรไกร ตราม้า 8 นิ้ว 2 อัน 80 160 

1
. 

 ต.ค. 
- 

ก.ย. 

1. วางระบบงาน
แผนงาน 

ลวดเย็บกระดาษ MAX (ขนาดใหญ่) 
กระดาษปกหอม A4 
 

5 กลอ่ง 
1 รีม 

8 
120 

40 
120 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

2.กิจกรรม SWOT   
และการอบรม
สัมมนาวิเคราะห์
สภาพปัญหาของ
งานต่าง ๆ ในรอบป ี
-จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
3.จัดแหล่งข้อมลู
สารสนเทศเพื่อการ
บรหิาร(สรปุ
รายงานกจิกรรม/
งานต่างๆ) และ
รายงานผลโครงการ 
 
 4.กิจกรรม
ประชุมสัมมนา
ประจ าป ี
 
 

กระดาษ A4  Double A   10 ริม 120 1200 
คลิบหนบีด า NO.108 6 ตัว 10 60 
คลิบหนบีกระดาษ 2 กลอ่ง 20 40 
หมึกส าหรับเครื่องปริ้นท์ laser   1000 
หมึกเติมเครื่องปริ้น Epson   1000 
ตู้ใส่เอกสาร   900 
ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และตัวสแกน
ไวรัส 

 2,000 2,000 

ค่าจัดท าเอกสาร   1,000 

 
 
 
 
ค่าด าเนินการกจิกรรมSWOT 
และประชุมสัมมนา   
(ค่าอาหาร,  ค่าตอบแทนวิทยากร ) 

        
 
 
 
11,480 

รวมท้ังสิ้น 19,000 
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1  โรงเรียนมีการบริหารงานโดยมีแผนปฏิบัติการที่มีการก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการที่
ชัดเจน 

10.2  โรงเรียนได้มีการบริหารงานได้สอดคล้องสนองกับกลยทุธ์ทีก่ าหนด 
10.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนเิทศ  ติดตามและประเมินผลการบริหารงานโรงเรียน 

ได้อย่างเป็นระบบ 
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11.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์  และคณะกรรมการงานแผนงาน/โครงการ 
 
12.  การอนุมัติโครงการ 
 
                                 ลงช่ือ…………………..………………….………….ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
 

ลงช่ือ…………………….................................…………ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                    (นายไกร    ธรรมากาศ)  

               ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ  E02 โครงการพัฒนาห้องส านักงานนโยบาย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวยุเรศ    พรหมมินทร ์
กลุ่มงาน   การบริหารงานอ านวยการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  
 ข้อที่ 4  บริาารจัดการแบบมสี่วนร่วมโดิใช้ระบบคณณาาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน      
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  2.2 มีระบบบราิารจัดการคณณาาพของสถานศึกษา 

2.6 จัดระบบเทคโนโะิีสารสนเทศเพื่อสนับสนณนการบราิารจัดการแะะการจัดการเรีินรู ้
ลักษณะโครงการ   (    ) ใหม่      ( )  ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 

1. โครงการ    พัฒนาห้องส านักงานนโยบาย 
2. หลักการและเหตุผล 

         ห้องส านักงานนโยบายเป็นศูนย์กลางของการบริหารที่ส าคัญในสถานศึกษา เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
ด้านต่างๆ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูลด้านการวางแผนงานต่างๆ  อีกทั้ง
สภาพแวดล้อมในห้องแผนไม่เอื้ออ านวยต่อการท างาน บรรยากาศในห้องไม่ปลอดโปร่ง ทางกลุ่มนโยบายและ
แผนมีความจ าเป็นต้องปรบัปรงุภูมิทศัน์ และบรรยากาศในการท างาน โดยการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้อง
แผน และจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆแก่กลุ่มงานเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการจัดท าเอกสารและด าเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท าเอกสารด้านนโยบายและแผนต่อไป   
   
   3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาห้องส านักงานนโยบายให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม  
2.  เพื่อจัดซื้อวัสดคุรุภัณฑ์ต่าง ๆ  ให้มีครบถ้วนและทันสมัย 
3.  เพื่อจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่   พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มงานอื่นๆ 

 
   4. เป้าหมาย 

4.1  เชิงปริมาณ 
  1. กลุ่มงานนโยบายและแผนมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพียงพอต่อการด าเนินงาน 

2. ห้องส านักงานนโยบายมีบรรยากาศน่าท างานน่าใช้ 
4.2  เชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละ 100 ของผู้มาใช้บริการบริการห้องส านักงานนโยบายมีความพึงพอใจต่อ     
                        การบริการ 

      5.  สถานท่ีด าเนินการ 
 -  ห้องส านักงานนโยบายโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 
      6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
              ปีงบประมาณ 2563 
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     7.  เน้ือหา  /  กิจกรรม 
 

     8.  วิธีด าเนินการ 
8.1 ขั้นตอนเตรียมการ 

-  ส ารวจ  วัสดุอุปกรณ์ทีจ่ะใช้ในการด าเนินงานในห้องนโยบายและแผน 
       8.2 ขั้นตอนด าเนินการ 

-  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ที่จะใช้ในการด าเนินงานในห้องนโยบายและแผน 
       8.3  ขั้นสรุปและประเมินผล 
  -  ด าเนินการสรปุผลการด าเนินงาน 
 
9.  งบประมาณ  10,000  บาท 

 
ตารางรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 

ท่ี กิจกรรม รายการวัสด ุ จ านวนต่อ
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1 -จัดบรรยากาศภายใน 
ห้องส านักงานนโยบาย 

-กระดาษชาร์ทส ี
-กระดาษสสีองหน้า 
-กระดาษกาวสองหน้า 
-กาวลาเท็กซ์ขวดใหญ ่
-กรรไกร, แม็ก 

100 
100 
5 
3 
3 

8 
8 

100 
150 
150 

800 
800 
500 
450 
450 

2 - ซ่อมบ ารงุอุปกรณ์    
 คอมพิวเตอร์และปริ้น  
 เตอร ์

-ค่าซ่อมบ ารงุปริ้นเตอร/์
คอมพิวเตอร ์ 
 

  3,000 
 

 3,000 
 

  3,000 
 

3 จัดท าเอกสารรายงาน
ด้านต่างๆ 

 4,000 
 

4,000 
 
 

4,000 
 
 
  

รวม 10,000   
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  พัฒนาห้องส านักงานนโยบายให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม  
2.  จัดซื้อวัสดคุรุภัณฑ์ต่าง ๆ  ให้มีครบถ้วนและทันสมัย 

         3.  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่   พรอ้มทั้งอ านวยความสะดวกให้กบักลุ่มงาน  
 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสาวยุเรศ   พรหมมินทร ์
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12.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ……………………...................…………ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร)์ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
 

ลงช่ือ…………………….................................…………ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                    (นายไกร    ธรรมากาศ)  

               ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ       E03 โครงการพฒันางานประกันคุณภาพภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์
กลุ่มงาน  นโยบายและแผน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน     

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษ 
                ที่ 21 ด ารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
                ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม         

 กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
                          ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการเรียนรู้ การ  
                           บริหารและการบริการ  
 กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน    

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงการ              (   ) ใหม่              ()    ต่อเนื่อง 
********************************************************************************** 
1. โครงการ   โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 

สังคมโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ จึง
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมที่
จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้ คือ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน  ๆ นั้น ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพด้วย ผลการจัด
การศึกษาของไทยในระยะที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการประเมินคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นของกรม
วิชาการ หรือของสมาคมนานาชาติได้ท าการประเมินผลการศึกษา โดยสรุปในภาพรวมพบว่า คุณภาพ
การศึกษาของไทยมีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีข้ึนทั้งในด้านความรู้ ความคิดทักษะ ความสามารถ 
รวมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย ในเบื้องแรกจ าเป็นอย่าง
ยิ่งจะต้องพัฒนาสถานศึกษาก่อนอื่น ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาเป็นสถานที่จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่  

การพัฒนาตนเองของสถานศึกษาจึงต้องด าเนินการอย่างรีบด่วน อย่างไรก็ตามในการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาน้ัน สถานศึกษาจักต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งการสร้างความมั่นใจดังกล่าวนี้สามารถ
ด าเนินการได้โดยสถานศึกษาควรมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีพัฒนาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการ
ด าเนินการในลักษณะของการผสมผสานระหว่างกระบวน 

การบริหารกับการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา อันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่เราเรียกว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ภารกิจที่สถานศึกษาจักต้องด าเนินการอยู่แล้ว การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงมีความส าคัญอย่าง
มาก ในการสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถท าให้
เด็กไทยเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นประชากรที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้อยู่
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ร่วมกันอย่างมีความสุข อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง มี
ความสามารถในการร่วมมือ และแข่งข้นกับประชากรประเทศอื่น ๆ ได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรีอยู่ในสังคม
โลกต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีมาตรฐาน 
2. เพื่อใหก้ารด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3. เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
 

4. เป้าหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ 

1.  ด าเนินการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและครบถ้วนตาม
เกณฑ ์

    มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสมศ. 
2.  จัดท าเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานภายในสถานศึกษา  
3.  ครูและฝ่ายงานทุกฝ่ายมีการประเมินตนเอง 
3.  จัดท ารายงานพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) โรงเรียน  
4.  รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของโรงเรยีนให้กับหน่วยงานต้นสงักัด  

 4.2   เชิงคุณภาพ 
  1.   นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2.  การบรหิารงานของโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มรีะบบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

5. สถานท่ีด าเนินการ - โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ -ตลอดปีงบประมาณ 
 

7. เน้ือหา / หลักสูตร 
1. ศึกษาและวิเคราะหม์าตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อใหส้อดคล้องกบับริบทของโรงเรียนปล้อง
วิทยาคม 
2.  ศึกษามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในทั้งของ สพฐ.และ สมศ. 
3. การจัดเก็บข้อมลูขอบข่ายงาน มาตรฐานการศึกษา ทั้งของการศึกษาข้ันพื้นฐานและของ สมศ.  
    ให้สอดคล้องกันและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
4. สร้างความเข้าใจและให้ความรู้กบัองค์กรในเรื่อง มาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดที่จะท าการ
ประเมิน 
    และพฒันาให้ได้ตามมาตรฐานและมีการพัฒนาที่ดีข้ึน 
5.  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบังานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
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6.  มีการเกบ็รวบรวมข้อมลู เอกสารข้อมูลหลกัฐานและรายงานการคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
7. บุคลากรและฝ่ายงานมีการประเมินผลงานตนเอง (SAR) อย่างเป็นระบบและไปในแนวทางเดียวกัน 

 
8. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ขั้นเตรียมการ 
1. วางแผนเขียนโครงการ 
2.   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

พฤษภาคม  งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

8.2 ขั้นด าเนินการ 
1.  การประชุมชี้แจงวางแผนงานของคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.  การจัดระบบ รวมรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.  ด าเนินวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
4.  ประกาศโรงเรียนปล้องวิทยาคม เร่ือง การใช้มาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
5.  ประชุมสัมมนาเชงิปฏบิัติการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ6. 
ด าเนินการวิเคราะห์ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 7.  ประกาศโรงเรียนปล้องวิทยาคม เร่ือง การก าหนดค่าเปา้หมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
8.  ด าเนินประชุมวางแผนงาน เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในประเมินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  
9.  ค าสัง่โรงเรียน เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของโรงเรียน  
 ( Self Assessment Report)ประจ าปีการศึกษา 2559 

10. วางแผนตรวจสอบ และทบทวนคุณการศึกษาของโรงเรียน 
11. ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
12.  สรุปผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาการด าเนินการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา  

ครูผู้สอนทุกท่าน 

8.3 ขั้นตอนตดิตาม กันยายน  และ  
กุมภาพันธ์  

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / ประเมินผล 
1. ร้อยละความส าเร็จเป็นไปตามเกณฑ์

ประกาศค่าเป้าหมาย ของแต่ละมาตรฐาน
การศึกษา 

2. งานประกันคุณภาพการศึกษามีการ
รายงานประจ าปี (SAR) 

3. งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ปล้องวิทยาคมมเีครื่องมือเก็บข้อมูล
ครบถ้วน 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. การประเมินผล 

1. แบบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล เครื่องเก็บ
ข้อมูลนักเรียน 

2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินความพึง

พอใจ 

 
 

แผนปฏิบัติการโครงการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
ท่ี 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2563 

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. ประชุมช้ีแจงวางแผนงานของ
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

√ 
 

          

2 ด าเนินการวิเคราะหม์าตรฐานการศึกษา
ของมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

           

3 ประกาศโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม เรื่อง  
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

           

4 ด าเนินการวิเคราะห์ การใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อก าหนดค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

           

5 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพ 

           

6 แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาการ
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
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7 ประกาศโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม เรื่อง การ
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

           

8 ด าเนินประชุมวางแผนงาน เพื่อให้คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในประเมินการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  

           

9. วางแผน และสร้างเครื่องมือ ทบทวนคุณ
การศึกษาของโรงเรียน 

           

10. ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

           

11. ด าเนินการตรวจสอบและสรุปผล การ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

           

12 รายงานผลการสรุปการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน 

           

13 คณะครูและฝ่ายงานสง่รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

           

14. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
หรือรายงานการประเมินตนเองของ
โรงเรียน (SAR) เผยแพร่ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ 

           

 
9.  งบประมาณ     6,000    บาท 
 

รายการวัสดุ อุปกรณ์ ระบบประกันคุณภาพภายใน 
ท่ี วัน / เดือน 

/ ปี 
กิจกรรม รายการวัสดุ - 

อุปกรณ์ 
จ านวน/ 
หน่วย 

ราคา/ 
หน่วย 

รวม 

1 ต.ค    ด าเนินการวิเคราะห์
มาตรฐานการศึกษาของ
มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

1.  กระดาษถ่าย
เอกสาร A4 
2. กระดาษการ์ดปก
คละส ี
3. การซ่อมแซม 
เครื่องปริ๊นซ์ยี่หอ้ 
Cannon  รุ่น 145  
4.  หมึกเติม

5  รีม 
 

3  รีม 
 

1  เครื่อง 
 

 
1  ชุด 

105 
 

110 
 

1,000 
 

 
620 

525 
 

330 
 

1,000 
 

 
620 
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เครื่องปริ๊นซ์ยี่หอ้ 
Cannon สีด า สีน้ า
เงิน 
สีแดง สีเหลือง 
 
 

 
 

 

2  พ.ย   - ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพ 
- ค่าตอบแทนวิทยากรใน
การฝกึอบรม 
 

2. เทปสันหนงัสอื 
1.5  นิ้ว 

3. เทปสันหนงัสอื  2   
นิ้ว 

- 

3  ม้วน 
 

2   ม้วน 
 

- 

60 
 
65 
 
1,500 

180 
 
130 
 
1,500 

3 ธ.ค. 
- 

มี.ค. 

- วางแผน และสร้าง
เครื่องมือ ทบทวนคุณ
การศึกษาของโรงเรียน 
- เผยแพร่ จลุสารงาน
ประกันคุณภาพ
ประจ าเดือนทุกครัง้ที่มกีาร
ประชุมประจ าเดอืนของ
โรงเรียน 
 
 

1. กระดาษการ์ดปก
คละส ี

3  รีม 110 330 

4  - ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
-   ด าเนินการตรวจสอบ
และสรุปผล การตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1.  กระดาษถ่าย
เอกสาร A4 
2. เครื่องเย็บกระดาษ 
3. ช้ันวางเอกสาร 
4. กระดาษเยื่อบาง 
ขนาด 1.5 นิ้ว 
 

5  รีม 
 

2  อัน 
3  ช้ัน 

 
45  อัน 

105 
 

70 
350 

 
45 

525 
 

140 
1,050 

 
45 

5 พ.ค. จัดท ารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี หรอื
รายงานการประเมินตนเอง
ของโรงเรียน (SAR) 
เผยแพร่ใหห้น่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ 

1. กระดาษโฟโต ้  
2. แผ่นซีดี princo 
 

2  รีม 
1 กลอ่ง 

105 
450 

210 
450 

รวมเงินท้ังหมด 
 

10,000 
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10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ 
 2.  การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
                การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3.  โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก 
 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ - นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร ์
 
12.  การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ……………………..…………………….….ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร)์ 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
 

ลงช่ือ…………………….................................…………ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                    (นายไกร    ธรรมากาศ)  

               ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ E04 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสินิธทรา  ปรียาภัสกลุ 
กลุ่มงาน บรหิารงานอ านวยการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  
ข้อที่  5  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับมาตรฐานของ  สพฐ. 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู ้
ลักษณะของโครงการ (    )  ใหม่ ( )  ต่อเนื่อง 
 

1. โครงการ  โครงการพัฒนาประสทิธิภาพงานสารสนเทศ 
2. หลักการและเหตุผล 

               สังคมโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆจึง
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมที่
จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้ คือ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนๆนั้น ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพด้วย ผลการจัด
การศึกษาของไทยในระยะที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการประเมินคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นของกรม
วิชาการ หรือของสมาคมนานาชาติได้ท าการประเมินผลการศึกษา โดยสรุปในภาพรวมพบว่า คุณภาพ
การศึกษาของไทยมีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีข้ึนทั้งในด้านความรู้ ความคิดทักษะ ความสามารถ  
รวมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม  ความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย  ในเบื้องแรกจ าเป็นอย่าง
ยิ่งจะต้องพัฒนาสถานศึกษาก่อนอื่น  ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาเป็นสถานที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ 
 การพัฒนาตนเองของสถานศึกษาจึงต้องด าเนินการอย่างรีบด่วน  อย่างไรก็ตามในการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาน้ัน  สถานศึกษาจักต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  สามารถท าให้เด็กไทยเป็นเด็กดี  คนเก่ง  และมี
ความสุข เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  พร้อมที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน  สร้างสรรค์เศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง   มีความสารถในการร่วมมือ  และ
แข่งขันกับประชากรประเทศอื่นๆได้อย่างมีความสุข  มีศักดิ์ศรีอยู่ในสังคมโลกต่อไปได้      

ซึ่งการสร้างความมั่นใจดังกล่าวนี้สามารถด าเนินการได้โดยสถานศึกษาควรมีกระบวนการบริหารจัดการที่
มีพัฒนาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  มีการด าเนินการในการลักษณะของการผสมผสานระหว่างกระบวนการ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มรีะบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรบังานบริหารองค์กร การเรียนการสอน 
การวิจัยและการบรกิารทางวิชาการ  
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 

 

4.  เป้าหมาย 
 4.1  เชิงปริมาณ 
 -  การด าเนินงานโรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และสมศ.  ให้ครบ
ทุกมาตรฐาน 
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 -  รายงานการอบรม /  การสัมมนา / รางวัลต่างๆ 
 4.2  เชิงคุณภาพ 
 -  การบริหารงานของโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

5.  สถานท่ีด าเนินการ 
             โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
     6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
             ปีงบประมาณ 2563 
    7.  เน้ือหา  /  หลักสูตร 
         -  ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบท
ของโรงเรียนปล้องวิทยาคม 
         -  ศึกษามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในทั้งของ  
สพฐ.  และสมศ. 
         -  การจัดเกบ็ข้อมลูขอบข่ายงาน  มาตรฐานการศึกษา  ทังของการศึกษาข้ันพื้นฐานของสมศ.  ให้
สอดคล้องกันและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
         -  มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  เอกสารข้อมูลหลักฐาน 
    8.  วิธีการด าเนินการ 
         8.1  ขั้นเตรียมการ 
                -  วางแผนเขียนโครงการ 
                -  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
        8.2  ขั้นด าเนินการ 
                -  วางแผนเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานของคณะครูโรงเรียน 
                -  จัดท ารายงาน 
                -  ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้ครอบคลุมมาตรฐาน 
        8.3  ขั้นสรุปและประเมินผล 
               -  ประเมินผลและสรุปโครงการ 
               -  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

แผนปฏิบัติการโครงการ 
 

วัน / เดือน/ปี รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย.   วางแผนการท าแบบฟอรม์การจัดเก็บข้อมลูการเนินงานต่างๆ  

คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ 
 

ก.ค.– ก.พ.  ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานเป็นรายเดือน 
มี.ค.    สรปุผลและรายงานผลโครงการ 
 
   9.  งบประมาณ  5,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  10,000 บาท 
ที่ ว/ด/ป กิจกรรม รายการวัสด ุ จ านวนต่อ

หน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 

1  
 
 

ตลอดป ี
การศึกษา 

 

วางแผนการท า
แบบฟอร์มการ
จัดเกบ็ข้อมลูการ
เนินงานต่างๆ 

-  แฟ้มตราช้าง  3  นิ้ว 
-  ไส้แฟ้ม 
 

6 
10 
 

76 
25 
 

456 
250 

 

2 ติดตามผลการ
ด าเนินงานและ
รายงานเป็นราย
เดือน 

-  หมึกเติมเครื่องปรี้นส์ 
canon  สีด า และสี ขนาด 
๑๐๐  ซีซี 
-  กระดาษ  A4 
-  กระดาษสี  ( ปก ) 
-  แล็กซีน 
-  กระดาษPhoto120แกม 

3 
 
 

10 
5 
4 
1 

600 
 
 

145 
   150 

35 
140 

1,800 
 
 

1,450 
750 
140 
140 

3 สรปุผลและรายงาน
ผลโครงการ 

    

รวม 4,986 
 

  10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           -  ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
           -  การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 

  11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสินิธทรา  ปรียาภัสกลุ 
 

  12.  การอนุมัติโครงการ 
 

   ลงช่ือ……………………………...............……….ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                             (นางสาวสินิธทรา  ปรียาภัสกลุ) 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ลงช่ือ…………………….................................…………ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                    (นายไกร    ธรรมากาศ)  

               ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ  E05  โครงการงานประชาสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย 
กลุ่มงาน  บรหิารงานอ านวยการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน    
 ข้อที่  6 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทัง้ในระดบัโรงเรียน ระดบัทอ้งถ่ิน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  
มาตรฐานท่ี  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะของโครงการ   (   )  ใหม่     ()  ต่อเนื่อง 
 
1. โครงการ    โครงการงานประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล 

 การประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างศรัทธาและดึงดูดความสนใจประชาชนตลอดจนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เข้า
ร่วมในกระบวนการพัฒนาโรงเรียน โดยมรีะบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และ
เน้นน้ าหนักของข้อมลูข่าวสารทีเ่ผยแพรเ่พื่อดึงความสนใจ และทันสมัย 

 ในการบรหิารโรงเรียนให้มีคุณภาพน้ันข้ึนอยู่กับ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกัน
และกัน และการประชาสมัพันธ์ คือหัวใจหลักของสื่อที่จะใช้เช่ือมระหว่างการท างานให้มรีะบบ สร้างความ
เข้าใจอันดี  ดังนั้นโรงเรียนจ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาโรงเรียนให ้      ชุมชนหรือหน่วยงาน
อื่นได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวและการพัฒนาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
6. เพื่อเป็นสือ่กลางระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และหน่วยงานอืน่ 
7. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผูป้กครอง ชุมชนและโรงเรียน 
8. เพื่อใหผู้้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ มีทัศนคติที่ดีตอ่โรงเรียน 

 

4.  เป้าหมาย 
5.4 เชิงปริมาณ 

- วารสารโรงเรียนภาคเรียนละ 1  เลม่ รวมปกีารศึกษาละ 2  เล่ม (คิวอาร์โค้ด) 
- จุลสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนเดอืนละ 1 ฉบับ 

5.5 เชิงคุณภาพ 
- ประชาสมัพันธ์ข่าวสารผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหผู้้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน

อื่น อย่างมีประสิทธิภาพ     
 

5.  สถานท่ีด าเนินการ  -  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ  ตลอดปงีบประมาณ 

 
8. เน้ือหา / หลักสูตร - 
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9. วิธีด าเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 

- วางแผนเขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

ขั้นด าเนินการ 
- จัดท าวารสารหญ้าปล้อง 
- จัดท าจลุสารประชาสมัพันธ์ 
- ด าเนินรายการเสียงตามสายในโรงเรียน 

ขั้นสรุปและประเมินผล 
- ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
แผนปฏิบัติการโครงการ 

วัน / เดือน/ปี รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ. ค  1.  วางแผนการจัดท าจุลสารและวารสารหญ้าปลอ้ง นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย 

นางมาลี  มนาคม 
นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว 
 
 

พ.ค   2.  วางแผนการด าเนินรายการเสียงตามสาย  
พ.ค    -  ม.ีค  3.   ด าเนินรายการเสียงตามสาย 

4. ถ่ายและจัดเกบ็ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
พ.ค    -  ม.ีค 61 5.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

มิ. ย   
- ก.พ   

6. จัดท าจลุสารหญ้าปล้อง เดือนละ 1  ฉบับ  

ก. ย   7.  จัดท าวารสารหญ้าปล้อง ฉบับที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ก.พ.   8.  จัดท าวารสารหญ้าปล้อง ฉบับที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
มี.ค   9.  รายงานผลโครงการ 

 
10. งบประมาณ  - 5,000   บาท       (ห้าพันบาทถ้วน) 
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 รายการวัสดุอุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์ 

ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการกิจกรรม รายการวัสด-ุอุปกรณ์ 
จ านวน/
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

4
. 

พ.ค.  – ก.พ.  4.  ด าเนินรายการจัด
เสียงตามสาย 

1.  แผ่น CD เพลง 
     ประเภทต่าง ๆ 
2.  กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

4  แผ่น 
 

5  ริม 

100 
 

110 

400 
 

550 
5 พ.ค   -  มี.ค.  5.จัดท าป้าย

ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ 
6.  ถ่ายภาพ และ
จัดเกบ็ภาพกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 

1.ค่าจัดท าป้ายไวนิล 8 ผืน 500 4,000 

รวมเงิน 4,990 
 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  -  ชุมชนได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนและได้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางมาลี  มนาคม    
2. นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย   
3. นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว   
 

12.  การอนุมัติโครงการ 
 
 
                                ลงช่ือ……………………...................………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นายสุเมธ  ต๊ะวงศ์ชัย) 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
 

ลงช่ือ…………………….................................…………ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                    (นายไกร    ธรรมากาศ)  

               ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ E06 โครงการปรบัปรุงระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา  จิตถา 
กลุ่มงาน  นโยบายและแผน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน   
 กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียน     
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
ลักษณะของโครงการ    (    )   ใหม ่     ()  ต่อเนื่อง 
 
 
1.  ชื่อโครงการ   โครงการปรับปรงุระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ.  

2544   ได้ก าหนดให้ส่วนราชการทั้งในระดับหน่วยรับการตรวจ  และระดับหน่วยงานย่อย  จัดวาง ระบบ
ควบคุมภายใน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด   ทั้งนี้เพื่อสร้างความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล หน่วยงานที่
ก ากับดูแล  และต่อสาธารณชนว่าการด าเนินงานของหน่วยงาน   จะมีระบบวิธีการในการก ากับดูแล  ควบคุม  
และติดตามผล ซึ่งมีความส าคัญให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นโรงเรียนปล้อง
วิทยาคม จึงจัดโครงการปรับปรุงระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน   ประจ าาปีงบประมาณ 2563  
ซึ่งต้องรายงานผลต่อระดับหน่วยรับตรวจโดยมุ่งหวังให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายด้วยวิธีการที่ดีที่สุดหรือให้
ประโยชน์สูงสุด  

  

3. วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามมาตรฐานทีก่ าหนด    
            และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการการก าหนดมาตรฐาน  การ 
            ควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6           
 2.2  เพื่อใหโ้รงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  ตลอดทัง้มี  
           การด าเนินการตามแผนการปรับปรงุ  และมีการตดิตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม           
     2.3  เพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในของโรงเรียนให้มปีระสิทธิภาพ 
 

4.  เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 
   บุคลากรที่รบัผิดชอบกลุม่งานทัง้  4  กลุ่มงาน  คือ  กลุ่มงานบรหิารวิชาการ               
กลุ่มบรหิารงาน งบประมาณ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กลุม่บริหารงานบุคคล 

 ด้านคุณภาพ 
กลุ่มงานทั้ง  4  กลุ่มงาน  คือ กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุม่บรหิารงานงบประมาณ   

กลุ่มบรหิารงานทั่วไป  กลุ่มบรหิารงานบุคคล  มีการด าเนินการอย่างมีประสทิธิภาพมากข้ึน 
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5.   สถานท่ีด าเนินการ      โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
6.   ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปงีบประมาณ  
7. เน้ือหา / หลักสูตร 
 -ระบบงานการควบคุมภายใน การบรหิารจัดการ สาระสนเทศและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
8.  วิธีด าเนินการ 
 1. ข้ันวางแผนเตรียมการ 

- วางแผน / เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 2.  ข้ันด าเนินการ 
- วางระบบงานการควบคุมภายใน 
- จัดท าแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการและรายงานผล 

3.ข้ันสรุปและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ วิธีวัด / ประเมิน เครื่องมือวัด / 

ประเมินผล 
1. สังเกต 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบสอบภาม 
- แบบประเมิน 
- เอกสารบันทึก/
หลักฐานที่   
เกี่ยวข้อง  
 
 

- บุคลากรทีร่ับผิดชอบกลุ่มงาน  
   ทั้ง  4 กลุ่มงาน  
- กลุ่มงานทัง้ 4 กลุ่มงานมกีารด าเนินการ    
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

                           
 แผนการปฏิบัติงาน  

ว.ด.ป. ขั้นตอนการด าเนินงาน หมายเหต ุ
1. ติดตามการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและบรหิาร
ความเสี่ยงของงวดก่อน            
2. ด าเนินกิจกรรมประเมินความเสี่ยง        
3. สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  ทั้ง  5  ด้าน  ในงวด ปีงบประมาณ 2563            
4. วิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนการปรับปรุงการควบคุมงวด
ปีงบประมาณ  2563           
5.  บันทึกการประเมินผลระบบควบคุมภายในประจ าา
ปีงบประมาณ  2563  ในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน             
6. รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  ประจ าปี
งบประมาณ  2563             
7.  แจ้งแผนการปรบัปรุงแก"บุคลากรภายในโรงเรียนเพือ่ทราบ
และด าเนินการตามแผน             

   
  ตุลาคม 
   2562 
     - 
 กันยายน 
   2563 
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8. ติดตามผลการด าเนินการตามแผนการบรหิารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน  ช่วง 6 เดือน แรก  ปีงบประมาณ 2563           
9. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนสิ้นงวดปงีบประมาณ  2563         
10  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ และรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ 
 

  
9.  งบประมาณ      3.500     บาท   (สามพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) 
 

รายการวัสด-ุอุปกรณ์งานแผนงาน/โครงการ 
ท่ี รายการวัสด-ุอุปกรณ์ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม 

1 กรรไกร ตราม้า 8 นิ้ว 2 อัน 80 160 

2 ลวดเย็บกระดาษ MAX (ขนาดใหญ่) 
กระดาษปกหอม A4 
กระดาษ A4 
ใส้แฟ้ม 

5 กลอ่ง 
2 รีม 
4 รีม 

2 แพ็ค 

8 
120 
100 
100 

40 
440 
400 
200 

 
3 คลิบหนบีด า NO.108 6 ตัว 10 60 

4 คลิบหนบีกระดาษ 2 กลอ่ง 20 40 
5 ามึกส าารับเครื่องปริ้นท์ laser   1000 
6 ตู้ใส่เอกสาร 1  1300 
                                                       รวม 3,480 

 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

     10.1  โรงเรียนมีกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามมาตรฐานที่ก าหนด  และ 
             เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน  การควบคุม      
             ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6           
 10.2  โรงเรียนสามารถรายงานผลการควบคุมภายในต่อหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดทัง้มี  
             การด าเนินการตามแผนการปรบัปรุง  และมกีารติดตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลา 
             อันเหมาะสม           
     10.3  โรงเรียนปรบัปรุงการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในของโรงเรียนให้มปีระสิทธิภาพ 
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11.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางกาญจนา จิตถา  และคณะกรรมการงานควบคุมภายใน 
 
12.  การอนุมัติโครงการ 
 
 
                         ลงช่ือ……………………..………………………….ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางกาญนา จิตถา) 
 

           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 

        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 
 

ลงช่ือ…………………….................................…………ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                    (นายไกร    ธรรมากาศ)  

               ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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รหัส / ชื่อโครงการ E07  โครงการส่งเสริมความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมาลี  มนาคม 
กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน      

ข้อที่ 3 พันนาาะักสูตรแะะจัดการเรีินการสอนเทีิบเคีิงมาตรฐานสากะมีความรับผิดชอบ 
         ต่อสังคมแะะสิ่งแวดะ้อมข้อที่ 5 พันนาแาะ่งเรีินรู้เทคโนโะิีสารสนเทศเพื่อการเรีินรู้ 
         แะะการบริาารจัดการ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะของงาน/โครงการ     (    )  ใหม ่ ( )   ต่อเนื่อง 

1. โครงการ ส่งเสริมความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) 
1) พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   2) งานพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู ้

2.หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 4  มาตรา 24   การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับ (1) การจัดเนื้อหาและกจิกรรมสอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ (3) จัดกิจกรรมให้ผูเ้รยีนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น รักการอ่าน  
และเกิดการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง (4) ส่งเสริมใหผู้้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน  และ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ (5) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาตามศักยภาพ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามความคาดหวังตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้  ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา 2542 สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร    จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เพียงพอต่อผู้เรียน  และสามารใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อจัดหาสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้และการบรหิารจัดการระบบ ICT 
2. เพื่อพัฒนาการจัดท าเว็บไซตเ์พื่อการเรียนรู้ 
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3. เพื่อสง่เสรมิการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการบรหิาร
จัดการ 

4.  เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ 

 1. มีสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสื่อสารเพื่อการเรียนรูแ้ละการบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ 
และสนองความต้องการของผู้เรียน ร้อยละ 100 

2.  ผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 100    จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีารสารสนเทศ  
      เชิงคุณภาพ 

4. ผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
5.   สถานท่ีด าเนินการ  

โรงเรียนปล้องวิทยาคม   
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 
7. เน้ือหา / หลักสูตร 
 หลักสูตรช่วงช้ันที ่3 และ 4  สาระเทคโนโลย ี   
8. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ข้ันตอนเตรียมการ 
- ศึกษา รวบรวมข้อมูล สภาพปจัจบุัน ปัญหา 
- ประชุมวางแผนการด าเนินงาน มอบหมายงานผู้รบัผิดชอง 
-น าเสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 62 -
กันยายน 63 

 
 

 
 
 
 
 
 

นางมาลี  
มนาคม 

 
 
 
 

8.2 ข้ันตอนด าเนินการ 
-  จัดหาสือ่เพื่อการเรียนรู้ด้วยระบบ ICT 
-  พัฒนาเว็บโซต์โรงเรียน 
-  อบรมครูในการจัดท าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้
 
8.3 ข้ันตอนติดตาม 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
8.4 ขั้นสรุปและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
3. ร้อยละของสื่อเทคโนโลยกีารสื่อสารเพื่อการเรียนรู้

และการบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพและสนอง
ความต้องการของผูเ้รียน 

-  ประเมินความพึงพอใจ 
-  สังเกต/การสอบถาม 
 

-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-  แบบสอบถาม 
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ตารางการปฏิบัติงาน 
วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. –ก.ย.   1.ส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ส ารวจราคาอุปกรณ์ในท้องตลาด 
2. ส ารวจความต้องการของผู้เรียน 

ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร ์
 

ต.ค.  , ก.ย.  1.ด าเนินการจัดซื้ออปุกรณ์ที่จ าเป็นต่อการการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และจัดท าสื่อ 
การเรียนรู ้และจัดท าแฟม้สะสมผลงานนักเรียน 

การเงิน , พัสด ุ, ฝ่าย
บรหิาร 

ต.ค.–ก.ย.  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
จัดท าป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ICT 

ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร ์
 

ม.ีค. และ ต.ค.  รายงานแผนงาน/โครงการ 
 
9. งบประมาณ    286,000     บาท   

รายละเอียดวัสด-ุอุปกรณ์ 

ท่ี วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม 
รายการ 

 
จ านวน
หน่วย 

หน่วย 
ละ 

รวม 

ภาคเรียนที ่2   

1 
 

ตุลาคม 2562 ด าเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการ

พัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตภายใน

โรงเรียน 

1. สาย Fiber optic 
2. สายแลนนอกอาคาร 
3. ตัวกระจายสัญญาณ 

  200,000 

2 

พ.ย. 62  – 
ม.ีค. 63 

ดูแลรักษา ปรับซอ่ม
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการ
การเรียนการสอนโดย

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

อินเตอร์ความเร็วสงู         
(งบสาธารณูปโภค) 

และกิจกรรมดูแลรักษาการ
ใช้งาน 

 

40000 40,000 

3 

พ.ย. 62  – 
ม.ีค. 63 

อบรมบุคลาการในการ
จัดท าสือ่เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวันและ

อาหารว่าง  

3000 
3000 

3,000 
3,000 

รวมภาคเรียนที ่2 246,000 
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ภาคเรียนที ่1  

1 

พ.ค. 63 –  
ต.ค. 63 

ดูแลรักษา ปรับซอ่ม
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการ
การเรียนการสอนโดย

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

 อินเตอร์ความเร็วสูง         
(งบสาธารณูปโภค) 

และกิจกรรมดูแลรักษาการ
ใช้งาน 

 40,000 40,000 

2 
ต.ค. 63 กิจกรรมสรุปงาน/

โครงการ - - - - 
รวมภาคเรียนท่ี 1 40,000 

รวมตลอดปีการศึกษา 286,000 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
4. สถานศึกษามีการจัดสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการเรียนรู้ที่มปีระสทิธิภาพตรง

กับความต้องการ 
5. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สงูข้ึน 

 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางมาล ี มนาคม 
12.  การอนุมัติโครงการ 

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

                                                   (นางมาลี  มนาคม) 
 

ลงช่ือ……………………….....…….……….…………ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายวิรุจน์  เมืองมูล) 
                   รองผู้อ านวยการกลุม่งานบริหารวิชาการ 
 

 
           ลงช่ือ…………………..………………….…………ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 

                                                    (นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต์) 
        ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

 
ลงช่ือ…………………….................................…………ผู้อนมุัติโครงการ 

                                                    (นายไกร    ธรรมากาศ)  
               ผู้อ านวยการโรงเรียนปลอ้งวิทยาคม 
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ภาคผนวก 
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