
 

               รายงานผลการดำเนนิงาน 

                      ปีงบประมาณ 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 
 
 
 
 
                                    โรงเรียนพานพร้าว  

                 อำเภอศรีเชียงใหม่  จงัหวัดหนองคาย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 



1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 



 2. รายงานเงินคงเหลือ 

 

 

 

 



3. รายรับของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 



   3. รายรับของโรงเรียน(ต่อ) 
 

 

 

 



    4. รายจ่ายของโรงเรียน  คร้ังที่ 1 ภาคเรียน 2/2562 

 

 

 



 4. รายจ่ายของโรงเรียนคร้ังที่ 1 ภาคเรียน 2/2562 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. รายจ่ายของโรงเรียน คร้ังที่ 2 ภาคเรียน 1/2563 
 

 

 

 



4. รายจ่ายของโรงเรียน คร้ังที่ 2 ภาคเรียน 1/2563 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. รายงานเงินคงเหลือ 
 

 

 

 

 

 



6. สรุปผลการบริหารงานงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
                   - ภาพข่าวประชาสัมพันธ ์
                   - สำเนาเกียรติบัตร 
                   - แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

                      

 

 



 

 

 

                          



 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

แผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ  2563 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนวจการบริหารและจัดการการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเป็น
ภารกิจของโรงเรียน เพื่อเป็นการวางแผนการบริหารการศึกษา ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
การปฏิบัติจริงอย่างมีกรอบทิศทาง รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจท่ีกำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กอปรกับความในข้อ 16(ช) 
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได่กำหนดให้จัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในเช่นกัน โรงเรียนพานพร้าว จึง
ได้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
อื่นๆ 

 ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดทำและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีมีส่วนทำให้การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน
พานพร้าว สำเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 

คณะผู้จัดทำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บริบทของสถานศึกษา 

1. ประวัติ/ที่ต้ัง โดยสังเขป 

โรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายมีประวัติและความเป็นมาโดยลำดับ ดังต่อไปนี้ 
❖โรงเรียนพานพร้าว เปิดทำการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศ ณ วันท่ี 31                        

พฤษภาคม พ.ศ. 2503 โดยให้เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 1 ห้องเรียน เป็นแบบสหศึกษา รับนักเรียน ในปีแรก
ได้จำนวน 27 คน และแต่งต้ัง นายคง  โพธิบัณฑิต ให้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ เมื่อวันท่ี 16  มิถุนายน   พ.ศ.  2503 

❖โรงเรียนได้ประกอบพิธีเปิดเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2503  ท่ีโรงเรียนปริยัติธรรมวัดช้างเผือก 
และอาศัยทำการสอน อยู่ท่ีโรงเรียนปริยัติธรรมวัดช้างเผือก เป็นเวลา1  ปีการศึกษา ต่อมาจึงย้ายไปอาศัยอาคารเรียนของ
โรงเรียนศรีเชียงใหม่ จนกระท่ังถึงวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2505  จึงได้ย้ายมาทำการสอน  ในอาคารเรียนของโรงเรียน
ปัจจุบันจนมาถึงปัจจุบันนี้ 

❖ มื่อวันท่ี 14  มกราคม พ.ศ. 2506  นายเยื้อ วิชัยดิษฐ์  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาประกอบ   พิธีเปิด
ป้ายนามโรงเรียน ซึ่งเปิดป้ายโรงเรียนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 4  กรกฎาคม พ.ศ. 2503  โรงเรียนมีช่ือว่า“ศรีเชียงใหม่วิทยา” 
แต่ต่อมาเมื่อวันท่ี 6  กันยายน พ.ศ. 2503 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมวิสามัญศึกษาให้ช่ือโรงเรียนว่า “โรงเรียนพาน
พร้าว”  และให้ใช้อักษรย่อว่า “น.ค. 17 ”  ในปี พ.ศ. 2514  ได้เปล่ียนมาใช้อักษรย่อของโรงเรียนว่า  “พ.พ.”  และได้
ใช้มาจนถึงปัจจุบัน  

ทำเลที่ต้ัง 
  โรงเรียนพานพร้าว  ต้ังอยู่เลขท่ี  86 หมู่ 5  ตำบลพานพร้าว (เขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่) 

อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มีพื้นท่ี  2  แปลง มีถนนสายศรีเชียงใหม่สังคม ผ่ากลาง แปลงท่ี  1    มีพื้นท่ี  19 
ไร่  1 งาน  24 ตารางวา  แปลงท่ี  2 มีพื้นท่ี  14 ไร่ 1  งาน  85 ตารางวา รวมมีพื้นท่ี  33  ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา  
ระยะทางจากท่ีว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ถึงโรงเรยีนประมาณ  1.5  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดหนองคาย 57 กิโลเมตร  
 ทิศเหนือ จดท่ีส่วนบุคคล 

 ทิศใต้  จดวัดป่าพระสถิตย์ 

 ทิศตะวันออก จดท่ีส่วนบุคคลและวัดป่าพระสถิตย์ 

 ทิศตะวันตก จดท่ีส่วนบุคคล 

อักษรย่อ พ.พ. 

สีประจำโรงเรียน ฟ้า - ชมพู 

 

คติพจน์ของโรงเรียนพานพร้าว (Motto) 

                   “ เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม” 



      เรียนดี   คือการศึกษาคือชีวิตท่ีเจริญเติบโต ให้ความรู้ ความจริงท่ีเป็นอมตะ และช้ีนำแนวทางการดำรงชีวิตท่ีมี
วินัย เรียบง่าย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแน่วแน่ท่ีจะศึกษาท้ังด้านศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งวิทยาการ ท่ีทันสมัย เพื่อ
ประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะธำรงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

       มีวินัย หมายถึง การรู้จักเคารพต่อกฎกติกา ระเบียบและศักดิ์ศรีของผู้อื่น เคารพผู้อาวุโสกว่า ท้ังคุณวุฒิและ
วัยวุฒิ มีความเป็นประชาธิปไตยแก้ปัญหาในชีวิต ด้วยสันติวิธีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รักษาความสะอาด
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

       ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง ความมีศรัทธาในศาสนาท่ีตนนับถือและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่นสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติการมีค่านิยมในชีวิตท่ีถูกต้อง มีความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 

เคร่ืองหมายประจำโรงเรียน 

                               

2. ทำเนียบผูบ้ริหาร 

ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ปีท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
1.   นายคง  โพธิบัณทิต ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2503 - 2524 
2.  นายวีระพงศ์  ดวงอุทา   ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2524 - 2532 
3.  นายสมภาร  ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2532 - 2533 
4.  นางลออ  จองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2533 - 2534 
5.  นายโสภณ  บำรุงสงฆ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2534 - 2535 
6.  ว่าท่ีร้อยตรี สุเทพ   ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2535 - 2537 
7.  นายประคอง  พัวตะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2537 - 2544 
8.  นายเดชา พจนสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2544 - 2547 
9.   นายอนันต์ อมตฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2547 - 2558 
10.  นายจิตการ   หนูจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2558 – 2561 
11. นายคมสัน  ชัยจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน 

  

 

 

 



ข้อมูลครูและบุคลากร 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีดังนี้ 
  1) ผู้บริหารช่ือ นายคมสัน  ชัยจักร์   ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ ต้ังแต่  วันท่ี  1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2561  จนถึง
ปัจจุบัน 

 2) จำนวนครูผู้สอน จำแนกเป็น  
       - ข้าราชการ     29   คน  
       - พนักงานราชการ   4     คน  
       - ครูอัตราจ้าง     2     คน  
          3) ลูกจ้างช่ัวคราว จำนวน 3 คน                     

    4) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา  ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา 
จำนวน (คน)  

รวม ชาย หญิง 
ปริญญาเอก - 1 1 
ปริญญาโท 3 3 6 
ปริญญาตร ี 13 14 27 

ตำกว่าปริญญาตรี 2 1 3 
รวม 18 19 37 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



บทที่ 2 

ทิศทางการบริหารการศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนพานพร้าว เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งพฒันาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์บนพื้นฐานความ
เป็นไทย มีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบสู่ความเป็นสากล 

พันธกิจ (Mission) 

       1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม สืบทอด
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

       2.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียน ให้แสวงหาความรู้  มีความสามารถในการส่ือสารโดยใช้
เทคโนโลยี  รู้จักไตร่ตรอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

       3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ป้องกันตนเองจากยาเสพติด มีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัย
ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

       4.   ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถ ใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา  มีจิตสาธารณะและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

       5.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 

       6.  ส่งเสริมการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ  และมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

       7.  ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นสากล  มีการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นระบบ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

เป้าประสงค์ (Goals) 

       1.  ผู้เรียนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ รักความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม สืบทอด
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย  ดำเนินชีวิตด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

       2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณลักษณะเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถ มีทักษะในการส่ือสาร
โดยใช้เทคโนโลยี  รู้จักการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

       3.  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี  ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ร่วม
กิจกรรมท่ีหลากหลาย 



      4.   ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา มีจิตสาธารณะและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มุ่งมั่นในการทำงาน อนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

      5.  บุคลากรมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้เรียน 

      6.  โรงเรียนมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  
มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

      7.  มีระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นสากล มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Uniqueness) 

       “วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นำความรู้” 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity)  

“ไหว้สวย  รวยคุณธรรม” 

นโยบายของโรงเรียน (Policy) 

         โรงเรียนพานพร้าว เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนรักความจริง ความดีและความงาม รู้จักรักและรับใช้เพื่อให้
นโยบายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์โรงเรียนพานพร้าว จึงมีการดำเนินการ ดังนี้ 

       1.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดมั่นในศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม โดยเน้นให้เป็นผู้รักความจริง ความดี และความงาม 
รู้จักรักและรับใช้ 

       2.  ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

       3.  พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  4.  จัดให้มีการตรวจประกันคุณภาพภายในทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานให้ดำเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       5.  สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการของโรงเรียน โดยดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 

จุดเน้นของโรงเรียน 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระวิชาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 (Student Achivement) 

 2. นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ และคิดเป็น  

 3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 

 4. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ (EQ: Emotional Quotient) 



 5. ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
(Alternative Learning) 

 6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

 7. นักเรียน ครู และโรงเรียนได้รับการพฒันาเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

 8. โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง และผ่านการรับรองจาก
การประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools) 

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนพานพร้าว 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในการเป็นชาติไทย ค่านิยมท่ีดีงามตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการขยาย โอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษากับกลยุทธ์โรงเรียน 

ท่ี มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ    

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ 
1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.3 ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง ต่อความรุนแรง 

โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 
ท่ี มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์      
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 



2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ 
รอบตัว 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุผล 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
4.3 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร    
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียอยู่ในระดับ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ียมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 
6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ี มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

7.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
7.6 ครูให้คำแนะนำคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย

ความเสมอภาค 
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ

สอน 
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล    
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน

คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการ 
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
8.5 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม

เวลา 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล   

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบกำหนด 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตามดูแล และขับเคล่ือนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัด และ

ความสนใจของผู้เรียน 
 



ท่ี มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความสะดวก 

พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
11.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.5 นำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
12.6 จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
13.1

  
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

13.2
  

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด
ขึ้น 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของ

สถานศึกษา 
14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา 
15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าท่ีผ่านมา 

  

  



นโยบาย วิสัยทัศน์ พนัธกิจ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

วิสัยทัศน์  

 เป็นองค์กรขับเคล่ือนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสู่สากล  

พันธกิจ  

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   

ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน และ   17  ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 1  การบริหารจัดการท่ีดี 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 2  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู ้

           ตัวบ่งช้ีท่ี 3  การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   

          มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

            ตัวบ่งช้ีท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 

    ตัวบ่งช้ีท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 

    ตัวบ่งช้ีท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 

    ตัวบ่งช้ีท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป   

    ตัวบ่งช้ีท่ี 5 การขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

              ตัวบ่งช้ีท่ี 1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีผลงานท่ีแสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 

                  การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 



ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางกาศึกษาขั้น 

             พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ท่ีดี   

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานเท่าเทียมกัน 

               และศึกษาในระดับสูงขึ้น  

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อีกท้ังเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้
กำหนด โรงเรียนจึงได้นำมาตรฐานต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาต่อไป 

 มาตรฐานการศึกษาข้ึนพื้นฐาน แบ่งเป็น 5 ด้าน มี 15 มาตรฐาน  ดังนี้ 

 ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

  มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

  มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

  มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา 

                                      ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

  มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

                                      แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  

                     มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร  

  มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

                                       และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

    ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

  มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

  มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด  

                                      ประสิทธิผล 

  มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท 

                                      หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  



  มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 

                                       คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

  มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 

                                       พัฒนาเต็มศักยภาพ 

  มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนด 

                                       ในกฎกระทรวง  

 ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

  มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 

                                       แห่งการเรียนรู้  

 ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

  มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 

                                        ท่ีกำหนดขึ้น  

 ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

  มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ 

                                        พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิสัยทัศน์ 

         สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 

         ๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  

๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี ๒๑ ๔. สร้าง
โอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่าง 

ท่ัวถึงและเท่าเทียม  

๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

  



๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาท่ียั่งยนื และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๕) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้  

นโยบายท่ี ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

นโยบายท่ี ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

นโยบายท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

นโยบายท่ี ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำ
ทางการศึกษา  

นโยบายท่ี ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

นโยบายท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์  

๑. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  

๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  



๕. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ี
สูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ 

ตัวชี้วัด  

๑. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  

๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  

๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของพื้นท่ี  

๖. จำนวนสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

๗. จำนวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์  

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  

๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนา ทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร  

๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 

  



ตัวชี้วัด  

๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะ ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  

๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้าน
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA  

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์  

๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ท่ีสอดคล้องกับแนวโนม้การพัฒนา
ของประเทศ  

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึง
การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้  

๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  

๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ  

๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

๖. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการ
การเรียนรู้  

๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรีย นการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ตัวชี้วัด  

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  

๒. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่าน
เกณฑ์ท่ีกำหนด  

๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ 
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  



๔. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีทักษะการ
เรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม  

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ัง
ด้านร่างกายและจิตใจ  

๗. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู ้

นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

เป้าประสงค์  

๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Global Goals for 
Sustainable Development)  

๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในระดับพื้นท่ี ร่วมมือในการจัด
การศึกษา  

๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี  

๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง โดย
คำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ัง ของสถานศึกษา  

๕. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สถานศึกษาบริหารงานจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

๖. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส เข้าถึงบริการด้านการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ของประชาชน  

ตัวชี้วัด  

๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  

๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
คำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็น
พิเศษสำหรับผู้พิการ  



๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี  

๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ท่ีมีประสิทธิภาพ  

๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์  

๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  

๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อ
ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐  

๓. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่การลด
ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  

๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอื้อหรือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียนและชุมชน  

๖. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้าง
จิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็น มิตร กับส่ิงแวดล้อม  

๗. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน  

๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
จำนวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน ๙. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ๒๒๕ เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

 

 



ตัวชี้วัด  

๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้าง จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมี
จากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัด
แยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ มาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนินกิจกรรม
ประจำวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ งานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้าน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้  

๗. ครู และนักเรียนสามารถนำส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐  

๘. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให้เป็นสำนักงานสี
เขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์  

๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป 

 ๒. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องปรับเปล่ียน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย 
พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธงีบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

  



๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด  

๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  

๒. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล  

๓. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจท้ังระบบ  

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) ๘. 
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง มีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

แผนงาน โครงการ และกิจกรรม 

ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน

รายหัว 
งบ 

ประมาณ 
อื่นๆ รวม 

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
 1. ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย (อาสาจราจร  
      และสวมหมวกนิรภัย 100%) 

6,000   6,000 กิจการ
นักเรียน 

 2. โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไข 
      ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

5,000   5,000 กิจการ
นักเรียน 

 ๓. โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดเหล้า  
      ยาเสพติด และอบายมุข 

14,000   14,000 กิจการ
นักเรียน 

 ๔. โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 25,000   25,000 วิชาการ 
 ๕. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 34,000   34,000 บริหารท่ัวไป 
 6. โครงการสภานักเรียนและส่งเสริม 
      ประชาธิปไตย 

๖,๐๐๐   ๖,๐๐๐ กิจการ
นักเรียน 

 7. โครงการยกย่องนักเรียนประพฤติดี 3,000   3,000 กิจการ
นักเรียน 

นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
1. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 4o,ooo  20,000 60,000 วิชาการ 
2. โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา 10,000   10,000 วิชาการ 
3.  โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ 60,000   60,000 วิชาการ 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๑. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 30,000   30,000 วิชาการ 
 2. โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 10,000   10,000 วิชาการ 
 3. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10,000   10,000 วิชาการ 
 4. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านนาฎศิลป์ 39,440   39,440 วิชาการ 
 5. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี 60,000   60,000 วิชาการ 
 6. โครงการประดิษฐ์เครื่องประดับนาฏศิลป์ 21,210   21,210 วิชาการ 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา  
1. โครงการสอนซ่อมเสริม 10,000   10,000 วิชาการ 
2. โครงการประชุมผู้ปกครอง 8,500   8,500 วิชาการ 
3. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8,000   8,000 กิจการ

นักเรียน 
 



 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน

รายหัว 
งบ 

ประมาณ 
อื่นๆ รวม 

 4. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 6,000   6,000 กิจการนักเรียน 
5. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 15,000   6,000 กิจการนักเรียน 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 

Waste School) 
25,000   25,000 บริหารท่ัวไป 

2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 20,000   20,000 บริหารท่ัวไป 
3. โครงการปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา 65,000   65,000 บริหารท่ัวไป 

 4.  โครงการปรับปรุงห้องสมุด 50,000   50,000 บริหารท่ัวไป 
 6.  โครงการสถานศึกษาพอเพียง 20,000   20,000 บริหารท่ัวไป 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๑. โครงการพัฒนางานงบประมาณ 4,000   4,000 งบประมาณ 
๒. โครงการอบรมครูเรื่องการพฒันาการ

เรียนการสอน 
12,000   12,000 บุคคล 

๓. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

5,000   5,000 วิชาการ 

๔. โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนศึกษา 68,550   68,550 บริหารท่ัวไป 
๕. โครงการพัฒนาบุคลากร 55,000   55,000 บุคคล 
๖. โครงการพัฒนาหลักสูตร 5,000   5,000 วิชาการ 
๗. โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน 
5,000   5,000 วิชาการ 

๘. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โรงเรียนสุจริต) 

- - - - กิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ   ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
แผนงาน   ด้านนโยบายทางการศึกษา 
สนองนโยบาย   ข้อที่ 3, 6 
กลุ่มงาน   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ     นางนันธิยา  พูลเพิ่ม  และหัวหน้ากลุ่มสาระ  8  กลุ่มสาระฯ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา   ตลอดปีการศึกษา 2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ และผล  O-NET ต่ำ   โรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญจึงดำเนินการ  

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน สนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น พัฒนาคุณภาพครู  สร้างความตระหนักให้กับครูและส่งเสริมให้ครูได้
เข้าร่วมอบรมสัมมนา ท้ังภายในและภายนอก  เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้กับตัวเอง  พัฒนาคุณภาพนักเรียน  ส่งเสริมการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อฝึกประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน จะได้นำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน สนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น 
2. เพื่อสร้างความตระหนัก  และเติมเต็มศักยภาพให้กับครู 
3. เพื่อฝึกประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนให้

สูงขึ้น 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว คิดเป็นร้อยละ 100  ได้สร้างความตระหนักให้กับตนเอง
และส่งเสริมคุณภาพให้กับผู้อื่นเสมอ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายให้กับ
นักเรียน  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน เพื่อฝึกประสบการณ์
อย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

การดำเนินการ 
1.   เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.   ประชุมครู  เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลนักเรียน  และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
3.   สร้างความตระหนักให้กับครู  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการพัฒนา 
4.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  โดยครูดูแลอย่างใกล้ชิด  ช้ีแนะให้คำปรึกษาตลอดเวลา 
5. หาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อกิจกรรมนั้นๆ โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า 
6. นำเสนอผลงาน  และร่วมกันประเมินผลงานให้กำลังใจนักเรียน และยกย่องช่ืนชม 
7. เผยแพร่ผลงาน  โดยการจัดนิทรรศการ  จัดบอร์ด  ป้ายนิเทศ  แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 



การดำเนินการ  

ลำดับท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา หมาย

เหตุ พ.ค มิ.ย ก.ค ส.
ค 

ก.ย ต.ค พ.
ย 

ธ.ค ม.ค ก.
พ 

มี.ค เม.
ย 

1 เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

                  

2 ประชุม หารือ  
กับบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง 

             

3. สร้างความ
ตระหนักให้กับ
คณะครู 

             

4. หาแหล่งเรียนรู้              

5. ดำเนินการเรียน
การสอน 

             

6. เสนอผลงาน /
ประเมินผล 

             

7. เผยแพร่ผลงาน              

งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนรายหัวจำนวน    70,000  บาท 
 
รายละเอียดการจ่าย 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10,000  
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10,000  
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 15,000  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10,000  
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 10,000  
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 5,000  
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5,000  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 5,000  
 รวม 70,000  

 
สถานที่ 
 โรงเรียนพานพร้าว 
 
 
 



ระยะเวลาในการเรียนการสอน 
 ตลอด ปีการศึกษา  2563   

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางนันธิยา  พูลเพิ่ม และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระฯ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   กิจกรรมวันสำคัญ 
แผนงาน                              สร้างความเชื่อม่ันและระดมความร่วมมือจากชุมชน/องค์กร/หน่วยงาน 

ภายนอก 
สอดคล้องกับนโยบาย   ข้อที่  8 
สนองกลยุทธ์ข้อที ่  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามรักษ์ความเป็น 

ไทยและท้องถ่ิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายสัมพันธ์  สวัสด์ิธรรม และคณะครูทุกกลุ่มสาระฯ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมวันสำคัญ เป็นกิจกรรมท้ังในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ท่ีเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีสำคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และ
เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันสำคัญเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความสำคัญ
ของวันสำคัญเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความ
กตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์  กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองท่ีช่ืนชอบนักเรียนได้ความรู้และมี
ความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกนั  
โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวนัสำคัญต่างๆ  
 2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 3 เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำคัญของท้องถิ่น 
 4 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ  
เป้าหมาย 
 ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ 
  1. จัดกิจกรรมวันสำคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในโรงเรียน 7 ครั้ง 
  2. ร่วมกิจกรรมสันสำคัญ ในชุมชน อย่างน้อย 5   ครั้ง 
  เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและสามารถอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข 
  2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
  3. นักเรียนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 ผลลัพธ ์นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะครูเพื่อช้ีแจงกำหนดแนวปฏิบัติ พ.ค.63  งานบริหารท่ัวไป 
2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน พ.ค. 63  ผู้บริหาร,คณะครู 
3 ดำเนินตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้    
 3.1 วันวิสาขบูชา 8 พ.ค. 63 วัดในพื้นท่ี  
 3.๒ วันไหว้ครู  13 มิ.ย. 63 ห้องประชุม  
 3.4 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด  26 มิ.ย. 63 ห้องประชุม  
 3.4 วันสถาปณาโรงเรียน ๔ ก.ค. ๖๓ ห้องประชุม  
 3.5 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 8-9 ก.ค.63 วัดในพื้นท่ี  
 3.6 วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 63 ห้องประชุม  
 3.7 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.63 ห้องประชุม  
 3.8 วันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค. 63 ห้องประชุม  
 3.9 วันคริสตมาส 25 ธ.ค. 63 ห้องประชุม  
 3.10 วันอาเซียน 18 ส.ค. 63 ห้องประชุม  
4 ติดตามประเมินผล 28 ก.พ. 64  งานกิจการนักเรียน 
5 สรุปรายงานผล 25 มี.ค.64  งานกิจการนักเรียน 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ      
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 78,375.- บาท 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบ

ดำเนินงาน 
เงิน

อุดหนุน 
งบรายจ่าย

อื่น 
1 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 8,000    
2 วันวิทยาศาสตร์ 8,000    
3 วันคริสตมาสต์ 8,500    
4 วันสถาปณาโรงเรียน 33,875    
5 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 10,000    
6 วันสำคัญอื่นๆ 10,000    

รวม 78,375    
 
 
 
 
 
 
 
 



 การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 
วิธีการติดตามและ

ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมของวันสำคัญต่างๆ  
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
3. เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและ
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำคัญของท้องถิ่น 
4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ  
 

1. สอบถาม สัมภาษณ์ 
2. สังเกต   
3. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมิน
โครงการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 

2. นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ  
 3. ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
 4. โรงเรียนมีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต์ วันศุกร์และรับ 
                การอบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ     ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
แผนงาน       แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวบการจัดการเรียนรู้ 
สนองนโยบาย    ยุทศาสตร์ที่ 2 แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวบการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางศรีไพร  สังฆะคุณ  และ  นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 กรกฎาคม 2563- 30 เมษายน  2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล     

การอ่านเป็นกิจกรรมท่ีสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้และ ความคิดของนักเรียน  การจัดกิจกรรมปลูกฝังนิสัย
รักการอ่าน และพัฒนาทักษะการอ่านให้กับนักเรยีน จึงเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาความคิดให้
เกิดแก่นักเรียนอีกด้วย ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการท่ีสำคัญต่อการศึกษาในโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าอย่างเต็มท่ีตามความความสนใจและความ
ต้องการของแต่ละบุคคล  และเป็นแหล่งสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ดังนั้น โครงการส่งเสริมการอ่านจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวบการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ี
เช่ือมโยงการอ่านไปสู่การเรียนรู้  เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้  โดย
คาดหวังว่านักเรียนจะนำทักษะดังกล่าวไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสริมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้นักเรียน 
2.เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3.เพื่อให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
4.เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน  การพูด  การคัด  การเขียน ให้มีทักษะท้ัง 4 ด้านดีขึ้น 

เป้าหมาย 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว เข้าร่วมโครงการ จำนวน 464 คน 
- คณะครูโรงเรียนพานพร้าว จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การอ่านจำนวน 8 กลุ่มสาระ 
เป้าหมายคุณภาพ 
- นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน , รักการอ่าน , แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษากำหนด 
- นักเรียนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการ ผลงานการปฏิบัติ 

เหตุผลที่
ดำเนินการ ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ ผู้ปฏิบัติการ 

1.ขั้นเตรียมการ 
1.1ประชุม
วางแผนในการ
ดำเนินงาน 
1.2.เสนอ
โครงงานเพื่อขอ
อนุมัติโครงงาน 

1.1โครงการท่ี
ได้รับอนุมัติ 
1.2 มีการวาง
แผนการดำเนินงาน 

ของบประมาณ
วางแผน
ดำเนินงาน
ร่วมกัน 

1 ก.ค.263-
18  ก.ค. 
2563 

- งานห้องสมุด 
1.นางศรีไพร 
สังฆะคุณ 
2.นางสาวสุดารัตน์  
วิชาไชย 

2.ขั้นดำเนินการ 
- กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

2.1จำนวนนักเรียน
ท่ีสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม 

-เพื่อให้นักเรียน
ได้ฝึกปฏิบัติการ
ทำกิจกรรมการ
อ่าน 
-ปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่าน 
-ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
-นักเรียนได้
เรียนรู้
ความสำคัญของ
การอ่านและ
ประวัติบุคคล
สำคัญทางด้าน
วรรณกรรม 
  

1 ก.ค.263-
18  ก.ค. 
2563 

25,000 งานห้องสมุด 
1.นางศรีไพร 
สังฆะคุณ 
2.นางสาวสุดารัตน์  
วิชาไชย 
และยุวบรรณารักษ์ 

-นิทรรศการ
หนังสือดีท่ีน่า
อ่าน 

2.2จำนวนหนังสือ 
ห้องสมุด 

20 ก.ค.63-
30 เม.ย.64 
 

-กิจกรรมตอบ
ปัญหากับ
ห้องสมุด 

-นักเรียนอ่าน
หนังสือและสรุป
ใจความสำคัญนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
-นักเรียนได้เรียนรู้
ปฏิบัติจริง,เข้าร่วม
กิจกรรมตามความ
ถนัดความสามารถ 
-นักเรียนได้อ่าน
หนังสืออย่าง
หลากหลายวิชา 
-นักเรียนรู้แหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1-7 ส.ค.63 
 

5,000 

-ตอบปัญหาจาก
หนังสือ
สารานุกรมไทย 
 

3-4 ก.ค. 63 
 

-กิจกรรมเสียง
ตามสาย 
 

12 ก.ค. 63 
- 20 ก.พ.64 
 

-กิจกรรมไอซีที
เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า 
 

19 ก.ค. 63 
- 20 ก.พ. 64 
 

-กิจกรรม
ประกวดการเล่น
เรื่องจากหนังสือ 

26 ก.ค. 63 
-20มี.ค. 64 
 

 
 
 
 



ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการ 

ผลงานการ
ปฏิบัติ 

เหตุผลที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

ผู้ปฏิบัติการ 

-กิจกรรมวาด
ภาพจากการ
อ่าน 

-นักเรียนได้
สืบค้นความรู้
จากหนังสือ 
-นักเรียนได้รับ
สาระน่ารู้,
ข่าวสารจาก
การฟัง 
-นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติการ
ค้นหาความรู้
จากแหล่ง
เรียนรู ้
นักเรียนได้ฝึก
ทักษะหน้าช้ัน
เรียน 
นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการคิด 
การเขียน 
นักเรียนได้ฝึก
การหาความรู้
จากส่ือ
เทคโนโลยีและ
สาระสนเทศ
ห้องสมุด
อิเล็คโทรนิค 
นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการคิด 
การอ่าน 
 

 26 ก.ค. 63 
-20มี.ค. 64 

  

-คัดลายมือ 26 ก.ค. 63 
-20มี.ค. 64 

-กิจกรรมการ
ประกวดจัดทำ 
กฤตภาค 

26 ก.ค. 63 
-20มี.ค. 64 
 

-กิจกรรมยอด
นักอ่านอ่านทุก
วันเพื่อชีวิต 

26 ก.ค. 63 
-20มี.ค. 64 
 

-กิจกรรมการ
ประกวดการ
แต่งกลอน 

26 ก.ค. 63 
-20มี.ค. 64 
 

-กิจกรรมตอบ
ปัญหาจาก
ห้องสมุด 

26 ก.ค. 63 
-20มี.ค. 64 
 

-กิจกรรม
ประกวดแต่ง
คำขวัญ,เขียน
สะกดคำ 

26 ก.ค. 63 
-20มี.ค. 64 
 

- แข่งขันเปิด
พจนานุกรม 

26 ก.ค. 63 
-20มี.ค. 64 

-กิจกรรมการ
ประกวด
เรียงความ 

26 ก.ค. 63 
-20มี.ค. 64 
 

-กิจกรรมสวด
มนต์ไหว้พระ
ทุกวันศุกร์สนุก
กับการอ่าน  

26 ก.ค. 63 
-20มี.ค. 64 
 

ขั้นติดตามและประเมิลผล 
3.1 สังเกต
รวบรวมข้อมูล 
3.2 ประเมนิ
สรุปผลตาม
โครงงาน 

 เพื่อรวบรวม
ข้อมูล 

เพื่อให้ได้
รับทราบผล
การดำเนินงาน
และ
ข้อเสนอแนะ 

26 ก.ค. 63 
-20มี.ค. 64 

  

 



ที่มาของงบประมาณ 
                 เงินอุดหนุน                  จำนวน........30,000.................บาท 
                 เงินรายได้อื่น ๆ             จำนวน............................... .บาท 
           รวมเป็นเงิน                        จำนวน.....30,000....................บาท 
 
การประเมินผล 

1. แบบบันทึกการอ่าน 
2. แบบบันทึกรายงานสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
3. แบบบันทึกรายงานสถิติการยืมหนังสือห้องสมุด 
4. แบบบันทึกรายงานสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ผลคาดหวังที่จะได้รับ 
       1.  นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนพานพร้าว เข้าร่วมโครงการจำนวน 464 คน และมีนิสัยรักการอ่าน  เป็นผู้ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 
       2.  นักเรียนร้อยละ 100  มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ท่ีมีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีความสุข
จากการเรียนรู้ 
      3.  นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ               จัดซ้ือสื่อวัสดุการเรียนการสอน 
แผนงาน                   สนับสนนุการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ ์  กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรยีนรู้       
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                นางองุ่น  ผาจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปีการศึกษา  2562 
............................................................................................................. ..................................................... 

1. หลักการ/เหตุผล 
                  ในการบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน จำเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์  สำหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอ  ซึ่ง
จะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  โรงเรียนพานพร้าวได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ
การจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดทำเอกสาร  หลักฐาน  เพื่อรับการตรวจสอบภายในและภายนอกองค์กร 
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย์มีระบบเรียบร้อย โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และเป็น

ปัจจุบัน 
3. เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

3.  เป้าหมาย 
   มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ มีนาคม 2564 นางองุน่  ผาจันทร์ 
2 แต่งต้ังคณะทำงาน มีนาคม 2563 นางองุน่  ผาจันทร์ 

3 ดำเนินงานตามโครงการ  นางองุน่  ผาจันทร์ 

 3.1 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน มีนาคม 2563 นางสาวพัชรี  สวรรค์วิจิตร 

 3.2 ดำเนินงานจัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน พฤษภาคม 2563 –
มีนาคม 2564 

นางสาวพัชรี  สวรรค์วิจิตร 

4 ประเมินผล มีนาคม 2564 นางองุน่  ผาจันทร์ 

5 สรุป รายงานผล มีนาคม 2564 นางองุน่  ผาจันทร์ 

 
 
 



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงิน
รายได้ 

เงิน
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

เงิน
อื่นๆ 

1. 
การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหา
พัสดุครุภัณฑ์ 

พ.ค.2563 
-มี.ค. 
2564 

60,000 - - - 
 

นางสาวพัชรี  
สวรรค์วิจิตร 

2. 
การซ่อมแซมและบำรุงรักษา  15,080 - - - นางสาวพัชรี  

สวรรค์วิจิตร 

รวม 75,080 - - -  

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต   
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการบัญชีท้ังระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วเรียบร้อย โปร่งใส 

การประเมิน 
การสอบถาม 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

ผลสัมฤทธิ์   
การลงทะเบียนและการจำหน่ายพัสดุเป็นปัจจุบัน 
การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  มีระบบ
เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
โรงเรียนเป็นท่ียอมรับและศรัทธาจากชุมชน 

การประเมิน 
การสอบถามความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน 
แบบการลงทะเบียนและ
การจำหน่ายพัสดุ 

 
7.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนพานพร้าว   มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ และดำเนินการ
ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี “ว่าด้วยการพัสดุ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งาน/โครงการ   ส่งเสริมศักยภาพด้านนาฏศิลป์ไทย/ประยุกต์ 
แผนงาน    บริหารวิชาการ  
สนองนโยบาย       กลยุทธ์องค์กร ข้อที่  8 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพานพร้าว 
ผู้รับผิดชอบ                         นายกันทรากร   แหลมกีก่ำ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 63 – มีนาคม 64 
_______________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล  

ศิลปวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญ เพราะเป็นวิถีชีวิตของคนไทย ทำให้เห็นความเป็นชาติ ใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มุ่ง 
สร้างผู้เรียน ให้เป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง และเหมาะสม ทางผู้รับผิดชอบ 
โครงการจึงดำเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษน์าฏศิลป์ไทย อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาการในทุกๆ ด้านและ ยังเป็นการ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนรายวิชานาฏศิลป์ได้มีการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน สามารถพัฒนาตนเอง ประดิษฐ์คิดการ
แสดงชุดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์ไทย   
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
  2.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  
  2.2 เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความอดทนต่อการฝึกหัด และมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น  
  2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีเจตคติท่ีดีต่อนาฏศิลป์ไทย  

2.4 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนให้มีความช่ืนชม รัก และหวงแหนในนาฏศิลป์ซึ่งเป็น  
                 เอกลักษณ์และศิลปะประจำชาติ  
  2.5 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย  
  2.6 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  
 
3. เป้าหมาย 
  3.1. เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 – 6 จำนวน 464 คน 
  - นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ จำนวน 40 คน 
  - บุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจ 

 3.2. เชิงคุณภาพ 
  - บุคลากรทางด้านนาฏศิลป์ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
  - โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในด้านนาฏศิลป์ 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 90  
  - นักเรียนสามารถรำไทยได้อย่างเหมาะสม 
  - นักเรียนสามารนำการแสดงช่วยงานชุมชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 
พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
นายกันทรากร   
แหลมกีก่ำ 

1 ประชุมช้ีแจงรายละเอียดจัดทำ
โครงการวางแผนการสอน 

           

2 จัดเตรียมห้องและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

           

3 เปิดรับสมัครนักเรียนและ
บุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจ
ทางด้านนาฏศิลป์ 

           

4 แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความ
เหมาะสม 

           

5 ปฏิบัติการด้านการเรียนการ
สอน 

           

6 ติดตามประเมินผลสรุปรายงาน            
 
5. งบประมาณดำเนินการ 
-ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวจากโรงเรียนพานพร้าว จำนวน 49,440บาท 
 
6. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
     กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
ท่ี รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย รวม/บาท 
1 โต๊ะหมู่บูชาครู เครื่อง 5 1 ชุด 3,500 3,500 
2 หัวโขน  หัวครู ชุด5 1 ชุด 6,000 6,000 
3 เครื่องสำอาง และอุปกรณ์ การแต่งหน้า 1 ชุด 5,500 4,500 
4 ชุดรำอวยพร(นาง) 8 ชุด 1,000 8,000 
5 ชุดระบำ 8 ชุด 1,000 8,000 
6 ชุดรำเซิ้ง  ช/ญ                                16 ชุด 1,000 16,000 
7 อุปกรณ์ประกอบการแสดง กรับ 8 คู่ 250 2,000 
8 อุปกรณ์ประกอบการแสดง ฉิ่ง 8 คู่ 180 1,440 

รวม 49,440 
 
 
 
 
 
 



7. การติดตามประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
1. นักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมท่ีจัดขึ้น 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
3.นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในด้าน
นาฏศิลป์ไทย 
4. นักเรียนมีบุคลิกภาพท่ีดี 

 

- สอบถาม 
- แสดงความคิดเห็น 
- สังเกตจากการเรียน
ของนักเรียน 
 

1. แบบสอบถาม 
2. การจัดกิจกรรม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถทางนาฏศิลป์ไทย 
8.2 นักเรียนมีความสามารถในการรานาฏศิลป์ไทยได้ 
8.3 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย 
8.4 นักเรียนสามารถนาการแสดงนาฏศิลป์ไทยไปแสดงตามโอกาสสำคัญต่างๆได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ   ปรับปรุงห้องดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมือง 
กิจกรรม    - 
แผนงาน   งานอาคารสถานที่ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
       การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึง่ท่ีเป็นส่วนส่งเสริมให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ห้องดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้าน 
สภาพปัจจุบันห้องไม่เอื้อต่อการการปฏิบัติการเรียนการสอนเนื่องจากมีนกมารบกวนต่อการจัดกิจกรรม 
ให้เกิดการพัฒนาด้านผู้เรียนจึงจัดทำโครงการปรับปรุงห้องดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมืองให้มีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อปรับปรุงห้องดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมืองให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนด้านดานตรีพื้นเมือง 
     2.2 เพื่อสร้างเสริมนักเรียนให้มีความรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมืองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ ค่านิยมท่ีดีงาม 

3. เป้าหมายผลลัพธ ์
    3.1 ผลผลิต ( Outputs ) ( ระบุผลงานท่ีเกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ ) 
     3.1.1 เชิงปริมาณ ห้องเรียนดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมือง จำนวน 1 ห้องเรียน 
     3.1.2 เชิงคุณภาพสภาพแวดล้อมห้องเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนด้านดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมือง 
    3.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) ( ระบุผลประโยชน์ท่ีเกิดจากผลผลิต ) 
    3.2.1 นักเรียนสามารถบรรเลงดนตรีพื้นเมืองได้ 
    3.2.2 นักเรียนสามารถร้อง รำพื้นเมืองได้ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    สอดคล้องกับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มาตรฐานท่ี 3 สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
ให้เป็นสังคม 
มาตรฐานท่ี 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.  วิธีดำเนินการ 
5.1 ขั้นวางแผนดำเนินงาน(PLAN) 

 5.1.1  ประชุมบุคลากรในโรงเรียน 
 5.1.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.1.3  แต่งต้ังคณะกรรมการ 

5.2  ขั้นดำเนินการ (DO) การดำเนินการตามโครงการ 
5.3 ขั้นตรวจสอบ ทบทวนและประเมินผล (CHECK) ดำเนินการ นิเทศ กำกับ ติดตาม 
5.4  ขั้นปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT) นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการ
ดำเนินงานในโครงการในปีการศึกษาต่อไป 
 
 



6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา วัสดุ/เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร ก.ค.63 โครงการ นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 
2. จัดทำคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน ก.ค.63 คำส่ังโรงเรียน นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน ก.ค.63 บันทึกการประชุม นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 
4. กิจกรรม 
- ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง  กระเบ้ืองหลังคา 
- ก่อสร้างเวที  ซ่อมแซมหน้าต่างและบานเกร็ด 

ก.ค.-ก.ย.63 บันทึกการประมาณ
การซ่อมแซม 

นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 
นายธนวิขญ์ หลอดสว่าง 

5. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและ
รายงานผู้บริหารโรงเรียน 

 
ต.ค.63 

 
รายงานโครงการ 

 
นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 

7. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนพานพร้าว 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
งานอาคารสถานท่ี  โรงเรียนพานพร้าว 

9. งบประมาณดำเนินการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เงินรายหัว ท้ังส้ิน 30,000 บาท 

รายละเอียดดังนี้ 
  ค่าวัสดซ่อมแซมห้องดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมือง 

 - ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง  กระเบ้ืองหลังคา 
 - ก่อสร้างเวที  ซ่อมแซมหน้าต่างและบานเกร็ด   

รวมเงินท้ังส้ินเป็นเงนิ  30,000 บาท 
                              (ทุกรายการถัวเฉล่ียจ่ายได้) 
 
10.  การติดตามประเมินผล 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีห้องเรียนดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมืองเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ      ประดิษฐ์เคร่ืองประดับนาฏศิลป์ไทย 
แผนงาน   บริหารวิชาการ 
สนองนโยบาย       กลยุทธ์องค์กร   ข้อที่  3           
สอดคล้องคำรับรอง(ตัวชี้วัดที่)    มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที ่ 1.2 ,10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนพานพร้าว 
ผู้รับผิดชอบ   นายกันทรากร   แหลมกีก่ำ   
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
นาฏศิลป์เป็นวิชาหนึ่งท่ีมีความ สำคัญสำหรับการเรียนรู้ และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 

นอกจากการเรียนรู้ทางทฤษฎีแล้ว การปฏิบัติท่ีถูกต้องก็จำเป็นอย่างมาก นาฏศิลป์ยังมีองค์ประกอบหลายๆอย่าง และยังมี
เครื่องประดับสำหรับสวมใส่และตกแต่งในการแสดงอีกด้วย ซึ่งในการจัดซื้อของท่ีสำเร็จรูปนั้น ค่อนข้างจะราคาแพงและใช้
ประโยชน์ได้น้อยหรือจำกัดแต่ถ้าเพียงซื้ออุปกรณ์มา ประดิษฐ์จะสามารถดัดแปลงได้หลายรูปแบบ ตรงความต้องการและ
ประหยัดในการจัดซื้อหรือเช่า และเด็กนักเรียนยังสามารถทำอุปกรณ์ได้เอง ได้รู้คุณค่าของทรัพยากร ฝึกงานด้านฝีมือ
หัตถกรรม ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชานาฏศิลป์จึงได้จัดทำโครงการ ทำเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย 
การแสดง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักและความกระตือรือร้นในการไขว่คว้าหา ประสบการณ์เอาใจใส่และให้
ความสำคัญกับวิชานาฏศิลป์มากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
  2   เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติต่อวิชานาฏศิลป์ 
  3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักพัฒนาและรักษาทรัพยากรให้มีคุณค่า 

3. เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ  

    1. นักเรียนได้พฒันาจิตใจและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีขึ้น 

เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 และ 4 รวมไม่ต่ำกว่า 200 คน 

4. วิธีดำเนินการ  กิจกรรม  และระยะเวลา 
1. จัดทำและขออนุมัติหลักสูตรและดำเนินงานตามโครงการ      7  กรกฎาคม  2563 
2. แจ้งผู้เข้ารับการอบรมทราบ         9  กรกฎาคม  2563 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม   9  กรกฎาคม  2563 
4. ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร         24-26  กรกฎาคม  2563 
5. ประเมินผล           28  กรกฎาคม  2563 
6. สรุปรายงานผล  (ไม่เกิน 30 ก.ค. 2563)                30  กรกฎาคม  2563 
7. ส่งหลักฐานขอเบิกเงิน          9  สิงหาคม  2563 



5. งบประมาณดำเนินการ 
- ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวจากโรงเรียนพานพร้าว จำนวน 8,855 บาท 
- ขอสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลศรีเชียงใหม่  จำนวน 8,855 

6. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย รวม/บาท 

1. 

2 

3.. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 

14 

15 

16 

กระดาษปะเก็น 

ดินท่ีใช้ในการกดลาย 

กาว TOA 

กาวยางตราช้าง 

ลวดแข็ง 

แผ่นทองคำเปลว 

แผ่นเงินเปลว 

สีน้ำมันสีเหลือง(สีเฟล็ก) 

สเปรย์สีแดง 

สเปรย์สีเลืองทอง 

ลูกแม็ก เบอร์3 

กรรไกร 

แป้นพิมพ์ใช้กดลาย 

กระจกกลม 

เม็ดพลอยสีแดง 

กระจกเส้น 

10 แผ่น 

20 ก้อน 

4 ขวด 

4 ขวด 

2 ม้วน 

1มัด 

1มัด 

3 กระป๋อง 

6ขวด 

6ขวด 

12 กล่อง 

4 เล่ม 

5แผ่น 

10ห่อ 

2ห่อ 

2ห่อ 

350 

150 

60 

75 

100 

1500 

1500 

370 

60 

60 

25 

60 

1000 

100 

800 

500 

3,500 

3,000 

240 

300 

200 

1,500 

1500 

1,110 

360 

360 

300 

240 

5,000 

1,000 

1,600 

1,000 

              รวม                21,210             บาท 

 

 

 

 

 



7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ การปฏิบัติงานของนักเรียน ช้ินงานเครื่องประดับท่ีนักเรียน
ประดิษฐ์เอง 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการทำเครื่องประดับนาฏศิลป์ช่วยลดต้นทุนในการเช่าชุดการแสดงแต่ละครั้งและ

สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ  ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ 
                              มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี 
      เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
สอดคล้องคำรับรอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

จากการทดสอบระดับชาติ(O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

จากการทดสอบระดับชาติ(O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางนันธิยา  พูลเพิ่ม 
ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2563 
.......................................................................................................................................................................... 
1.หลักการและเหตุผล 

แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้  ทักษะ  ความสามารถ  เจตคติ  วิสัยทัศน์  และ
คุณลักษณะท่ีจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ  เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติและผลงานการมีส่วนร่วม  เรียนรู้
ด้วยตนเอง  เมือ่นักเรียนเกิดผลงานหรือคุณลักษณะดังกล่าว  จากการสรุปผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  นักเรียน
ส่วนใหญ่มีผลการเรียนท่ีค่อนข้างต่ำ  ทำให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ำด้วย  แต่ยังมีนักเรียน
บางส่วนยังมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี – ดีมาก   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและให้กำลังใจนักเรียนท่ีผลการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงให้เกิดความภาคภูมิใจ  และเป็นตัวอย่างให้แก่นักเรียนอื่นๆ  ได้
เกิดความใฝ่รู้  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนพานพร้าว  จึงได้จัดทำโครงการขึ้น   

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต 
  1.ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(มัธยมศึกษาตอนต้น) 
  2.ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.2 ผลลัพธ์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนเพิ่มมากขึ้น 
2.2 เพื่อยกย่องและให้กำลังใจนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี – ดีมาก 
2.3 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้เห็นความสำคัญของการศึกษาเล่าเรียน 

3 เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ - นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว 
ด้านคุณภาพ - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
 
 
 
 
 



4 วิธีดำเนินการและปฏิทินการปฏบิัติงาน 
กิจกรรม/ข้ันตอน

ดำเนินงาน 
ปีการศึกษา  2563 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. ประชุมโครงการ             
2. เสนอโครงการ             
3. แต่งต้ัคณะทำงาน             
4. ประชุมกรรมการ             
5. กำหนดปฏิทิน             
6. ดำเนินการ             
7. ติดตาประเมินผล             
8. สรุปและรายงานผล             

5 วิธีดำเนินการ (PDCA)  
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวงแผน (PLAN) 
     ร่างโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 

ตุลาคม 2562 - กลุ่มงานวิชาการ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
    ดำเนินตามกิจกรรม 
- คัดเลือกนักเรียนท่ีมีคะแนนสูงสุดในแต่ 

ละรายวิชา  และจัดพิมพ์เกียรติบัตร 
-  มอบเกียรติบัตรความเป็นเลิศในโอกาส 
สำคัญ 

พ.ย. 2563 – มี.ค. 2564 9,000  บาท  

3. ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
     สรุปผลและประเมินผล 

  มี.ค. 2564   

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (ACTION) 
     จัดทำทำเนียบคนเก่งแต่ละระดับช้ัน 

มี .ค. 2564 1,000  บาท  

 

6 งบประมาณ 
ค่าวัสดุ  จำนวน  10,000  บาท   
 

7 การวัดและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 

- สนับสนุนให้นักเรียนได้ต้ังใจศึกษา
เล่าเรียนเพิ่มมากขึ้น 

สังเกต  การเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม 

- เพื่อยกย่องและให้กำลังใจนักเรียนท่ี
มีผลการเรียนดี – ดีมาก 

สังเกต  การเข้าร่วม
กิจกรรม 

ป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ 

- เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้เห็น
ความสำคัญของการศึกษาเล่าเรียน 

สังเกต  และตอบคำถาม แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม 



8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีความกระตือรือรน้  ต้ังใจใฝ่หาความรู้ศึกษาเล่าเรียนเพิ่มมากขึ้นผลการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน

เกณฑ์ดี – ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   กีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนพานพร้าว (การแข่งขันกีฬาภายใน) 
แผนงาน                              กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
สอดคล้องยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนสมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ                        
                                        ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
สอดคล้องมาตรฐาน  สพฐ.        มาตรฐานที่  3  ระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไพโรจน์  สังฆคุณ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนพานพร้าว  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน  2563 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

หลักการและเหตุผล               

 การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในช้ันเรียน นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของโครงการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาใน
โรงเรียนเพราะการสอนพลศึกษาในชั้นเรียนนั้น  เป็นการวางรากฐานทางพลานามัยที่สำคัญยิ่งในชีวิตของเด็กนักเรียน
กล่าวคือ ถ้านักเรียนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีต่อวิชาพลศึกษาในขณะท่ีเป็นนักเรียนแล้วเมื่อออกจากโรงเรียนไป ก็
จะนำเอาความรู้ ทักษะ ความสามารถท่ีถนัดนั้นไปเล่นกีฬาในเวลาว่าง ดังนั้น การสอนพลศึกษาจึงควรเน้นให้เด็กมีทักษะ
เบ้ืองต้นของการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ  รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติท่ีดีต่อกีฬาด้วย  และเป็นการสนับสนุนพลศึกษาใน
ช้ันเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ควรจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในควบคู่ไปกับโครงการสอนพลศึกษาในช้ันเรียน  ท้ังนี้เพราะการ
แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเอาความรู้  และทักษะที่เรียน  การสอนพลศึกษาที่ไมเ่พียง
พอที่จะส่งเสริมความเจริญเติบโตและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีต่างๆ  ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จำเป็นต้องใช้
เวลาพิเศษในกิจกรรการแข่งขันกีฬาภายใน  ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกตามธรรมชาติ  และได้ประสบการณ์การ
แข่งขันกีฬาอันนับเป็นประสบการณ์ท่ีมีความสำคัญยิ่งในชีวิตจริง    เช่นการเคารพกติกา ข้อบังคับ  ความร่วมมือ  ความรัก
หมู่คณะ  เคารพในสิทธิของผู้อื่น  ความอดทน  ความกล้าหาญ  ท้ังยังฝึกให้นักเรียนรู้จักการแพ้  ชนะ รู้อภัย  รู้จักหน้าท่ี
รับผิดชอบอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์  นอกจากนั้นการแข่งขันกีฬาภายในยังเปรียบเสมือนกับห้องทดลองของการ
สอนวิชาพลศึกษาและเป็นกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งเด็กนักเรียนได้ทดลองฝึกในส่ิงท่ีพวกเขาเรียนจากช้ันวิชา 

พลศึกษา 

 โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนจึงจูงใจการเรียนวิชาพลศึกษามากยิ่งขึ้น แล้วยังสนับสนุนให้นักเรียนส่วนใหญ่
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม  แทนที่จะมีแต่เพียงพวกที่มีพรสวรรค์จำนวนไม่กี่คน รวมทั้งขอบเขตความสนใจมีมากกว่า
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่เริ่มฝึก หรือมีทักษะน้อย ได้มีโอกาสเข้าร่วมใน
การแข่งขันและยังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้เล่นมากกว่าผู้ดู  ซึ่งสามารถนำคุณลักษณะท่ีดีต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ดูเท่านั้น 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ ท่ีได้รับการเรียนมาแล้วใน ช่ัวโมงพลศึกษามาใช้

เพื่อออกกำลังกายในสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน  และแสดงออกตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถของตนเอง  กับเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนรว่มโรงเรียน 
 



4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางสังคม  มีความสามัคคี  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  และสามารถนำไปใช้กับ
ชีวิตจริงได้ 

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  ทักษะ  และทัศนคติท่ีดีในการกีฬา  และการออกกำลังกาย 
 6. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข 
เป้าหมาย 

ปริมาณ    นักเรียนโรงเรียนพานพร้าวทุกคนได้เข้าร่วมการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน   

คุณภาพ    นักเรียนโรงเรียนพานพร้าวมีสมรรถภาพทางสังคม  มีความสามัคคี  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  และมีทักษะ 
ทัศนคติท่ีดีในการกีฬา  และการออกกำลังกาย 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  กันยายน -  พฤศจิกายน   2563 

ขั้นตอนและวิธีดำเนนิงาน 
 

 

 

ขัน้ตอน/กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  

วันเดือน
ป ี

  

 ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ไตรมาสที ่

1  

ไตรมาสที่  

2 

ไตรมาสที ่

3  

ไตรมาสที ่

4 

ก.ย.63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 

1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 ประชุมครูและบุคลากรทุกคน 

1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

2. ขั้นดำเนินการ 

2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการเนินการ 

2.2 ดำเนินงานตามโครงการ 

3. ขั้นประเมินผลและสรุปผล 

3.1  แบบบันทึกการขอใช้ทรัพยากร 

3.2  ประเมินผลและสรุปรายงาน
โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ก.ย. 63 

ก.ย. 63 

 

ต.ค. 63 

พ.ย. 63 

 

พ.ย. 63 

ธ.ค. 63 

 

 

กลุ่มสาระ
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

 
 

 



งบประมาณดำเนินการ 
     ต้ังไว้ 60,000  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  โดยสามารถจำแนกค่าใช้จ่ายดังนี้ 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย รวม หมายเหตุ 
1 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา รางวัล  15,500   
2 ค่าเช่าเต็นท์  500   
3 ค่าเครื่องเสียง  40,00   
4 ค่าวัสดุคณะสี  40000   

รวม 60,000  บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน)     
งบประมาณการในดำเนินงาน 
     ๑)  จาก โรงเรียนพานพร้าว                                              จำนวน     40,๐๐๐   บาท 
     ๒)  จากเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่                                       จำนวน    2๐,๐๐๐   บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นายไพโรจน์  สังฆะคุณ 
2. นายภาคิน  คุณมั่น  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน   

กลุ่มบริหารท่ัวไป  โรงเรียนพานพร้าว 

การประเมินผล 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 

1 ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจสอบ แบบบันทึกกิจกรรม 
2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วม

กิจกรรม 
สอบถาม แบบสอบถาม 

3 ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ การประเมินโครงการ การประเมินผลโครงการ 
4 แบบบันทึกสรุปรายงานโครงการ การรวบรวมเอกสารการจัด

กิจกรรม 
รายงานโครงการเป็น
รูปเล่ม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี 
 2. นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางการกีฬามากขึ้น 
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 



งาน/โครงการ  อบรมครูเร่ืองการพัฒนาการเรียนการสอน 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ 
                              มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพือ่  
                              เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
สอดคล้องคำรับรอง -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จากการทดสอบระดับชาติ(O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3 
   -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

จากการทดสอบระดับชาติ(O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563  -  มีนาคม  2564 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดการ

พัฒนาการคิดไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรฐาน 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยกำหนดให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และยังกำหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นและ
ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและยังมีกำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการคิด ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญท่ีจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงและพฒันา
อย่างจริงจัง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2540:1) 

นอกจากนี้ ในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาซึ่งในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 4 กำหนดไว้ว่า ผู้เรียน
มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ หลักสูตร
การศึกษาข้ันฐาน ได้กำหนดจุดหมายไว้ในข้อ 2 ว่า ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และ
การค้นคว้า ซึ่งในสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระล้วนมีการกำหนดคุณภาพผู้เรียนท่ีมีการเน้นให้ความสำคัญกับการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการคิด ท้ังนี้ในการจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานในแต่ละช่วงช้ัน ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  

 ด้ังนั้น เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน ตาม
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนขึ้น 

 

  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลผลิต 
  1.ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(มัธยมศึกษาตอนต้น) 
  2.ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.2 ผลลัพธ์ 

      นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 



3.เป้าหมาย 
 3.1ด้านปริมาณ 
  ครูจำนวน 30  คน 

1.2 ด้านคุณภาพ 
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของ
ผู้เรียน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และปรับปรุง พ.ศ.2545      

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
4.1วิธีดำเนินการ 
 ขั้นเตรียมการ 
       1) เสนอโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนา

ทักษะกระบวนการคิดเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
       2) แต่งต้ังคณะกรรมการกำกับติดตามนิเทศและประเมินผล 
 ขั้นดำเนินการ 
       1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
       2) ติดตามปะเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
       ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  พฤศจิกายน 2563-มีนาคม 2564 
       ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ครูโรงเรียนพานพร้าว 

5.งบประมาณ 
  งบดำเนินงาน จำนวน 12,000 บาท 

6. การประเมินผล 
       1) ประเมินผลโครงการจากการสังเกต และใช้แบบสอบถาม 

  2) ประเมินผลจากระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดของผู้เรียน 
 7.2 นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งาน/โครงการ              อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพานพร้าว 
แผนงาน         พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ 
                              มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพือ่  
                               เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563  -  มีนาคม  2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติไว้ใน
หมวด 6 มาตรา 48 “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อพร้อมรับการประกันคุณภาพภายนอก” (กระทรวงศึกษาธิการ,2546) กอปรกับ
กับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับขั้นการศึกษาข้ันพื้นฐานและปฐมวัย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินการ มีสาระสำคัญโดยสรุป 8 ประการ คือ  

1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาทำหน้าท่ีกำหนดแนวทางวิธีการดำเนินการ กำกับ ติดตามให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน
เสนอแต่งต้ังคณะบุคคลทำหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รวมทั้งการให้มี
ระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา ให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษา ให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐาน
ระดับสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา  ท้องถิ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นอย่างเป็นระบบ กำหนดวิธีดำเนินงานท่ีมีหลักวิชาการ ผลการวิจัย ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิง
ได้ มีแผนปฏิบัติการประจำปีรองรับ กำหนดบทบาทผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งสู่
การบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  

5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาและเป็นไปตามสภาพความเป็นจริง ผลการตรวจสอบนำไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

6) การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยจัดให้ผู้เรียนทุกคนทุกระดับช่วงช้ันของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและลักษณะท่ีสำคัญด้วยเครื่องมือมาตรฐาน  

7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี โดยระบุความสำเร็จตามเป้าหมายในแผนและผลการประเมินตาม
ข้อ 6 เสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องละสาธารณชน  

8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดทำการส่งเสริม สนับสนุน และร่วม
ดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบ
และเทคนิคและวิธีการประกันคุณภาพในสถานศึกษา นอกจากนี้ให้หน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัดหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ทำการตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอย่างน้อยหนึง่ครั้งในทุกสามปี 



ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการตาม กฎกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน แลผู้เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลผลิต 

  1.ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(มัธยมศึกษาตอนต้น) 
  2.ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.2 ผลลัพธ์ 
   ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพานพร้าวมปีระสิทธิภาพ 
3.เป้าหมาย 
 3.1ด้านปริมาณ 
  ครูจำนวน 30  คน 

1.2 ด้านคุณภาพ 
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ   

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 วิธีดำเนินการ 

4.1 ขั้นเตรียมการ 
   1) เสนอโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
   2) แต่งต้ังคณะกรรมการกำกับติดตามนิเทศและประเมินผล 
4.2 ขั้นดำเนินการ 
   1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   2) ติดตามประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.3 สรุปและประเมินผล 
     1) ประเมินผลโครงการจากการสังเกต 
     2) ประเมินผลจากผลการดำเนินงานโครงการ 
4.4 ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปีการศึกษา 2563 

5. งบประมาณ 
 งบดำเนินงาน จำนวน 5,000 บาท 

6. การประเมินผล 
      1) ประเมินผลโครงการจากการสังเกต 

     2) ประเมินผลจากผลการดำเนินงานโครงการ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
3. โรงเรียนได้รับการยอมรับและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษา 

 



งาน/โครงการ  สอนซ่อมเสริม 
แผนงาน         พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ 
                              ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน  
                              เทคโนโลยีเพื่อ  เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
สอดคล้องคำรับรอง -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการ ทดสอบ

ระดับชาติ(O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2563  -  มีนาคม  2564 
......................................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 คือ มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข แต่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้นัน้ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปัญหาทางครอบครัว ทักษะ
พื้นฐานทางสติปัญญา และศักยภาพไม่เพียงพอท่ีจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนจำนวนหนึ่งซึ่งทำให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สูงขึ้นจึงจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียน 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลผลิต 

1.ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(มัธยมศึกษาตอนต้น) 
2.ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.2 ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ 
2. เพื่อแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนและพฒันาศักยภาพของนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ 
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
4.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น 

3. เป้าหมาย 
3.1เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 จำนวน 50 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
     กิจกรรม วัน / เดือน / ป ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน (PLAN) 

− จัดทำโครงการ 
− เสนอขออนุมัติโครงการ 
− แต่งต้ังคณะกรรมการ 
− ประชุมคณะกรรมการ 
− กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
เม.ย.63 

  
นายสมศักดิ์ พูลเพิ่ม 

ขั้นปฏิบัติ ( DO ) 
ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
− จัดกิจกกรมสอนซ่อมเสริมใน

ช่ัวโมงสุดท้าย ของทุกวัน 

 
 

พ.ค. 63-มี.ค. 64 

 
 

10,000 
บาท  

 
ครูผู้สอนตาม
คำส่ังของ
โรงเรียน 

ขั้นตรวจสอบ ( CHECK ) 
− นิเทศติดตามผล 

ประเมินผลการดำเนินงาน 

 
พ.ค. 63-มี.ค. 
64 

  
นายสมศักดิ์ พูลเพิ่ม 

ขั้นปรับปรุงแก้ไข ( ACTION ) 
− สรุปและรายงานผลการ

ดำเนินงาน 

 
มีนาคม 2564 

  
นายสมศักดิ์ พูลเพิ่ม 

 
5.งบประมาณ   

งบดำเนินงาน จำนวน 10,000 บาท เป็นค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง) 
6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ 90เข้าร่วมกิจกรรม สำรวจ แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 90 สำรวจ แบบสำรวจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อมขึ้น 
7.2  ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโรงเรียนและชุมชน  เข้าสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีชีวิตท่ี

สงบสุขแบบยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย (อาสาจราจรและสวมหมวกนิรภัย 100%) 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ     
                                        ความต้องการของการพัฒนาประเทศ                                           
สนองมาตรฐานที่ 1           คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 3   ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน  

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารหลักสูตร   การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่าง
เต็มศักยภาพ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

อุบัติเหตุจราจร จัดเป็นปัญหาสำคัญอันดันต้นๆของประเทศ ในแด่ละปีมีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก แม้
รัฐบาลจะกำหนดนโยบายออกมาเพื่อป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ แล้วก็ตาม แต่จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกลับทวีเพิ่ม
จำนวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากข้อมูลศูนย์รับ แจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้งเหตุ มี
ผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยในจำนวน ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว ส่วนใหญ่   เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะ 

จากปัญหาดังกล่าวมีผลมาจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งได้แก่ การไม่ สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ การขาด
ความระมัดระวังในการขับขี่ การไม่มีมารยาทในการ ขับข่ี และการไม่ปฎิบัติตามกฎจราจร จากผลการสำรวจข้อมูลการสวม
หมวกนิรภัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนอายุต่ํากว่า 18 ปี เยาวชนกลุ่มนี้ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติ 
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ ดังนั้นจึงมีโอกาส เส่ียงสูงท่ีเกิดการบาดเจ็บ
รุนแรงอาจถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ 

โรงเรียนพานพร้าวเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการส่งเสริม ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรขึ้น 
เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้แก่ เยาวชนในเรื่องของกฎหมายจราจร การรักษาวินัยในการขับขี่    
การรู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ ยานพาหนะและสร้างเครือข่ายแกนนำนักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน
หรือ เยาวชนคนอื่นๆในเรื่องของการป้องกนัอุบติเหตุจราจรต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออบรมให้เยาวชน เกิดความรู้ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จัก
วิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 

      2.เพื่อกำหนดให้สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จัดเป็นเขตสวมหมวก และคาดเข็ม   ขัดนิรภัย 

      3.เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนในการรณรงค์ ประซาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกนัควบคุม อุบัติเหตุจราจร 

 



3.  เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

โครงการนี้มีเป้าหมายการดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่แกนนำนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนพานพร้าวจำนวน 
458 คน ในการป้องกัน ควบคุมอุบัติเหตุจราจร  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว จำนวน 458 คน เกิดความรู้ความตระหนัก มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร 
มารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุจราจรในโรงเรียน 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
2563 

นายสัมพันธ์  สวัสด์ิธรรม 

นายวัชรพล  รักษาภักดี 

นายวรพักตร์  มีมะจำ 

 

2 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานตาม
โครงการฯ 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 
2563 

3 สำรวจข้อมูลการใช้รถจักรยานยนต์ ข้อมูลหมวกนิรภัย 
ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ของ  นักเรียนในโรงเรียน 

ธันวาคม 2563-
มกราคม 2564 

4 ดำเนินการคัดเลือกแกนนำนักเรียนในโรงเรียนโดยให้
ทางโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกตามความเหมาะสม 

มกราคม -กุมภาพันธ์ 
2564 

5 ดำเนินการจัดอบรมให้แก่แกนนำนักเรียน และนักเรียน 
จำนวน 2 วัน เพื่อให้เกิดความรู้  ความตระหนักถึง
อันตรายจากอุบัติเหตุจราจร และสามารถนำความรู้ท่ีได้
ไป ขยายต่อให้แก่ครอบครัวและนักเรียนในโรงเรียนและ
มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่แกนนำ นักเรียนท่ีผ่านการ
อบรม 

มีนาคม 2564 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน           ผู้รับผิดชอบ 

6 จัดทำส่ือให้กับแกนนำนักเรียนเพื่อใช้ในการรณรงค์ ประ
ซาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลด อุบัติเหตุจราจร 

เมษายน 2563 นายสัมพันธ์  สวัสด์ิธรรม 

นายวัชรพล  รักษาภักดี 

นายวรพักตร์  มีมะจำ 7 ให้แกนนำนักเรียนท่ีผ่านการอบรมจัดกิจกรรมและ
นิทรรศการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ จราจรในช่วงเทศกาล 

เมษายน - กันยายน 
2563 



8 รณรงค์และจัดเขตให้มีการสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี
และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องโดยให้แกน
นำนักเรียนเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำในการรณรงค์ 

เมษายน  - กันยายน 
2563 

9 ติดตามและประเมินผลโครงการฯ สิงหาคม – กันยายน 
2563 

5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าอาหารกลางวัน 2 วัน - 2,000 - - - 2,000 

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  2 วัน - 1,000 - - - 1,000 

3 ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ไนการ
อบรม  

- - 1,000 - - 1,000 

4 ค่าวิทยากร 2 วัน 2,000 - - - - 2,000 

5 ค่าจัดทำเส้ือยีดรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ตามโครงการฯ 

- -  - - - 

6 ค่าสนับสนุนจัดกิจกรรมและ
นิทรรศการรณรงค์ 

- - - - - - 

7 ค่าจัดทำป้ายเขตสวมหมวกและคาด
เข็มขัดนิรภัย 

- -  - - - 

 รวม 2,000 3,000  1,000 - - 6,000 

6. วิธีการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.โรงเรียนมีการจัดเป็นเขตสวม
หมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย 

การสังเกตและการพูดคุย 

 

การสังเกตและการพูดคุย 

2.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและ
นิทรรศการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 

แบบสอบถามความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

 

แบบสอบถามความรู้ก่อนและหลัง
การอบรม 

 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนเกิดความรู้ ความตระหนักและปฎิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง 
2.  เกิดแกนนำนักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธก์ารลดอุบัติเหตุในโรงเรียน 
3.  โรงเรียนจัดเขตสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย 
4.  มีอัตราการสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มข้ึน 
5.  มีจำนวนอุบัติเหตุลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ            ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีงบประมาณ  2563 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์ข้อที่ 6  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน 
                                        ร่วมในการจัดการศึกษา                 
สนองมาตรฐานที่ 2    กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 5 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ 
                               บริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมี 
                               ประสิทธิภาพบนหลักธรรมมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                               และสถานศึกษา  
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบ      คณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษาทุกคน 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2563 และ  มีนาคม  2564 
 

1.หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น   นอกจากจะดำเนินการด้วยการส่งเสริม  
สนับสนุนนักเรียนแล้ว   การป้องกัน   และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน   ก็เป็นส่ิงสำคัญประการ
หนึ่งของการพฒันาเนื่องจากสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก  จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีก
ท้ังเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนก็เป็นส่วนหนึง่ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอีกด้วย 

 ดังนั้น  โรงเรียนพานพร้าว จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง พ่อ แม่  ผู้ปกครองและครู  และยังเป็นการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกบัสถานศึกษา  โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยมุ่งหวังให้
นักเรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 

2.   วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 

 3.  เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ แนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนใน 

           โรงเรียน 

4.   เพื่อให้มีการติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองนักเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 5.   เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

 

 



                 3. กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน  (กำหนดกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินงาน) 

        กิจกรรมการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

งบประมาณ    นอกงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1 ขั้นเตรียม 

  - เขียนโครงการ
เสนอเพื่อขออนุมัติ 

 -ประชุมครูท่ีปรึกษา
ทุกระดับ 

 

พ.ค. - ก.ค.
63 

  

 

 

 

    นายสัมพันธ์  
สวัสด์ิธรรม 

และคณะ 

2 ขั้นดำเนินการ 

    - ดำเนินงาน 

 

ต.ค.63 -  

มี.ค.64 

พ.ค.- ก.ย.63 

 

 8,500 

 

    -บุคลากรฝ่าย
กิจการ
นักเรียน 

-ครูท่ีปรึกษา 

ทุกคน 

3 ขั้นประเมินผล 

  - สรุปรายงาน 

 

  ก.ย.63 

 

      บุคลากรฝ่าย
กิจการ
นักเรียน 

 รวมเงิน (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 8,500   

  

5. งบประมาณที่ใช้    8,500 บาท 

 5.1  เงินงบประมาณ 8,500 บาท 

 5.2 เงินนอกงบประมาณ       - บาท 

   รวม      8,500 บาท        (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

 



       รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมหลัก รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

งปม. นอก งปม. รวม 

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

1. ค่าอาหารว่าง
เครื่องด่ืม 

400 20 / - 8,000 

 2. ค่าป้ายไวนิล 1 500 / - 500 

รวมเงิน   (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) - 8,500 

 หมายเหตุ: (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (0utputs) 

- ครู  ผู้ปกครอง   และ
นักเรียน มีความเข้าใจและ
ให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

 
 
 
          100 % 
 
 

 
- ครู  ผู้ปกครอง   และ
นักเรียน ส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 

 
- ประเมินจากแบบประเมิน
การจัดกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (0utc0mes) 

- คณะกรรมการเครือข่าย
นักเรียนรู้หน้าท่ีและเข้าใจ
บทบาทของตัวเอง 

- มีความสามัคคีช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน 

-การติดต่อประสานงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
-   เพื่อสร้างความคุ้นเคย
คณะกรรมการเครือข่าย
แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน   
 

 
- ประเมินจากแบบประเมิน
การจัดกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการ     ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองยุทธศาสตร์ข้อที่ 6  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน   
                                          ร่วมในการจัดการศึกษา                      
สนองมาตรฐานที่ 2    กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5     สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ 
                                        บริหารและการจัดการการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมี   
                                        ระบบบนหลักธรรมมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การและสถานศึกษา 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ                     กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563  -  30  กันยายน  2563 
 

1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยโรงเรียนพานพร้าวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนทุกคน โดยมุ่งหวังจะได้
เติบโตอย่างมีคุณภาพรอบด้าน ท้ังด้านสติปัญญา ท้ังด้านสติปัญญา ความสามารถและสุขภาพจิตท่ีดี  ซึ่งความมุ่งหวังนั้น
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ และความพร้อมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน อีกท้ังมีการประสานงานกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
อย่างใกล้ชิด รวมถึงหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และด้วยสภาพท่ีสังคมปัจจุบันที่
ประสบกับปัญหาต่าง ๆ การมีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัยรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิต และจิตใจของ
ผู้คนอย่างมาก ก่อเกิดปัญหามากมาย  

โรงเรียนพานพร้าวจึงได้จัดทำโครงการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้ท้ังนี้เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจัดทำระบบข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้องโดยมุ่งหวังในครูทุกคนสามารถ
ให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังด้านการส่งเสริมในส่วนท่ีดีของนักเรียน ด้านการ
ป้องกันมิให้ปัญหา เกิดขึ้นหรือลุกลามขึ้น และจะได้นำข้อมูลต่าง ๆ มา 
สรุปและดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวนักเรียนแต่ละคน 

2.  นำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์สรุป เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  

      ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงตามสภาพปัญหา 

4.  เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับผู้ปกครองนักเรียน แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยใช้หลัก 

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



3. เป้าหมาย 

 3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว จำนวน  465 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.เพื่อสำรวจสภาพปัญหาของนักเรียน ร้อยละ 100 

2.นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงตามสภาพปัญหา ร้อยละ 80 

3.เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับผู้ปกครองนักเรียนแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกันร้อยละ 100 

4.  วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
-      ร่างและเสนอโครงการ 

- ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนการทำงาน 

- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

 ระหว่างเดือน
พฤษภาคม –  มิถุนายน 

2563 

- ฝ่ายปกครอง 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

2. ขั้นดำเนินการ 
- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ) 
- ส่งผลประเมินพฤติกรรมนักเรียน

(SDQ) 
- ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) 

- ส่งผลการประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์(EQ) 

- คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- ส่งคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 

7-15มิถุนายน 2563 

8-20 มิถุนายน2563 

1-15กรกฎาคม2563 

18  กรกฎาคม 2563 

21-25  กรกฎาคม  
2563 

31   กรกฎาคม2563 

 

7,000 บาท 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน / ฝ่ายปกครอง 

/ครูท่ีปรึกษาทุกคน 

3. ขั้นประเมินผล/สรุปงาน 
- ประเมินจากแบบสอบถาม 
- รวบรวมผลและสรุปรายงานการ

อบรม 

1-5สิงหาคม2563 

8-12สิงหาคม2563 

1,000 บาท งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน/ฝ่ายปกครอง 

 

5. งบประมาณที่ใช้    8,000  บาท 

 5.1  เงินงบประมาณ 8,000  บาท 

 5.2 เงินนอกงบประมาณ       - บาท 

 รวม     8,000   บาท   (แปดพันบาทถ้วน) 



6.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (0utputs) 

- ทราบปัญหาของนักเรียน
เป็นรายบุคคล  

- ได้นำปัญหาของนักเรียน
มาวิเคราะห์เพื่อหาแนว
ทางแก้ไข 

         100 % 
 
         100 % 
 

 
-การร่วมรับฟังปัญหาของ
นักเรียน 
- ได้นำปัญหาของนักเรียน
มาหาแนวทางแก้ไข 

 

 
-แบบบันทึกปัญหาของ
นักเรียน 
 

ผลลัพธ์ (0utc0mes) 

- ได้สร้างความคุ้นเคยกับ
ผู้ปกครองนักเรียน และ
เปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน 

- จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้ตามความ
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
         100 % 
 
 

 
-   เพื่อสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ปกครองนักเรียน 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน   
- นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และ
ตรงตามสภาพปัญหา  

 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
- แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ     เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง   
สนองยุทธศาสตร์ข้อที่ 6  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
                                          มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา                 
สนองมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบ         คณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนพานพร้าวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนทุกคน  

โดยมุ่งหวังจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพรอบด้าน ท้ังด้านสติปัญญา ท้ังด้านสติปัญญา ความสามารถและสุขภาพจิตท่ีดี  ซึ่ง
ความมุ่งหวังนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ และความพร้อมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน อีกท้ังมีการประสานงานกับ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง อย่างใกล้ชิด รวมถึงหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และด้วยสภาพท่ี
สังคมปัจจุบันที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ การมีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัยรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิต 
และจิตใจของผู้คนอย่างมาก ก่อเกิดปัญหามากมาย โรงเรียนพานพร้าวจึงได้จัดทำโครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียนขึ้นทั้งนี้
เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจัดทำระบบข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้องโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังในครูทุกคนสามารถให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท้ังด้านการส่งเสริมในส่วนท่ีดี
ของนักเรียน ด้านการป้องกนัมิให้ปัญหา เกิดขึ้นหรือลุกลามข้ึน และจะได้นำข้อมูลต่าง ๆ มาสรุปและดำเนินการแก้ไขต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวนักเรียนแต่ละคนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์สรุป เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล ตามระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงตามสภาพปัญหา 
4. เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับผู้ปกครองนักเรียน แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

3. เป้าหมาย 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว 
          3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
              1.  เพื่อสำรวจสภาพปัญหาของบ้านนักเรียน ร้อยละ 100 
              2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงตามสภาพปัญหา ร้อยละ 90 

         3. เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับผู้ปกครองนักเรียนแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกันร้อยละ 100 

 

 

 



4.  วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ปฎิบัติ 

ระยะเวลา งบประมาณท่ีใช้          ผู้รับผิดชอบ 

(1) ขั้นเตรียมการ    

- ร่างและเสนอแนะ
โครงการ 

- ประชุมคณะกรรมการ
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวาง
แผนการทำงาน 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

พ.ค.-มิ.ย. 

 2563 

  ฝ่ายกิจการนักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนพานพร้าว 

(2) ขั้นดำเนินการ    

  -ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 - ส่งรายงานผลการออก   
เย่ียมบ้าน 

 มิ.ย. –ก.ค. 

2563 

9,500  

(3) ขั้นประเมินผล    

 -ประเมิน 

จากแบบสอบถาม 

ส.ค. – ก.ย. 

2563 

  

 (4) ขั้นรายงาน    

 -รวบรวมผลและสรุป
รายงานการเยี่ยมบ้าน 

ก.ย.  2563   

 

5. งบประมาณที่ใช้    6,000  บาท 

 5.1  เงินงบประมาณ 6,000  บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ       - บาท 
 รวม      6,000  บาท        (หกพันบาทถ้วน) 
 

 

 

 



    จำแนกตามรายการใช้จ่ายแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

 

กิจกรรมหลัก 

               แหล่งงบประมาณ/งบประมาณ  

หมายเหตุ เงิน
อุดหนุน 

เงินระดม
ทรัพยากร 

เงินงบประมาณ อื่นๆ 

- ค่าพาหนะในการเดินทางครูท่ีปรึกษา 5,000     

-เอกสารการเยี่ยมบ้าน 500     
-ค่าพาหนะติดตาม ช่วยเหลือเด็กท่ีมี
ปัญหาด้านต่างๆ 

500     

                        รวม 6,000     
 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (0utputs) 

-  ทราบปัญหาของนักเรียนเป็น
รายบุคคล  

- ได้นำปัญหาของนักเรียนมา
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

 
100 % 

 
100 % 

 

 
- สำรวจสภาพปัญหาของ
บ้านนักเรียน 
- นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และ
ตรงตามสภาพปัญหา 

 
- แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (0utcomes) 

- ได้สร้างความคุ้นเคยกับ
ผู้ปกครองนักเรียน และเปล่ียน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

-  จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

 
- สร้างความคุ้นเคยกับ
ผู้ปกครองนักเรียน และ
เปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน 

- สังเกต 

 
- แบบสอบถาม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการ   โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดเหล้า ยาเสพติดและอบายมุข 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ     
                                        ความต้องการของการพัฒนาประเทศ                                           
สนองมาตรฐานที่ 1           คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยห่างไกล 
                                        จากยาเสพติด และอบายมุข ยึดแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา 
                                        ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน  
กลุ่มบริการงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ     คณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ       ตลอดปีงบประมาณ 2563 
                    …………………………………………………………………………………………………………. 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบัน “ยาเสพติด”  เป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติ ซึ่งทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขอยา่งจริงจัง  นับวัน
ปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุ่นแรงมากขึ้น อันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และ
ความมั่นคงของประเทศ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเร่งรัดให้
ทุกสถานศึกษาร่วมกับชุมชน  การหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  
ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ และประสบการณ์ในการดำรงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึก 
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถปกป้องตนเอง ชุมชน และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด มุ่งหวังให้สถานศึกษา
เป็น “สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” 

2.วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน 
 2.เพื่อรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
 3.เพื่อคงสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
 4.เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตท่ีสงบสุขแบบยั่งยีน 
 5.เพื่อให้สถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาสีขาวปลอดจากเหล้า ยาเสพติดและอบายมุข” 
3.เป้าหมาย  

 1.นักเรียนร้อยละ  100  ปลอดจากสารเสพติด  
 2.นักเรียนร้อยละ 100  ปลอดจากส่ือลามกอนาจาร และอบายมุข 
 3.นักเรียนร้อยละ   100  ปลอดจากการทะเลาะวิวาท 
4 .การดำเนินการ 

 1 . ประชุมช้ีแจงสภานักเรียนให้มีความตระหนัก 
 2.  จัดต้ังคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ในโรงเรียนจำนวน 15 ห้องเรียน 
 3.  จัดหานักเรียนแกนนำตามโครงการห้องเรียนสีขาว 
 4.  ดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาว 
 5. ติดตามการดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาว 
 



 6. จัดประกวดห้องเรียนสีขาว 
 7. มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว 
 8. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
กิจกรรม / ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันท่ี  ตุลาคม 2562-  กันยายน  2563 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 เขียนโครงการ เสนออนุมัติโครงการ พฤษภาคม 2563 นายสัมพันธ์ สวัสด์ิธรรม 

2 ประชุม  ช้ีแจงโครงการ มิถุนายน 2563 ผู้บริหาร 

3 แต่งต้ังคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ มิถุนายน 2563 ผู้บริหาร 

4 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน มิถุนายน  2563 คณะทำงาน 

5 นิเทศ  กำกับ  ติดตาม กรกฎาคม 63 – กันยายน 63 คณะกรรมการนิเทศ 

6 ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ กันยายน  2563 ผู้บริหาร , นายสัมพันธ์  

7 สรุป/รายงานผลโครงการ กันยายน  2563 ผู้บริหาร , นายสัมพันธ์ 

 

6.  ทรัพยากรที่จะต้องใช้  

  6.1 บุคลากร  ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  

  6.2 งบประมาณ  14,000  บาท  

ท่ี รายการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประมาณการรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าจัดซื้อหมึกปริ้น,กระดาษ A4 -    

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 14,000    

 รวม 14,000    

 

 

 

 

 



7.  การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัด เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 

1. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน 

2. เพื่อรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 

3. เพื่อคงสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

4. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตท่ีสงบสุข
แบบยั่งยีน 

 

สังเกต 

สอบถาม 

สัมภาษณ์ 

 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 

ผลผลิต (Outputs) 

5.เพื่อให้สถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดจากเหล้า” 

  

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1.นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันเหล้า 

2.สถานศึกษาป้องกันการแพร่ระบาดจากเหล้า 

3.สถานศึกษาคงสถานะความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาปลอดเหล้า 

4.โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมมีชีวิตท่ีสงบสุขแบบยั่งยีน 

5.สถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาสีขาว” ปลอดจากเหล้า 

 

สังเกต 

สอบถาม 

สัมภาษณ์ 

 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 

 

 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสัมพันธ์   สวัสด์ิธรรม 

 9.การประเมินผลตามโครงการ 

ตัวบ่งช้ี วิธีการ เครื่องมือ 

1. ชุมชนให้ความสำคัญและร่วมมือในการ
รณรงค์อย่างดี 

2.โรงเรียนปลอดสารเสพติด  

สังเกตพฤติกรรม/
สอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 

 

 

 

 



 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกนัยาเสพติด 

  2. สถานศึกษาป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

  3. สถานศึกษาคงสถานะความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  4. โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตท่ีสงบสุขแบบยั่งยีน 

   5. สถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาสีขาว” ปลอดจากเหล้า ยาเสพติดและอบายมุข         

  6. นักเรียนร้อยละ  100  ปลอดจากสารเสพติด  

  7. นักเรียนร้อยละ 100  ปลอดจากส่ือลามกอนาจาร และอบายมุข 

  8. นักเรียนร้อยละ  100  ปลอดจากการทะเลาะวิวาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ                    การรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ     
                                        ความต้องการของการพัฒนาประเทศ                                           
สนองมาตรฐานที่ 1           คุณภาพของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยห่างไกล 
                                        จากยาเสพติด และอบายมุข ยึดแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา 
                                        ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน  
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  2563 
 

1.หลักการและเหตุผล  

 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของจังหวัดหนองคาย  พบว่าสถานการณ์ด้านผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดยังคงขยายตัว 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ท้ังในและนอกสถานศึกษาท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
และมีแนวโน้มอายุของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง ผู้เสพติดรายใหม่ท่ีเข้าสู่วงจรปัญหาเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากร้อยละ 50 
ของจำนวนผู้เสพติดท่ีเข้ารับการบำบัดรักษาในแต่ละปีเป็นผู้เสพรายใหม่ อันมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับปัญหาพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ
และสังคม โดยเฉพาะความอ่อนแอของสถาบันสังคมและครอบครัว  โรงเรียนพานพร้าว จึงได้จัดทำโครงการเอาชนะยาเสพ
ติด โดยกำหนดมาตรการ แผนงาน กิจกรรมการดำเนินงาน แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดได้กำหนด
เป้าหมายของแผนเพื่อเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับโรงเรียนเพื่อป้องกันผู้เสพ ยาเสพติดรายใหม่  
 
2. วัตถุประสงค์ 

          1) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2) เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
 3) เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
 4) เพื่อให้นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเล่ียงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
 5) เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และรักษาชีวิตช่ือเสียงของวงศ์ตระกูลไว้ 
 6) เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง  
 7) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากร จำนวน  34  คน 
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว จำนวน   465  คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
  



4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน การรณรงค์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ตุลาคม  2563 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียน 

พานพร้าว 

2 เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ 

ตุลาคม  2563 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียน 

พานพร้าว 

3 ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อดำเนินงาน
การรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

ตุลาคม  2563 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียน 

พานพร้าว 

4 ดำเนินการตามโครงการ ตุลาคม 2563-
กันยายน2563 

คณะครูโรงเรียนพานพร้าว
คณะกรรมการนักเรียน 

5 สรุปและรายงานผลการดำเนินการตาม
โครงการวันไหว้ครูเพื่อแจ้งโรงเรียนทราบ 

กันยายน 2563 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียน 

พานพร้าว 

 

5.  งบประมาณที่ใช้ 

 5.1  เงินงบประมาณ  4,500  บาท 

 5.2  เงินนอกงบประมาณ  -  บาท 

 รวม    5,000 บาท   ( ห้าพันบาทถ้วน )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. แหล่งงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 โครงการนี้ ใช้งบประมาณท้ังส้ิน  5,000  บาท จำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้ 

 

จกรรม 

แหล่งเงินงบประมาณ/จำนวนเงิน 

รวม 
หมาย 

เหตุ 
เงิน 

อุดหนุน 

เงินรายได้ 

สถานศึกษา 

เงิน 

สมาคม 

เงิน 

ระดม 

1. จัดซื้อ/ขอสนับสนุนชุดตรวจหา
สารเสพติด 

 

2,000 - - - 2,000  

2. การจัดกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง
กับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ได้แก่   

- กิจกรรมรณรงค์ 

  วันงดสูบบุหรี่โลก 

- กิจกรรมรณรงค์ 

  วันต้านยาเสพติดสากล 

- กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 

- กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ
และนักเรียนท่ีมีต้นทุนชีวิตเสียง
และต่ำในการป้องกันยาเสพติด 

 

3,000 - - - 3,000  

 

 

 

 

 

 

 



7.  การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  ( 0utputs )    

-ร้อยละนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 1-6 

 

 

100 % 

-สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน คร ู

-บัญชีรายช่ือการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (0utcomes ) 

1.  ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนพานพร้าว ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 

100 % 

 

100% 

 

 

 

-สังเกตจากความร่วมมือ
และการสนับสนุนของครู
และนักเรียน 

 

 

แบบสอบถาม 

 

 

 

8.เคร่ืองชี้วัดความสำเร็จ 

 แบบสรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) โรงเรียนพานพร้าวป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร้อยละ 100 
2) โรงเรียนพานพร้าวลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
3) นักเรียนโรงเรียนพานพร้าวรู้และตระหนักถึงพิษภยัของยาเสพติดให้โทษ  
4) นักเรียนโรงเรียนพานพร้าวสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเล่ียงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
5) นักเรียนโรงเรียนพานพร้าวเห็นคุณค่าของตนเองและรักษาชีวิตช่ือเสียงของวงศ์ตระกูล 
6) นักเรียนโรงเรียนพานพร้าวใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มี

สุขภาพแข็งแรง  
7) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในสถานศึกษา 
 

 

 

 



ชื่อโครงการ       สร้างความเข้มแข็งให้สภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ     
                                        ความต้องการของการพัฒนาประเทศ                                           
สนองมาตรฐานที่ 1           คุณภาพของผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนา 
    ผู้เรียนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                        และการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ งานบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวรพักตร์  มีมะจำ นายกิตต์ิณัฐ  สุนทรวิสัย และคณะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีสาระสำคัญตามมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษา 

ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมกิจกรรมท่ีจะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สภา
นักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นกลไกสำคัญท่ีจะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นองค์กรท่ีจะ
ปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้า
ประชาธิปไตยท่ีมั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริง ทำให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกท่ีดีของหมู่คณะ  

รู้จักใช้สิทธิและหน้าท่ีในทางท่ีถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางท่ีดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพใน
กฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให้เกียรติผู้อื่น เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม และเป็นอนาคตของชาติสืบไป 
เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรนักเรียนในโรงเรียนพานพร้าวให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและต่อเนื่อง โรงเรยีนพานพร้าวจึงได้จัดทำ
โครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสภานักเรียน ให้เกิดข้ึนในระดับโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง 
 2.2 เพื่อพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็ง สามารถดำเนินการและมีส่วนร่วม ในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่าง
มีคุณค่า และสร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้เป็นสังคมท่ียั่งยืน 
 2.3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดีเด่นของสภานักเรียน 
3. เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

         3.1.1 สภานักเรียนโรงเรียนพานพร้าวมีการคัดเลือกสภานักเรียน และดำเนินงานสภานักเรียนให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืนช่วยเหลืองานครู งานกิจกรรมนกัเรียน 

         3.1.2 คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างและส่งเสริมพัฒนาการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนหรือองค์กรนักเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสภานักเรียนให้เกิดกับโรงเรียน 



 3.1.3 คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน และดำเนินงานสภานักเรียน ท่ีเป็นรูปธรรมและพัฒนาการ
ดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

         3.2.1 สภานักเรียนโรงเรียนพานพร้าวมีความเข้มแข็ง เข้าใจบทบาทหน้าท่ี สามารถดำเนินกิจกรรมสภา
นักเรียนได้ครบถ้วน นักเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดงความสามารถในด้าน
การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา และสังคม โดยยึดหลักนิติธรรม ความสมานฉันท์ได้เต็มศักยภาพ 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

 4.1 ลักษณะกิจกรรม 

                  จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน 

            4.2 กิจกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณท่ีใช้ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นวางแผน 
 - ร่างและเสนอโครงการ 
 - ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ 
วางแผนการทำงาน 
- จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 

1-5  มีนาคม  2563 - 
 
 

กลุ่มงานกิจการ 

2. ขั้นดำเนินการ 
   - แต่งต้ังคณะทำงานและประชุม 
คณะทำงานเพื่อเตรียมดำเนินงาน 
   -  เริ่มทำตามโครงการ 
  - กิจกรรมสลายพฤติกรรม 
  - กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ 
- ปรับปรุงอุปกรณ์เสียงตามสาย 

พฤษภาคม  2563 - กลุ่มงานกิจการ 

3. ขั้นประเมินผล/สรุปงาน 
- ประเมินผลการดำเนินงาน 

ธันวาคม  2563 - กลุ่มงานกิจการ 

4. ขั้นรายงาน 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
- พัฒนา ปรับปรุง โครงการ ครั้งต่อไป 
 

มีนาคม 2564 - กลุ่มงานกิจการ 

 

 

 

 



5.  งบประมาณที่ใช้    

 งบประมาณ  จำนวน  6,000 บาท    โดยมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม/รายการ 

เป้า 

หมาย 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 

รวม 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียน 
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภา
นักเรียน  
-  กิจกรรมอบรมสภานักเรียนให้มี
ภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก 
   ค่าอาหารในการจัดอบรม ค่า
จัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 ค่าเอกสารสรุปรายงาน 
- กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภา
นักเรียน 
- ปรับปรุงกิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมประชาธิปไตย 

50 คน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6,000 
 

 6,000  6,000 

    6,000  6,000   
******หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

ผลผลิต 
โรงเรียนพานพร้าวมีคณะกรรมการนักเรียนท่ีมี
ภาวะเป็นผู้นำ 
 ผลลัพธ ์
คณะกรรมการนักเรียนการทำงานรว่มกัน ประสาน
การทำงานร่วมกันสภานักเรียนมีกระบวนการ มี
ทักษะในการดำเนินงานให้เข้มแข็งตามหลักการ
กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม 

 
-จากการจัดต้ัง
คณะกรรมการนักเรียน 
-จากผลการทำงานร่วมกัน
ของคณะกรรมการนักเรียน 
 

 
- การสังเกต 
- แบบรายงาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        7.1 สภานักเรียนทุกคน เกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของสภานักเรียน 
        7.2 สภานักเรียนมีกระบวนการ มีทักษะในการดำเนินงานให้เข้มแข็งตามหลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม 
        7.3 สภานักเรียนมีการดำเนินงานท่ีเข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ความยั่งยืน 
        7.4 สภานักเรียน มีศักยภาพในการพัฒนาให้องค์กรมีความยั่งยืนตลอดไป 
  



8. หน่วยงานที่เก่ืยวข้อง 
     - 
9. เคร่ืองชี้วัดและเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
1.  ความร่วมมือในการร่วมทำกิจกรรม 
2.  แบบสอบถามความคิดเห็น 

ผลการประเมินด้วยการตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ   ส่งเสริมยกย่องนักเรียนประพฤติดี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ     
                                        ความต้องการของการพัฒนาประเทศ                                           
สนองมาตรฐานที่ 1           คุณภาพของผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนา 
    ผู้เรียนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                          และการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ งานบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 

 จากสภาพปัจจุบันของสังคมไทยพบว่าปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีความอ่อนไหวเปราะบาง เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม รวมทั้งด้านเทคโนโลยี มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  

มีการนำวัฒนธรรมของต่างประเทศมาใช้โดยขาดวิจารณญาณ มีการแข่งขันในด้านวัตถุจึงทำให้เด็กและเยาวชน ขาด
คุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนในทางท่ีไม่เหมาะสม ทำให้เป็นปัญหาระดับชาติ 

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ (รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญูต่อพ่อ แม่ และผู้มีพระคุณ  ต้ังใจศึกษาเล่า
เรียน รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  มีศีลธรรม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีวินัย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติ
ตามพระราชดำรัส ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข็มแข็งท้ังกาย ใจ และมีจิตอาสา) อันจะส่งผลให้โดยภาพรวมของ
ประเทศมีเด็กดี มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าต่อแผ่นดินมีความเป็นอยู่ท่ีพอเพียงเจริญรอยตาม
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทย มีคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมยกย่องนักเรียนประพฤติดีสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
รวมทั้งเพื่อให้มีจำนวนนักเรียนท่ีเป็นต้นแบบในการทำคุณงามความดี ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนประพฤติดี  
 2. เพื่อประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนผู้ทำคุณงามความดี ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติตนในสังคมไทย 
3.  เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

โครงการนี้มีเป้าหมายการดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่แกนนำนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนพานพร้าวจำนวน 
465 คน ในการส่งเสริมยกย่องนักเรียนประพฤติดี 

 

 



3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว จำนวน 465 คนเกิดความรู้ความตระหนัก มีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมยกย่อง
นักเรียนประพฤติดี 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมยกย่องนักเรียน
ประพฤติดีในโรงเรียน 

พ.ค. 63 นายสัมพันธ์ สวัสด์ิธรรมนาย
วัชรพล  รักษาภักดีและคณะ 

2 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน
ตามโครงการฯ 

พ.ค. 63 

3 สมุดบันทึกความดีนักเรียนในโรงเรียน พ.ค.63 - มี.ค. 64 

4 ดำเนินการจัดกิจกรรมยกย่องคนดี พ.ค.63 - มี.ค. 64 

5 ดำเนินการจัดอบรมให้แก่แกนนำนักเรียน และ
นักเรียน จำนวน 2 วัน เพื่อให้เกิดความรู้     
ส่งเสริมยกย่องนักเรียนประพฤติดีแก่แกนนำ  

พ.ค.63 - มี.ค. 64 

6 จัดทำเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทำความดี พ.ค.63 - มี.ค. 64 

7 ให้แกนนำนักเรียนท่ีรักการทำความดี  ส่งเสริมยก
ย่องนักเรียนประพฤติดี  ทำเป็นแบบอย่างท่ีดี 

พ.ค.63 - มี.ค. 64 

8 รณรงค์ส่งเสริมยกย่องนักเรียนท่ีประพฤติดี   พ.ค.63 - มี.ค. 64 

9 ติดตามและประเมินผลโครงการฯ มี.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 



5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 

มาณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 เชิดชูนักเรียนหน้าเสาธง - - 500 - - 500 

2 แจ้งโรงเรียนดำเนินการพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์  

- 500 - - - 500 

3 จัดพิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ

- 1,000 - - - 1,000 

4 จัดทำเกียรติบัตร - - 1,000 - - 1,000 

 รวม - 1,500 1,500 - - 3,000 

6. วิธีการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมยกย่องนักเรียนท่ี
ประพฤติดี 

การสังเกตและการพูดคุย 

 

การสังเกตและการพูดคุย 

2.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมยก
ย่องคนดี 

แบบสอบถามความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

 

แบบสอบถามความรู้ก่อนและ 

หลังการอบรม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามค่านิยมหลักของคน 
      2. มีนักเรียนต้นแบบสำหรับให้นักเรียนคนอื่น ๆ ประพฤติปฏิบัติตาม 
 

 
 
 
 
 

 



งาน/โครงการ   เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
แผนงาน   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการแข่งขันทางการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1,2 และ 3 
สนองกลยุทธ์ข้อที ่ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็น ทำเป็น 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามรักษ์ความเป็นไทยและ

ท้องถ่ิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายสัมพันธ์  สวัสด์ิธรรม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  24-25 กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3   กิจกรรม คือ 
กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ ในข้อ 273 ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่ม
หรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไมน่้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึง่ให้พักแรมอย่างน้อยหนึง่
คืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัว
บ่งช้ีพื้นฐานท่ี 2.3  กล่าวถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือ เนตรารี และยุวกาชาด ไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด มีความสำคัญต่อผู้เรียนมาก โรงเรียนพานพร้าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องจัดให้มีโครงการ นี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด ครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
        2   เพื่อใหน้ักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

   3   เพื่อให้นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
 4   เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันส่งเสริมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 
   5   เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3. เป้าหมาย 
     - เชิงปริมาณ 
     ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดทุกคน  ผ่านการเข้าค่ายพักแรมแบบพัก  ค้างแรมคืน  1  ครั้ง ใช้เวลา 2  วัน      
1 คืน 

 - เชิงคุณภาพ 
1.   ลูกเสือ-เนตรนารีได้ทดสอบการปฏิบัติวิชาลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด 

           2   ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
     3   เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 
   4  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในกิจกรรมลูกเสือ   - เนตรนารี ยุวกาชาด 
 
 



4.  กิจกรรม ข้ันตอนและระยะเวลาดำเนินการ 
 รายละเอียดกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรมการดำเนินการ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 

ขั้นการวางแผน 
1. ผู้บริหารและครูรับผิดชอบ 
 
2. เขียนโครงการและเสนอ 
   โครงการ 
 
 
ขั้นการดำเนินการ 
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
  ลูกเสือ – เนตรนารียุวกาชาด 
 
 
ขั้นการตรวจสอบประเมินผล 
1. การกำกับ ติดตาม กิจกรรม 
 
2. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินการ 
 
ขั้นการปรับปรุงพัฒนา 
- วิเคราะห์อุปสรรคและวาง
แผนการพัฒนา 

 
- เพื่อวางแผนจัดทำโครงการและ
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
- เพื่อขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือ
ในการดำเนินโครงการ 
 
-  ลูกเสือ-เนตรนารี เยุวกาชาดเข้า
ค่ายพักแรม   จำนวน  2  วัน  1  
คืน  ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียน
พานพร้าว 
 
- นิเทศผลการดำเนินงานและให้
ข้อเสนอแนะ 
- สรุปผลสำเร็จของโครงการและ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 
 
- วิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนเพื่อดำเนินโครงการ
ครั้งต่อไป 

 
พฤษภาคม 63 
 
มิถุนายน 63 
 
 
 
 
กันยายน 63 
 
 
 
 
1 ครั้ง /  
ภาคเรียน 
 
 
 
 
ตุลาคม 63 
 

 
นายสัมพันธ์ สวัสด์ิธรรม 
 
นายสัมพันธ์ สวัสด์ิธรรม 
 
 
 
 
คณะครูโรงเรียนพาน
พร้าว 
 
 
 
นายสัมพันธ์ สวัสด์ิธรรม 
 
 
 
 
 
นายสัมพันธ์ สวัสด์ิธรรม 
 

 
5.  งบประมาณ 
 5.1. งบประมาณจากเงินอุดหนุนท่ัวไป โรงเรียนพานพร้าว  จำนวน  29,600   บาท 
 5.2  ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่   จำนวน  30,000 บาท 

รวม   59,600   บาท 
       (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายละเอียดการจัดกิจกรรม รายละเอียดประมาณการงบประมาณ 

 1.  เสนอโครงการ 
2. วางแผนเตรียมการจัดสถานท่ี 

- วัสดุ-อุปกรณ์  จัดเตรียมค่ายพักแรม 
- วัสดุ-อุปกรณ์  จัดทำฐานผจญภัย 

         
        - ค่าอาหาร  คณะครูและวิทยากร 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
        4.ประเมินผล  /  รายงาน 

 
 
- 20,000  บาท 
- 10 ฐานๆละ  2,000  บาท 

รวม  20,000  บาท 
-      40  คน  7  มื้อๆละ  70  บาท/คน 
       รวม  19,600  บาท  

 
       รวม  59,600  บาท 

 
7.  การประเมินผลโครงการ 
 ใช้แบบสอบถาม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาดครบตามหลักสูตรท่ีกำหนด 
 2. นักเรียนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น 
 3. นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 4. นักเรียนทุกคนมีการอนุรักษ์ หวงแหน ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ      โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      ด้านที่ 1.  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา 
    ด้านที่ 3  พัฒนาระบบบริหารการจัดการภายในสถานศึกษา 
สนองนโยบายมาตรฐานที่  มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

มาตรฐานที่11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

กลุ่มงาน   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมพร  นนทะนำ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    
ระยะเวลา   ตลอดปีการศึกษา 2563      

____________________________________________________________________________                                                           
 
1. หลักการและเหตุผล   
 สุขภาพอนามัยท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจท่ีสดใสแข็งแรงเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้กระบวนการเรียนรู้มีการพัฒนา
ไปได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ      การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพท่ีดี   ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ   และ
ส่ิงเสพติด   จึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีทางโรงเรียนจะต้องให้การดูแล 

 
2. วัตถุประสงค ์   

2.1  เพื่อให้  นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน  มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง   
ได้รับบริการด้านการปฐมพยาบาล อย่างถูกต้อง รวดเร็ว   และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

2.2  เพื่อให้นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน    มีความรู้  ความเข้าใจ   เกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค   ดูแลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม และนำความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 

 
3. เป้าหมาย 

   ด้านปริมาณ    
     1.  นักเรียน   ครู   อาจารย์และบุคลากรในโรงเรยีนทุกคนได้รับการดูแลด้านการ 

ปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องต้น   
     2.   เผยแพร่ความรู้  ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ ทุกเดือน รวม 8 ครั้ง  16 เรื่อง 

       ด้านคุณภาพ    
                1.   นักเรียน   ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการดูแลด้านการปฐมพยาบาล และการ 

รักษาเบื้องต้นอย่างถูกต้อง   รวดเร็ว 
  2.   นักเรียน   ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้  ความเข้าใจ   เกี่ยวกับ 

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค   และนำความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
     3.  โรงเรียนมี การเฝ้าระวังการเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก   โรคติดต่อ 
 
 
 
 
 



4.  กิจกรรม  ระยะเวลา  สถานที่  และผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. งานบริการด้านสุขภาพและการปฐม
พยาบาล 
   1.1  จัดซื้อยา เวชภัณฑ์  
          อุปกรณ์ทางการแพทย์  

1.2 จัดเตรียมวัสดุ , อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฐม
พยาบาลและการรักษาเบื้องต้น  

1.3 บริการสุขภาพและนำ 
นักเรียนส่งโรงพยาบาล 

2. กิจกรรมรณรงค์   ส่งเสริม 
    สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
    ป้องกันยาเสพติด 
2.1 ให้คำปรึกษานักเรียนท่ีมีปัญหาด้าน

สุขภาพ กายและสุขภาพจิต 
2.2 จัดป้ายนิเทศความรู้ด้านสุขภาพ 
2.3   กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
2.4 รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก 

      -จัดป้ายนิเทศ  
         - ประสานหน่วยงาน 
           ฉีดพ่นยากันยุง 
3.    กิจกรรมตรวจสุขภาพ ด้วยตนเอง 
4.   สำรวจภาวะการเจริญเติบโต 
5.   สรุปสถิติการให้บริการด้านพยาบาล 
6.   สรุป รายงานโครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

พ.ค.,มิ.ย,ก.ค. 
,ส.ค.,ก.ย.พ.ย.,ธ.ค. 63 

ม.ค.,ก.พ. 64 
ทุกวันท่ี 5 ของเดือน 

ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
 

ตลอดปี 
 

ก.ค. 63 
 

มิ.ย. 63 
ส.ค. 63 
พ.ย. 63 

พ.ค. – มิ.ย. 63 

พ.ย.-ธ.ค. 63 
พ.ค. – มิ.ย. 63 ทุกส้ินเดือน 

มี.ค. 64 

 
 
งานพัสดุโรงเรียน 
งานอนามัยโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.  งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนปีงบประมาณตามโครงการปี  2563    จำนวน 20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

1. งานบริการด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาล 

   1.1  จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์  
1.4 จัดเตรียมวัสดุ , อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฐมพยาบาลและการรักษา

เบ้ืองต้น  
1.5 บริการสุขภาพและนำนักเรียนส่งโรงพยาบาล 

2. กิจกรรมรณรงค์   ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
    ป้องกันยาเสพติด 
    2.1 ให้คำปรึกษานักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ กายและ

สุขภาพจิต           
     2.2  จัดป้ายนิเทศความรู้ด้านสุขภาพ 
    2.3   กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
    2.4 รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก 

      -จัดป้ายนิเทศ  
         - ประสานหน่วยงานฉีดพ่นยากันยุง 
3.    กิจกรรมตรวจสุขภาพ ด้วยตนเอง 
4.   สำรวจภาวะการเจริญเติบโต 
5.   สรุปสถิติการให้บริการด้านพยาบาล 
6.   สรุป รายงานโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6,000 
 
- 

 
2,000 

 
 
 
- 
 
 

 

1,000.- 
- 

500.- 
500. 

 
7. การประเมินผลโครงการ   

1. สังเกตและสอบถามผู้ท่ีมาใช้บริการ 
2. สถิตการให้บริการ 
3. แบบสอบถาม 
4. สรุปรายงานโครงการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียน   อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  ได้รับบริการด้านการปฐม
พยาบาลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  รวมทั้งการประสานส่งต่อท่ีถูกต้อง  

2.  นักเรียน   ครู   อาจารย์และบุคลากรในโรงเรยีนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค   และนำความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้    

 
 
 
 
                                     

 
 



โครงการ     ปรับปรุงงานโสตทัศนศึกษา 

ประเภทโครงการ        ใหม่                          ต่อเนื่อง 

กลุ่ม   การบริหารท่ัวไป           งานโสตทัศนศึกษา 

สนองนโยบาย      กลยุทธ์องค์กร   ข้อท่ี  2, 3, 4, 8        

กลยุทธ์แผนงาน   ข้อท่ี  2.1, 2.2, 3.1 

  ………………………………………………………………………………………………………………. 

1.  หลักการและเหตุผล    

        การบริการงานโสตทัศนศึกษาเป็นงานท่ีให้บริการกับนักเรียน - ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนและ
บุคคลภายนอกท่ีมาขอใช้งาน   ดังนั้นเพื่อให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีพอเพียงและทันสมัย 

2.  วัตถุประสงค์ 

  1)  เพื่อใช้บริการนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 

     2)  เพื่อใช้งานบริการหน่วยงานภายนอก 

3)  เพื่อใช้ในงานผลิตส่ือการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 

3.1. ด้านปริมาณ   

              ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนในโรงเรียนได้ใช้ห้องโสตทัศนศึกษา    

3.2.  ด้านคุณภาพ   

        ให้บริการด้านส่ือสารการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ระยะเวลาดำเนินงาน   

         วันเริ่มต้นโครงการ  พฤษภาคม  2563  

         วันส้ินสุดโครงการ   มีนาคม  2564 

 

 

 

 

 

 



5.  วิธีดำเนินงาน               

 

กิจกรรม /ขั้นตอน 

เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

 

งบประมาณ 

 

ระยะเวลา 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ ครู – นักเรียนใน
โรงเรียนได้ใช้ห้อง
ประชุม จำนวน 100% 

-      พ.ค. 63 นางวัชรีพร  ชัยจักร์ 

นายวัชรพล  รักษาภักดี 

2. ข้ันดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ –อุปกรณ์ ได้ 
100 % 

60,000  
บาท 

พ.ค.– กย 
63 

พัสดุ 

3. ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

จัดทำแบบสอบถาม 

ครู -นักเรียนทุกคน 

- ก.ย.63 นางวัชรีพร  ชัยจักร์ 

นายวัชรพล  รักษาภักดี 

6. แหล่งงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

โครงการนี้ ใช้งบประมาณท้ังส้ิน  เป็นเงิน  68,550 บาท จำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้  

    

รายการ 

แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน รวม หมายเหตุ 

เงิน
อุดหนุน 

เงินรายได้ 

สถานศึกษา 

เงิน
สมาคม 

เงิน
ระดม 

อื่น 

1. เครื่องเสียงหอประชุม 

  - ลำโพง พร้อมอุปกรณ์ 

๒๕,๕00 - - -  ๒5,000  

2. ชุดประกาศตามอาคาร ๑๔,000 - - -  ๑๔,000  

3. ชุดกลางแจ้ง 12,000  - - -  12,000   

4. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ๑๗,๕๕๐ - - -  ๑๗,๕๕๐  

รวม 68,550     68,550  

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ    

       นายวัชรพล  รักษาภักดี 

8.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง    

       กลุ่มบริหารท่ัวไป 

 

 



9.  สถานที่ดำเนินการ    

       โรงเรียนพานพร้าว 

10.  การติดตามผลและประเมินผล    

จากสถิติการใช้ห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  นักเรียนใช้เรียนและทำกิจกรรมร่วมกัน 
2)  ครูได้รับบริการในการประชุม อบรม สัมมนา 
3)  บริการงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
4)  บริการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ                     สถานศึกษาปลอดภัย 
ลักษณะโครงการ               ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ          กลุ่มการบริหารท่ัวไป โรงเรียนพานพร้าว 
ระยะเวลาการดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

1. หลักการและเหตุผล 
นักเรียน  คือ  หัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียนมีความตระหนักในความสำคัญ และเล็งเห็นความ

จำเป็นเร่งด่วนท่ีผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตท่ีจะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
สังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนมีภารกิจและความรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โรงเรียนจึงได้
จัดให้มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมความปลอดภัยจำนวน ๓ กิจกรรม  ดังนี้ 

1) กิจกรรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยจาก
การจราจร และใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านการจราจรมากขึ้นรวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดปัญหาการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนในโรงเรียนได้ 

2) กิจกรรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน โดยอบรมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องแนว
ทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนให้กับนักเรียนและบุคลากร ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการลด
ความเส่ียง และเตรียมความพร้อมในการดับเพลิงเบื้องต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ถนน
และแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน  ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

3) กิจกรรมความปลอดภัยจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น โดยให้ความรู้ในการเล่นกีฬา
อย่างถูกต้อง เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา รวมทั้งสามารถทำการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ก่อนนำส่ง
ตัวเพื่อรักษาในขั้นต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
     1)  เพื่อเสริมสร้างการมีวินัยจราจรให้กับนักเรียนและบุคลากรได้เคารพกฎจราจร 
     2)  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
     3)  เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนต่อการมีส่วนรว่มในการป้องกนัอัคคีภัย 
     4) เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติในการซ้อมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย 
     5) เพื่อเสริมสร้างและให้ความรู้ในการเล่นกีฬาอย่างปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากร 
     6) เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรสามารถปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับอุบัติเหตุ 
     7) เพื่อลดอัตราการเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างความปลอดภัยจากการจราจร อัคคีภัย  
          และการเล่นกีฬา 

3.  เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ  
     บุคลากรโรงเรียนพานพร้าว   จำนวน  450 คน  



ด้านคุณภาพ   
      บุคลากรโรงเรียนพานพร้าว มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง วินัยจราจร การป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีความปลอดภัยในสถานศึกษา และชีวิตประจำวัน 
 
4. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ       

ปีการศึกษา 2563 

5. สถานที่     
โรงเรียนพานพร้าว  ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

 
6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      

กลุ่มการบริหารท่ัวไป โรงเรียนพานพร้าว  

7. วิธีการดำเนินงาน 
     1) ประชุมจัดทำโครงการ 
     2) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     3) แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
     4) ดำเนินการตามโครงการ 
     5) สรุปและประเมินผล 
 
8. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ 
    8.1 กิจกรรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ถนน 
          1) การบรรยาย กฎหมายจราจรและความปลอดภัยในการใช้ถนน 
 2) การฝึกปฏิบัติ วิธีการข้ามถนนอย่างถูกต้อง  
    8.2 กิจกรรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน   
         1)  การบรรยาย  แนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน  
         2)  การฝึกปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย แนวทางการอพยพหนีไฟและการระงับอัคคีภัยในโรงเรียน 
    8.3 กิจกรรมความปลอดภัยจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น     
         1) การบรรยาย การเล่นกีฬาอย่างถูกต้องเพื่อลดอุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
         2) การฝึกปฏิบัติ แนวทางการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 



9.  งบประมาณการในดำเนินงาน 
 
 งบประมาณรวมท้ังส้ิน     34,000     บาท 

 

9.1 กิจกรรมฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ถนน  
 งบประมาณ    11,100     บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทน  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร   (2 คน x 600 บาท x 6 ช่ัวโมง)         7,200 

2 ค่าใช้สอย  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (154 คน x 15 บาท) 2,310 

2 ค่าวัสดุ       
 - ค่าอุปกรณ์ส่ือการสอนด้านความปลอดภัยในถนนและการจราจร 1,000 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ  590 
รวมเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ                              11,100 
 
9.2 กิจกรรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน   
 งบประมาณ     15,900     บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 
1 ค่าตอบแทน  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  ( 3 คน x 600 บาท x 2 ช่ัวโมง ) 3,600 
2 ค่าใช้สอย  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (480 คน x 15 บาท) 7,200 
3 ค่าวัสดุ       
 - ค่าแก๊ส LPG              จำนวน  5 ถัง                     1,500 
 - ค่าน้ำยาดับเพลิงเคมี     จำนวน 6 ถัง         3,600 

รวมเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ                              15,900 
  
9.3 กิจกรรมความปลอดภัยจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  

 งบประมาณ     7,000     บาทดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 

1 ค่าตอบแทน  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  ( 4 คน x 600 บาท x 2 ช่ัวโมง ) 4,800 
2 ค่าใช้สอย  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (117 คน x 15 บาท) 1,755 
3 ค่าวัสดุ       
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ  445 

รวมเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ                              7,000 

 



10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
      1) นักเรียนและบุคลากรมีวินัยจราจร และเคารพกฎจราจร 
      2) นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
      3) นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย 
      4) นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติในการซ้อมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย 
      5) นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ในการเล่นกีฬาอย่างปลอดภัย 
      6) นักเรียนและบุคลากรสามารถปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับอุบัติเหตุ 
      7) โรงเรียนสามารถลดอัตราการเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างความปลอดภัยจากการจราจร อัคคีภัย 
และการเล่นกีฬา 

11.  การประเมินผล  
     1)  วิธีวัดและประเมินผล        แบบสอบถาม  แบบประเมินผล และสังเกตพฤติกรรม  
     2)  ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ        ประเมินผลสัมฤทธิ์จากแบบรายงานสรุปผลโครงการ 

 
 

 

 

 

 
 

  
                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



งาน/โครงการ   โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)    
แผนงาน   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการแข่งขันทางการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 
สนองกลยุทธ์ข้อที ่ 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามรักษ์ความเป็นไทยและ

ท้องถ่ิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มการบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางวัชรีพร  ชัยจักร์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย โรงเรียนพานพร้าว  ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อส่งเสริมโรงเรียน
ดำเนินการด้านการจัดขยะในโรงเรียนให้รู้จักการคัดแยกขยะและลดขยะในโรงเรียนและการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ
เพิ่มเติมด้านการจัดการขยะในโรงเรียนและได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  

2. วัตถุประสงค์ 
           1.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการด้านการจัดขยะในโรงเรียนให้รู้จักการคัดแยกขยะและลดขยะในโรงเรียน 
          2.เพื่อจัดทำหลักสูตรบูรณาการเพิ่มเติมด้านการจัดการขยะในโรงเรียน 
          3..เพื่อสร้างความตระหนักให้โรงเรียนรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ร้อยละ 100 
       เชิงคุณภาพ 
       ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)     
4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมท่ี 1 การประชุมช้ีแจงการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ มิ.ย. 63 ..................... 
2. กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนโรงเรียนปลอด

ขยะ (Zero Waste School) 
มิ.ย. 63 ..................... 

3. กิจกรรมท่ี 3 การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ .ส.ค. 63 ..................... 
4. กิจกรรมท่ี 4 จัดซื้อถังขยะ ส.ค. 63  

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันท่ี. 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2563 ถึง วันท่ี  30 เดือน กันยายน พ.ศ 2563 
 สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพานพร้าว   
6. งบประมาณ 
 จำนวน  25,000.-  บาท  
 
 



7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

      1.โรงเรียนดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะไม่ครบกระบวนการ       
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1.ประเมินโครงการ 
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
         ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นโรงเรียนปลอดขยะ 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
         โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะ ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นโรงเรียนปลอดขยะ 

 
ร้อยละ 100 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. .โรงเรียนพานพร้าว  ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ชื่อโครงการ               ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา 
แผนงาน                   สนับสนนุการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ ์  กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรยีนรู้       
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ                กลุ่มการบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปีการศึกษา  256๓ 
...................................................................................... ............................................................................. 
       

1. หลักการ/เหตุผล 
โรงเรียนพานพร้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  ได้เปิดการเรียนการสอนมา เป็น

ระยะเวลา ๔๙ ปี จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามความต้องการท่ีหลากหลาย  โดยในปัจจุบัน พื้นท่ีโดยรอบและภูมิ
ทัศน์ของโรงเรียน งานอาคารสถานท่ี ได้ดำเนินการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อผู้เรียน บุคคลภายนอก และชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง  เพราะสภาพ แวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างมากตลอดจน มีผลต่อ การพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือน
บ้านหลังท่ี สองของนักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ มากกว่าอยู่ท่ีบ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็น 
พิเศษ ฉะนั้นการจัดสภาพ แวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศท่ีดี เหมาะสมและลดภาวะท่ีเป็นพิษ กลุ่มการบริหาร
ท่ัวไป จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์สถานศึกษา ของโรงเรียนพานพร้าว ให้มีระเบียบและความสวยงามเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสถานศึกษาต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
    2.1 เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานท่ีตามมาตรฐานการ ประกัน

คุณภาพสถานศึกษา  
    2.2 การใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานทางราชการ มีระเบียบ ความสะอาด ความปลอดภัย  

๓. เป้าหมาย 
    ๓.๑ ด้านปริมาณ 

๑)  ปรับปรุงผิวถนน ด้านหน้าอาคาร ๑ 
๒) ขยายขนาดสนามฟุตบอล 
๓) ก่อสร้างเสาธง บริเวณด้านหน้า อาคาร ๑ 
๔) ปรับปรุงสนามกีฬาบาสเก็ตบอล  
๕) จัดทำสวนพฤกษศาสาตร์ 
๓.๒  ด้านคุณภาพ 
ภูมิทัศน์ โรงเรียนพานพร้าว สะอาดสวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



 ๔. กิจกรรม ระยะ เวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ปรับปรุงผิวถนน ด้านหน้าอคาร ๑ กค. - สค. ๖๓ ด้านหน้าอาคาร ๑ งานอาคารสถานท่ี 
๒ ขยายขนาดสนามฟุตบอล กค. - สค. ๖๓ สนามฟุตบอล งานอาคารสถานท่ี 
๓ ก่อสร้างเสาธง บริเวณด้านหน้า  

อาคาร ๑ 
กค. - สค. ๖๓ ด้านหน้าอคาร ๑ งานอาคารสถานท่ี 

๔ ปรับปรุงสนามกีฬาบาสเก็ตบอล  
 

ส.ค. ๖๓ ลานเอนกประสงค์ งานอาคารสถานท่ี 
และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษา
พลศึกษา 

๕ จัดทำสวนพฤกษศาสาตร์ พ.ย. ๖๓ ด้านหน้าห้องประชุม
เอนกประสงค์ 

งานอาคารสถานท่ี 
และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

5. งบประมาณ  
เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน   65,000  บาท 
งบสนับสนุนอื่น     จำนวน   10,000  บาท 
รวม      75,000  บาท 

ท่ี กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบดำเนินงาน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น 

1 ค่าจ้างเหมารื้อถอน และ
ก่อสร้างผิวถนน 

15,000  15,000 5,000 

2 ค่าจ้างเหมารื้อถอนและก่อสร้าง
เสาธง 

30,000  30,000  

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ -สีน้ำพลาสติก 
ทาสีพื้นสนามบาสเกตบอล 

10,000  10,000  

 ค่าวัสดุ และพันธ์ไม้ทำสวน
พฤกษศาสตร์ 

10,000  10,000 5,000 

รวม 65,000  65,000  
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

6.1 นักเรียน-นักศึกษาบุคลากร โรงเรียนพานพรา้ว มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและความสะดวกใน ชีวิตประจำวัน  
6.2 ประชาชนและชุมชนร่วมใช้สถานท่ีของโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้   

 
7. การติดตามและประเมินผลโครงการ  

7.1 สรุปผลจากการปฏิบัติงาน  
7.2 แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน บุคลากรและผู้ใช้บริการ 
 
 
 



โครงการ   ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
แผนงาน       แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวบการจัดการเรียนรู้ 
สนองนโยบาย    ยุทศาสตร์ที่ 2 แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวบการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางศรีไพร  สังฆะคุณ    นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 กรกฎาคม 2563- 30 เมษายน  2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หลักการและเหตุผล     

การปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
ค้นคว้าอย่างเต็มท่ีตามความความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคล  และห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งสำคัญท่ีจะช่วย
ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์การศึกษาของชาติ ดังนั้น โครงการ   ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนในการปรับปรงุขยายห้องสมุดโรงเรียน ซึง่มุ่งให้นักเรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากห้องสมุด และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นกัเรียน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวบการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีเช่ือมโยงการอ่านไปสู่การเรียนรู้  เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนักในความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้  ตลอดจนมีทักษะในการใช้วัสดุ สารนิเทศ มีการเช่ือมโยงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ท่ีมุ่งตอบสนองให้ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อปรับปรุงอาคารห้องสมุดให้สมบูรณ์ 
    2. เพื่อสะดวกรวดเร็วในงานบริการ งานเทคนคิ งานบริหารงานห้องสมุด 
    3. เพื่อให้ห้องสมุดพัฒนาด้วยวิทยาการท่ีทันสมัย 
    4. เพื่อปรับปรุงพัฒนามุมต่าง ๆ ของห้องสมุด จัดบรรยากาศภายในห้องสมุด 
    5. เพื่อเตรียมรูปแบบมาตรฐานท้ังระบบ 

เป้าหมาย 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
-อาคารห้องสมุดขนาด2ห้องเรียนสมบูรณ์สวยงาม 
-มีมุมต่าง ๆ ของห้องสมุดขนาด2ห้องเรียน จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดได้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
เป้าหมายคุณภาพ 
-นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน , รักการอ่าน , แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษากำหนด 
-นักเรียนมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา วัสดุ/เครื่องมือ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 10มิ.ย.64 โครงการ นางศรีไพร  สังฆะคุณ 

นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน 

 
บันทึกการประชุม นางศรีไพร  สังฆะคุณ 

นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย 
3. กิจกรรม 
- ซ่อมแซมอาคารห้องสมุด  
(เทพื้น ปูกระเบ้ือง ติดกระจก ประตูทางเข้า
ห้องสมุด) 
-ซ่อมแซมช้ันหนังสือ,โต๊ะ 
-ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  

 
บันทึกการประมาณ
การซ่อมแซม 

นางศรีไพร  สังฆะคุณ 
นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย 

4. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและรายงาน
ผู้บริหารโรงเรียน 
 

 
 

 
รายงานโครงการ 

 
นางศรีไพร  สังฆะคุณ 
นางสาวสุดารัตน์  วิชาไชย 

 
ที่มาของงบประมาณ 
                 เงินอุดหนุน                   จำนวน........ 50,000.................บาท 
                 เงินรายได้อื่น ๆ             จำนวน............550,000................... .บาท 
           รวมเป็นเงิน                   จำนวน..... 600,000....................บาท 
 
การประเมินผล 

1.แบบสำรวจความพึงพอใจ 
2.แบบบันทึกรายงานสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
3.แบบบันทึกรายงานสถิติการยืมหนังสือห้องสมุด 
4.แบบบันทึกรายงานสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ผลคาดหวังที่จะได้รับ 
       1.  นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนพานพร้าว เข้าร่วมโครงการจำนวน 464 คน และมีนิสัยรักการอ่าน  เป็นผู้ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 
       2.  นักเรียนร้อยละ 100  มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ท่ีมีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีความสุข
จากการเรียนรู้ 
      3.  นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
 
 
 

 
 



โครงการ      จัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 
กลุ่มงาน       วิชาการ  .        
ลักษณะงานโครงการ   ใหม่    
ระยะเวลาดำเนินการ     ต.ค. 256๓ - 30 ก.ย. 256๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  
สนองกลยุทธ์ สพม.21   ข้อที่ 1.2 
สนองกลยุทธ สพฐ.     ข้อที่ 1 3 5 12 13  
สนองมาตรฐาน สมศ.   ข้อที่...1.1 1.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเยาวลักษณ์  พรมเนาว์  และคณะ 
         *********************************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา และมีความสุข  ในสังคมปัจจุบันเป็นส่ิงท่ียากยิ่ง  โดยเฉพาะในยุคท่ีสังคม
โลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  ส่งผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินชีวิตของ
คน  ทุกเพศ  ทุกช่วงวัย  ปัญหาสังคมได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมีค่านิยมฟุ้งเฟ้อ การเลียนแบบ  
การแพร่ระบาดของสารเสพติด  การก่ออาชญากรรม  ความอ่อนไหวทางจิตใจ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้เกิดจากสาเหตุคือ บุคคล
ไม่รู้จักตนเองและสภาพแวดล้อมท่ีดีพอ  ขาดทักษะการคิดตัดสินใจแก้ปัญหาและไม่สามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆได้  
ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระบวนการแนะแนวเป็นกลไกสำคัญในการป้องกัน  ช่วยเหลือ  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนต้ังแต่เยาว์วัย
เพื่อสร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ค้นพบและพัฒนา  ศักยภาพของตน  มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  ศีลธรรม  จริยธรรม  รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา  รูจั้กคิด  ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาในช่วงวิกฤติอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดจัดกิจกรรมกระบวนการแนะแนวบรกิารแก่ผู้เรียน ได้ครบท้ัง 5 บริการอย่างท่ัวถึง 
 
3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ(ร้อยละ)  
            นักเรียนได้รับบริการงานแนะแนวทุกคน        
เชิงคุณภาพ(ระดับ)   

 นักเรียนได้รับบริการครบท้ัง 5 บริการ  คือ  บริการรวบรวมข้อมูล   บริการสารสนเทศ  บริการให้คำปรึกษา  
บริการจัดวางตัวบุคคล  บริการติดตามและประเมินผล การแนะแนวศึกษาต่อ และปัจฉิมนิเทศ 

       
 
 
 
 
 
 
               



4. วิธีดำเนินการและข้ันตอนดำเนนิการ 
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ชื่อกิจกรรม จัดบริการแนะแนวใน
โรงเรียน 

  
 
 
 
 
 

15,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
น.ส.เยาวลักษณ์  พรมเนาว์และคณะ 

วิธีการ/ขั้นตอน  
   1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ต.ค. ๒๕๖3 
   2. ประชุม / วางแผนผู้เกี่ยวข้อง พ.ย. ๒๕๖3 
   3. ดำเนินการ 
      3.1 บริการ 5 บริการ 
    -  บริการรวบรวมข้อมูล 
    -  บริการการจัดวางตัวบุคคล 
    -  บริการให้คำปรึกษา 
    -  บริการสารสนเทศ 
    -  บริการติดตาม 
       3.2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต
และอาชีพ 
       3.3 แนะแนวศึกษาต่อและ
ทุนการศึกษา 

 
 
 
 
 

พ.ย. -มี.ค. 
๒๕๖๔ 

๔. สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล 
 

    มี.ค ๒๕๖๔   

 
5.ระยะเวลาดำเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
6.งบประมาณ  15,๐๐๐ บาท  ( หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน )    
  
ท่ี 

รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. -กิจกรรมบริการ ๕ บริการ 
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ 

 
๑๒,๐๐๐ - 

 
- 

 
๑๒,๐๐๐ 

 -แนะแนวศึกษาต่อ/ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 
รวมเงิน  - - 15,๐๐๐ 

 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง 
1. โรงเรียนพานพร้าว 
2. สพม. เขต 21 
3. สพฐ. 



8.การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 
1.นักเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการ สัมภาษณ์ 

สำรวจความพึงพอใจ 
 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสำรวจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับบริการแนะแนวทุกด้านอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปบูรณาการใช้ในการพัฒนาตนเองอยา่งเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการ      พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร      
กลุ่มงาน                บุคลากร  .             
ลักษณะงานโครงการ  ใหม่   
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑  ตุลาคม ๒๕๖๓  ถึง  30 กันยายน  ๒๕๖๔   
สนองกลยุทธ์ สพม.21    ข้อที่ ๓ 
สนองกลยุทธ สพฐ.         ข้อที่ 5,6,7,8,9,10    
สนองมาตรฐาน สมศ.       มาตรฐานที่ ๒ ข้อ ๔ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวเยาวลักษณ์ พรมเนาว์ , นางสาวกนกวรรณ  ถำวาปี  และคณะ
............................................................................................................................................. ................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายเพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนากำลังคนให้

สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปัจจัยด้านคนจึงเป็นส่วนสำคัญและมีบทบาทที่จะ
ขับเคลื่อนทำให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำเร็จ  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 มาตรา 27(3) กล่าว ไว้ว่าให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไป
ศึกษาฝึกอบรมดูงานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนทั้งในด้านความคิด การทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การไปศึกษาดูงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น สามารถนำแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมมา
ประยุกต์และพัฒนาสถานศึกษาหรือการเรียนการสอน ในการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อรับรางวัลจากหน่วยงานอื่นก็เป็นการ
พัฒนาศักยภาพครูอีกอย่างหนึ่งที่ควรส่งเสริมและสนับสนุน ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานจึงต้องมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวโดยยึดหลักเกณฑ์ตามกฎ ก.ค.ศ. เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
และตรวจสอบได้  รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ทุกฝ่ายเกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อโรงเรียน ก่อให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน อย่างเต็มกำลังความสามารถ และเกิดความสัมพันธภาพ ท่ีดี
ต่อองค์กร 

โรงเรียนพานพร้าว  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น  ตลอดถึงเป็น
การเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากรและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในและ

นอกสถานศึกษา 
3. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี 

3 เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ                     
1. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและศึกษาดูงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาและขอเสนอผลงานทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
 
 



เชิงคุณภาพ(ระดับ)  
1. ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียน สามารถกำหนดแนวทางเพื่อการปฏิบัติงานและ

พัฒนางานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนร้อยละ 80  
2. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

4. วิธีดำเนินการและข้ันตอนดำเนนิการ  
กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ชื่อกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

  
 

๓0,000 
 

 
 

น.ส.เยาวลักษณ์  พรมเนาว์ 
น.ส.กนกวรรณ  ถำวาปี   
 

 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ต.ค.  62 
2. ประชุม / วางแผนผู้เกี่ยวข้อง ต.ค.  62 
3. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในและนอก
สถานศึกษา(ถัวจ่าย) 

ต.ค. 62 –  
ก.ย. ๖3 

4 .สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล ก.ย.  63 
2.กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ   

 
๒,000 

 

 
 

น.ส.เยาวลักษณ์  พรมเนาว์ 
น.ส.กนกวรรณ  ถำวาปี   

 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ต.ค.  62 
2. ประชุม / วางแผนผู้เกี่ยวข้อง ต.ค.  62 
3. จัดดำเนินการอบรม ต.ค.. 62  -  

ก.ย.  63 
4. สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล ก.ย.  ๖3 
2.กิจกรรมจัดทำแบบบันทึก แบบสรุป   

 
๒,000 

 
 

 
 

น.ส.เยาวลักษณ์  พรมเนาว์ 
น.ส.กนกวรรณ  ถำวาปี   

 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ต.ค.  6๓ 
2. ประชุม / วางแผนผู้เกี่ยวข้อง ต.ค.  6๓ 
3. จัดดำเนินการอบรม ต.ค.. 62  -  

ก.ย.  63 
4.  สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล ก.ย.  ๖3 

 
 

5.ระยะเวลาดำเนินการ 
        ๑  ตุลาคม ๒๕๖2  ถึง  ๓0 กันยายน  ๒๕๖3 

6.งบประมาณ   ๔๕,๐๐๐  บาท ( ……สี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน….... ) 

 



 
ลำดับ กิจกรรม จำนวนเงิน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 
 

กิจกรรมอบรมพัฒนาท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ศึกษาดูงาน 

๔0,000 
 

- 
 

๔0,000 
 

- 
 

2. กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ ๒,000   ๒,000 
3. กิจกรรมทำแบบบันทึกต่างๆ แบบสรุป ๓,000   ๓,000 

รวมเงิน ๔๕,๐๐๐ - ๔0,000 ๕,๐๐๐ 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง 
1.โรงเรียนพานพร้าว / สถานท่ีศึกษาดูงาน 
2. สพม. เขต 21 
3. สพฐ. 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ 

1.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งและมีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

สอบถาม สังเกต 
ประเมินตามสภาพจริง 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและบุคลากรได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
2. ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพือ่
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มการบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางนันธิยา  พูลเพิ่ม 
ระยะเวลาในการดำเนินการ    พฤษภาคม 25๖๓ -  มีนาคม 2564 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา27 ระบุให้สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าท่ี
จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบกับผลจากการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา  จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพานพร้าว พบว่า 
การจัดการเรียนการสอนได้พบปัญหาในเรื่องของความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ยังไม่สมบูรณ์ 
ปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คำอธิบายรายวิชายังไม่ครอบคลุม ปรับปรุงปก ของหลักสูตรสถานศึกษา และจัดหา
เอกสารประกอบหลักสูตร ปรับปรุงในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดทำหลักสูตร  
   จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยมีความเป็นเอกภาพ 
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพานพร้าวขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
          2.1  เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
          2.2  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจ 
          2.3  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 
          2.4  เพื่อสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
          2.5  เพื่อให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปสรุปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ำเสมอ 
           2.6  เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
3.เป้าหมาย 



3.1  ด้านปริมาณ  
               3.1.1  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับท้องถิ่นในระดับดี 
               3.1.2  สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจในระดับดี 
               3.1.3  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียนในระดับดี 
               3.1.4  สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเองในระดับดี 
               3.1.5  สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปสรุปปรับปรุง      การเรียนการ
สอนอย่างสม่ำเสมอในระดับดี 
               3.1.6  สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน      ทุกคนใน
ระดับดี 

3.2  ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรมท่ีหลากหลาย
ให้ผู ้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   ที ่ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุง
การสอนอย่าง สม่ำเสมอ มีการนำแหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
4. วิธีการดำเนินการ 

4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 
4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ.ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

กับโครงการฯ 
4.1.2  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา  
4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.1.4  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
4.2  ข้ันดำเนินการ (D) 
4.2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
4.2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ  

• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
• กิจกรรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ้

4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก 

ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด 
 
 
               



4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
4.4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
5.1  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพานพร้าว 
5.2  คณะครูโรงเรียนพานพร้าว 
5.3  นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว 
5.4 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนพานพร้าว 
5.5 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพานพร้าว 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
           พฤษภาคม 25๖๓ -  มีนาคม 2564 
7.  สถานที่ 
               โรงเรียนพานพร้าว 
8. งบประมาณในการดำเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
 1.ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษา  
และสพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
 2. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา 
 3. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน 
การพัฒนาโครงการฯ 
 4.จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

  
พ.ค. 63 

 
พ.ค. 63 
พ.ค. 63 

 
พ.ค. 63 

 
ครูผู้สอน 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระ  
 

ขั้นดำเนินการ (D) 
 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และ
มอบหมายภาระงาน 
 2. ดำเนินงานตามโครงการฯ 
     2.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
2.3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
2.4กิจกรรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ้

 
- 
 
 

5,000  

  
พ.ค. 63 

 
 

มิ.ย.-ก.ค. 

 
นางนันธิยา  
พูลเพิ่ม 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ี
โครงการฯกำหนด 
 

 
- 

  
ตลอดปี 

 
นางนันธิยา  
พูลเพิ่ม และ
คณะ   



กิจกรรม งบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
 1. สรุปผลการประเมินโครงการฯ 
 2. จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่ายบริหาร 

 
- 
- 

 
 
- 

 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 

 
 

รวม 5,000 -   
 

9. การประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ด้านปริมาณ 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นในระดับดี 

• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
• กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
• กิจกรรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ้

 

 
ประเมินผล 

สำรวจ 
สัมภาษณ์ 

 
แบบประเมินผล 

แบบสำรวจ 
แบบสัมภาษณ์ 

ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้   ที ่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของ
ผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และ
สื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบการ
บันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ระบบ
การนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่าง สม่ำเสมอ 
มีการนำแหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียน
การสอน 

 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 
สำรวจ 

ประเมินผล 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบสำรวจ 

แบบประเมินผล 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  โรงเรียนพานพร้าว มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบการบันทึกการรายงาน
ผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ระบบการนิเทศการสอนท่ีนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอและนำแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน  
 



งาน/โครง  พัฒนาระบบนเิทศภายในโรงเรียน 
แผนงาน  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ 
                              มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพือ่  
                                เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
สอดคล้องคำรับรอง -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จากการทดสอบระดับชาติ(O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3 
   -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

จากการทดสอบระดับชาติ(O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563  -  มีนาคม  2564 
 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีนโยบายมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ได้มีความคาดหวังต่อ
นักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีจะพัฒนาตนเอง  สมรรถนะผู้เรียนนำไปพัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคมเป็นเป้าหมาย
สำคัญ  ประกอบกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเอาไว้  เพื่อจะได้ มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ   สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ทักษะ  ความสมารถเพียงพอต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  และสามารถดำรงวิถีชีวิตไทยอยู่ใน
สังคมโลกได้อย่างมีความสุข  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีสำคัญ  กล่าวคือ ด้านจิตใจและสังคม  ด้านสติปัญญา 
ด้านสุขภาพพลานามัย และด้านอาชีพ  ท้ังนี้จากความหมายการจัดการศึกษา  ถือว่า นักเรียนเป็นหัวใจการจัดการศึกษา  
และยังมีความเช่ือในเรื่องการจัดการเรียนการสอน  จากความเช่ือดังกล่าว โรงเรียนจึงมีนโยบายท่ีจะพัฒนาบุคลากร 
(ครูผู้สอน) ให้มีความรอบรู้  สอนดี  มีคุณธรรมและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อจะส่งผลให้นักเรียนมีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ  ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมโดยท่ัวไป 
 อนึ่ง  จากมูลเหตุอีกประการท่ีโรงเรียนจำเป็นจะต้องจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น   เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6   ปีการศึกษา  2562 อยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างต่ำไปหาปานกลาง  จากการ
ประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2562 
 ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น  โรงเรียนจึงได้
จัดทำโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น  คาดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีถึงดีมาก 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต 
 1.ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(มัธยมศึกษาตอนต้น) 
  2.ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.2 ผลลัพธ์ 

1. จัดให้มีการนิเทศเพื่อพัฒนาพฤติกรรมกาสอนของครูผู้สอนให้มีความรู้ความ 
เข้าใจ  มีทักษะและประสบการณ์  สามารถนำเอากระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลไปใช้กับนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อศึกษาค้นคว้าความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 



3. เพื่อศึกษาค้นคว้าความคิดเห็นของผู้เรียนต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอน 

4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเกิดจากการพัฒนา 
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง 
 
3 เป้าหมาย 
 3.1ด้านปริมาณ 
  ครูจำนวน 34  คน 
        3.2 ด้านคุณภาพ 
 ครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
นิเทศการสอน ครูผู้สอนจำนวน 2 คร้ังต่อภาคเรียน 

1) ติดตามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  เป็นแหล่งข้อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนา ท้ังก่อนพฒันาและหลังพัฒนา 

2) ครูผู้สอนนำกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศูนย์กลางมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีระบบ 
พร้อมท้ังมีมาตรฐานในด้านผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีถึงดีมาก 
เนื้อหาสาระ 
 การนิเทศ สังเกตการณ์สอนโรงเรียนพานพร้าวมีแนวทางดำเนินการดังนี้ 
 1. สำรวจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียน เป็นศูนย์กลาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยครูผู้สอนมีพฤติกรรมการสอนอยู่ในขั้น 
  - รอบรู้- สอนดี- มุ่งมั่นพัฒนา 
 3. เพื่อให้กำลังใจโดยการเยี่ยมชมห้องเรียน    ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการ                      
เรียนการสอน 
 4. ใช้เครื่องมือสังเกตการณ์สอนของศาสตราจารย์ ดร.โคลแมน (Dr. Donald Coleman)  จากมหาวิทยาลัย 
แคลิฟอร์เนีย  สหรัฐอเมริกา  โดยใช้การบวนการสอน (teach) ดังนี้ 
 T = Task (งาน) ครูดำเนินการสอนอย่างไร ได้ทบทวนบทเรียนเดิมหรือไม่ มีการนำเข้าสู่อย่างเหมาะสมหรือไม่ มี
ท่วงทีวาจาและท่าทางเป็นอย่างไร 
 E = Educate (บทเรียน) หมายถึงการให้บทเรียนใหม่ ขึ้นเรื่องใหม่ท่ีมีการใช้ส่ือในการสอน มีแผนการสอนตาม
กำหนดและแจ้งจุดประสงค์การเรียนชัดเจนหรือไม่ 
 A = Assess (ประเมนิ) ครูผู้สอนมีข้ันตอนการประเมิน เพื่อสอบถามความเข้าใจรวมถึงการประเมิน              
ก่อนสอน  (Pretest) และประเมินหลังสอน (Posttest) อย่างไร 
 C = Closure (สรุป) มีการสรุปบทเรียนท่ีได้เรียนมาแล้วให้กะทัดรัด รวมถึงการเช่ือมบทเรียนท่ีผ่านมาให้มีความ
เข้าใจต่อเนื่องหรือไม ่
 H = Homework (การบ้าน) ครูผู้สอนได้ให้การบ้านอย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาความยากง่ายจากความ
เหมาะสมของนักเรียน 
 H = Human Relationship (มนุษย์สัมพันธ์)  การใช้วาจา  กิริยาท่าทาง  การครอบครองพื้นท่ีในห้องเรียน  กา
สนับสนุนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน  รวมถึงการสอดแทรกคุณธรรมระหว่างสอน 
 
 



 5. ประเมินผลการสอนจากแบบสังเกตการณ์สอน ให้พิจารณา ดังนี้ 
  5.1 Champion กลุ่มนี้ตามหลักสากลจะมีผลรวมเฉล่ียร้อยละ 70 ข้ึนไป ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมี
ความสามารถและต้ังใจทำงาน พวกนี้ชอบอวด  (จึงต้องยกย่องชมเชยและให้กำลังใจ) 
  5.2 Cynicกลุ่มนี้มีผลรวมเฉล่ียร้อยละ 55 ข้ึนไป ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถ แต่ไม่ต้ังใจทำงาน 
พวกนี้จะบอกทุกอย่างในทางลบ (จึงต้องช่วยจูงใจในการทำงาน) 
  5.3 Charmer กลุ่มนี้มีผลรวมเฉล่ียร้อยละ 35 ขึ้นไป ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีไม่มีความสามารถ ต้ังใจทำงาน 
พวกนี้เป็นพวกท่ีมีอัธยาศัยดี แต่ชอบเล่ียงงาน (จะต้องช่วยด้วยวิธีนิเทศ อบรมและติดตาม) 
  5.4 Constrictor กลุ่มนี้มีผลรวมเฉล่ียร้อยละ 25 ข้ึนไป ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีไม่มีความสามารถและ ไม่ต้ังใจ
ทำงาน เป็นพวกท่ีมีปัญหาส่วนตัวเรื่องครอบครัว เช่น หนี้สิน ครอบครัวแตกแยก ฯลฯ จึงมีข้อแก้ตัวอยู่เสมอ จะต้องหาทาง
ช่วยจนสุดความสามารถ หากแก้ไขไม่ได้ให้หยุดสอนหรืออาจจะถูกให้ออกตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรียน พ.ศ.  
2535 มาตรา  114 – 115 
 
4 ระยะดำเนินการ 
  ปีการศึกษา  2563 
5 ผู้เก่ียวข้อง 
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว 
 2. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม 
 3. คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
 4. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนพานพร้าว 
แนวทางการนิเทศ 

1) ขั้นเตรียมการ 
1.1 เสนอโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาขออนุมัติ 
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศสังเกตการณ์สอน 
1.3 ประชุมช้ีแจงให้ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดความสำคัญ และขั้นตอนการปฏิบัติ 

 
2) ขั้นดำเนินการ 
    2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ จุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ กลุ่มวิชา 

จุดประสงค์การสอน  และคำอธิบายรายวิชา 
    2.2 ปฏิบัติการจัดทำกำหนดการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้ ทำข้อสอบวัดผลประเมินผล และ 

      ส่ืออุปกรณ์ประกอบการสอน 
    2.3 กำหนดตารางการนิเทศสังเกตการณ์สอนในแต่ละรายวิชา ในภาคเรียน 
3) สรุปและการประเมิน 
    3.1 รวบรวมแบบสังเกตขณะสอน – หลังสอน เพื่อวิเคราะห์ ศึกษาเกณฑ์คุณภาพในภาพรวม 
    3.2 จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของครู 
    3.3 ศึกษาค้นคว้าความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้

แบบสอบถาม 
 
 
 



6 การประเมิน 
1. ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าหมวดร่วมสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน โดยใช้แบบสังเกตการสอน

ระหว่างสอน – หลังสอน จำนวน 2 ครั้งต่อคน ต่อภาคเรียน 
2. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ในภาพรวมของโรงเรียนพานพร้าว 
3. ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6 ท่ีมีต่อการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน นิเทศ
การศึกษา  2563 

 
7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2. ครูผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอนท่ีเป็นกระบวนการท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและวัดผลประเมินผลตามสะภาพ
จริง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ครูผู้สอนท่ีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการเรียนการสอน มีความรู้ความเข้าใจท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

4. นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น  อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีถึงดีมาก โดยเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  
ชุมชน และสังคมโดยท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ     สถานศึกษาพอเพียง   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที ่   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ.   ด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

        รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ 
                  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

กลุ่มบริหารท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มการบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    นางวัชรีพร  ชัยจักร์  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตอลอดปีการศึกษา 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ
ราชดำรัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานานกว่า 30 ปี  และได้ทรงย้ำแนวทางการพัฒนาท่ีต้ังอยู่บน
พื้นฐานทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว  
ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต  การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤติและสามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  โรงเรียนพานพร้าวจึงน้อมนำแนวพระราชดำริ
ดังกล่าว  มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  โดยจัดการเรียนรู้บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นเรื่อง
การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  การส่งเสริมให้ใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวงั  ฝึกให้เด็กคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผล  และ
มีภูมิคุ้มกันส่งเสริมให้เด็กทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  มีวินัย  มีสัมมา
คารวะ  ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมสืบสานวัฒนธรรมไทย  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และสามารถอยู่ในโลกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาสังคมได้ 
 
3. เป้าหมาย     

ผลผลิต  นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว  จำนวน 464  คน 
ผลลัพธ ์ นักเรียนโรงเรียนพานพร้าวมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคมได้ 
4. ข้ันตอนการดำเนินงาน   

4.1 เสนอโครงการ  
4.2 ประชุมช้ีแจง 
4.3 แต่งต้ังคณะทำงาน 
4.4 ดำเนินงานตามโครงการ 
 



4.5 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
4.6 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

5.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน  ปีการศึกษา 2563 ผู้รับผิดชอบ 
พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย 

1.กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

            กลุ่มการ
บริหาร 
ท่ัวไป 

2.กิจกรรมเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง             งานวิชการ 
3.กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

            กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 

6. งบประมาณ 20,000 บาท 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1.กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก      5,000 
2.กิจกรรมเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง      10,000 

3.กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร      5,000 

 

8. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

เกณฑ์ เคร่ืองมือ 

ผลผลิต  (Output) 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
ร้อยละ 100 

 

 
แบบประเมิน 

 
ผลผลิต  (Output) 
นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคมได้ 

 
ร้อยละ 90 

 
 

 
แบบประเมิน 

 
 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์  สุจริต  รับผิดชอบ  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  มีวินัย  มีสัมมาคารวะ  ปลูกฝัง
จิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  มีภูมิคุ้มกัน  มีความสุขตามควรแก่อัตภาพ   
   



ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
แผนงาน           ด้านนโยบายทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่ 
กลุ่มงาน                    กลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวเยาวลักษณ์  พรมเนาว์ และนายสมศักด์ิ  พูลเพิ่ม 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  25๖๒ ถึง  กันยายน 256๓ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในการเป็นชาติไทย ค่านิยมท่ีดีงาม 
  ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ 2              ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์      
นโยบาย สพฐ.             นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
                                               ตัวชี้วัดที่ ๒  
                                 นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
                                               ตัวชี้วัดที่ ๔ และ 5 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  ความเจริญทางด้านวัตถุทำให้คนนิยมความสะดวกสบาย  
รวดเร็ว พึงพอใจต่อการเป็นผู้บริโภคนิยม  สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงเกิดกระแสค่านิยมท่ีทำให้สังคมเกิดความเส่ือมโทรม  
มีผลกระทบต่อจิตใจ  และความประพฤติของเยาวชนที่ไม่เหมาะสม  หากไม่ดูแลช่วยเหลือหรือไม่ปลูกฝังจิตสำนึกให้อยู่ใน
กรอบของความเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามแล้วจะทำให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่
นั้นอาจสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อสังคมและประเทศชาติได้   

และตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตราท่ี  6    การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และวัฒนธรรมใน
การดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามมาตรา 23 การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นตามสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวชิา 
 จากหลักการดังกล่าวโรงเรียนพานพร้าวมีความตระหนักต้องในการดำเนิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยปลูกฝังผ่านกิจกรรมท่ีนักเรียนทำเป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อให้นักเรียน
มี ความซื่อสัตย์ สุจริตย์  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ โดยใหค้วามสำคัญในหลักคำสอนของ
พระพุทธศาสนา  ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขท้ังปวง รวมถึงการปลูกฝัง ค่านิยมท่ีดีงามในการดำเนินชีวิตท่ีถูกต้อง
ของนักเรียน สร้างความตระหนัก เห็นความสำคัญการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” ต่อไป 
 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  

๒.2 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
โดยสร้างเครือข่ายในชุมชน  ในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 



          2.3 เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเพิ่มค่าการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (การประเมิน ITA Online ) ในปงีบประมาณ 2563 
          2.4 เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
3. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
                     3.1.1  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนพานพร้าว คิดเป็นร้อยละ 90  มีความซื่อสัตย์   
สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม ปลอดจากอบายมุขและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

3.1.2  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนพานพร้าว  คิดเป็นร้อยละ 90  มีวินัย ความ
รับผิดชอบ รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา และมีความภาคภูมิใจการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

3.1.3  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ทุกคนมีพฤติกรรมยึดมั่นความ ซื่อสัตย์สุจริต โดยมี
คุณลักษณะด้าน ทักษะการคิด ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง   ยึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.1.4  คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนยกระดับการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเพิ่มค่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และ มีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนพานพร้าว มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต 
3.2.2  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพานพร้าว มีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จัก

เสียสละ มีจิตอาสา และมีความภาคภูมิใจการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
3.2.3  นักเรียนโรงเรียนพานพร้าว มีพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ และเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 

                             3.2.4   นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง มีพฤติกรรมยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีคุณลักษณะด้าน ทักษะการคิด ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ และการเป็นอยู่
อย่างพอเพียงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต 
 
4. วิธีการดำเนินงาน  
 

ลำดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะครูศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ต.ค. ๖2 นายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม 
และคณะครทุูกท่าน 

2 จัดทำโครงการและเสนออนุมัติ ต.ค. ๖2 นายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม 
  3 ประชุมครูในโรงเรียน ช้ีแจง มอบหมาย แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ          ต.ค.  ๖2 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  4 ดำเนินงานผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก 

  กิจกรรมเด่น 
-โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี-นาฏศิลป์ 
-โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
-โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
-โครงการ อย.น้อย 

 พ.ย.๖2 - ก.ย.
63 
 

นายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม 
น.ส.เยาวลักษณ์  
พรมเนาว์     
และคณะครูทุกท่าน 



ลำดับ
ท่ี 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

-โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-โครงการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน 
-โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ภายในและภายนอก
โรงเรียน 
     เน้นคุณธรรม 
-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด  
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม 
-กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย น้องไหว้พี่  พี่รับไหว ้
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมอบรมจริยธรรม/มารยาทไทย 
-กิจกรรมนำหลักสูตรการต้านทุจริตมาใช้ในการเรียน การ
สอน 
-กิจกรรมดูแลพื้นท่ีทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน 
-กิจกรรมโตไปไม่โกงของหายได้คืน                  
     นำชุมชน 
- โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
- โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผล
การดำเนินงานของโรงเรียน 

5 นิเทศ ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ต.ค.๖3- ก.ย.63 ผู้อำนวยการโรงเรียนและ
คณะครูทุกท่าน 

6 สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการตามลำดับ ก.ย.63 นายสมศักดิ์  พูลเพิ่ม 
น.ส.เยาวลักษณ์ พรมเนาว์ 

 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ  
ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง มีนาคม ๒๕๖3 
สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพานพร้าว 

6.  งบประมาณการดำเนินการ 
         ๖.๑ งบประมาณจำนวน   -    บาท  
         ๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
              เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน   จำนวน     -       บาท  

               เงินรายได้สถานศึกษา         จำนวน     -       บาท 
 
 
 



ท่ี กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมเด่น - - - - 
2 กิจกรรมท่ี 2  เน้นคุณธรรม - - - - 
3 กิจกรรมท่ี 3  นำชุมชน - - - - 
 รวม - - - - 

7. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ร้อยละ 90 
2.  นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย  
ประพฤติตนตามหลักของค่านิยม 12 ประการ และเป็น
คนดีของสังคมร้อยละ 90 
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต” ร้อยละ 90 

1. การสังเกต 
2. จดบันทึก 
3. สำรวจความพึง

พอใจ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบบันทึก 
3. แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต 
8.2 นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง  มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
๘.3 นักเรียนรู้จักปรับปรุงตนเองให้เข้ากับผู้อื่น มีจิตอาสา ไม่เห็นแก่ตัว และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๘.4  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  ปลอดจากอบายมุข และการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


