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ค ำน ำ 

  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ าเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยก าหนดนโยบาย 

จุดเน้นโครงการ/กิจกรรม  ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ  และกลยุทธ์

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ าเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ขอขอบคุณคณะท างาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการ

นี้   จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
1. สภำพแวดล้อมทั่วไป 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
        โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาที่จัดการศึกษาในช่วงชั้นที่ 3 
และช่วงชั้นที่ 4  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  27  มีนาคม 2524  และเริ่มเปิดท า
การสอนเมื่อปีการศึกษา 2524  เป็นต้นมา 
                    โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งอยู่เลขท่ี  200  หมู่ที่ 8 ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม  
จังหวัดชัยนาท ติดถนนลาดยาง สายหันคา-หูช้าง มีเนื้อที่  35  ไร่  1 งาน โดยมีราษฎรบริจาคดังนี้ 

     1.   นายแถม จีนอ่ า    บริจาค   7  ไร่ 1 งาน  20  ตารางวา   

     2.   นายบัวร ี สิงห์สม         บริจาค   7  ไร่ 

     3.   นายยม  ศรีวันนา         บริจาค   1  ไร่    

     4.   ก านันหา  ทองค า         บริจาค   3  ไร่ 

                       5.   ที่สาธารณประโยชน์ที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันคือ  นายเหลือ  ศรีเดช , นายหลุย -                 

ดวงม ีและ นายแดง  ติ่งปาลพงษ์   จ านวน  16  ไร่  3  งาน  80  ตารางวา 

                     เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2524   สภาต าบลเนินขามและราษฎรได้ปรับปรุงพื้นท่ีและก่อสร้าง
อาคารชั่วคราวตามแบบของกรมสามัญศึกษา จ านวน   6   ห้องเรียน สิ้นงบประมาณ  250,000  บาท และ               
มีผู้บริจาคสิ่งของให้โรงเรียน เช่น  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  ประตูฟุตบอล  ตู้เก็บเอกสาร ตุ่มน้ า และโรงเรียน      
ห้วยกรดวิทยาได้ให้ยืมโต๊ะเรียนและเก้าอ้ี จ านวน  60  ชุด กระดานและอุปกรณ์อ่ืน ๆ โรงเรียนจึงเริ่มด าเนินการ
เปิดการเรียนการสอน            

ปรัชญำ  คติพจน์  สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน  สีประจ ำโรงเรียน 
 

 
 
 
 

สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
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   ปรัชญาของโรงเรียน   “ รอบรู้วิชาการ   งานดี    กีฬาเก่ง    เคร่งจริยธรรม ” 

   คติพจน์ของโรงเรียน   “ ป   ญา  นราน   รตน  ” หมายถึง  ปัญญาเป็นแก้วของนรชน 

   สีประจ าโรงเรียน        “ เขียว – เหลือง ” 

   สีเขียว      หมายถึง     ความเจริญงอกงาม ความร่มเย็น ความอุดมสมบูรณ์ 
   สีเหลือง    หมายถึง     ความเป็นผู้มีคุณธรรม 
   อักษรย่อชื่อโรงเรียน      “ น.ข.” 
   ต้นไม้ประจ าโรงเรียน    “ ต้นมะสัง ” 
   วัดประจ าโรงเรียน       “ วัดเนินขาม ” 

       1.2   ข้อมูลบุคลำกร 

             ตำรำงท่ี 1  จ ำนวนครู จ ำแนกตำมต ำแหน่งและระดับ  วุฒิกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2564 

           
ต ำแหน่ง 

รับ 
เงินเดือน 
ในอันดับ 

 
วิทยฐำนะ 

ข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ชำย หญิง รวม 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียน ค.ศ. 1 ปฏิบัติการ - - - 
 ค.ศ. 2 ช านาญการ - - - 
 ค.ศ. 3 ช านาญการพิเศษ 1 - 1 
 ค.ศ. 4 เชี่ยวชาญ - - - 
 ค.ศ. 5 เชี่ยวชาญพิเศษ - - - 
2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน ค.ศ. 1 ปฏิบัติการ - - - 
 ค.ศ. 2 ช านาญการ - - - 
 ค.ศ. 3 ช านาญการพิเศษ - - - 
 ค.ศ. 4 เชี่ยวชาญ - - - 
3. ครู ค.ศ. 1 ปฏิบัติการ 1 2 3 
 ค.ศ. 2 ช านาญการ - 2 2 
 ค.ศ. 3 ช านาญการพิเศษ 4 6 10 
 ค.ศ. 4 เชี่ยวชาญ - - - 
 ค.ศ. 5 เชี่ยวชาญพิเศษ - - - 
4. ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย  1 1 2 

5. ครูอัตราจ้าง ครูพ่ีเลี้ยง  - 1 1 

 ครูอัตราจ้าง  - 2 2 

 ธุรการ  - 1 1 

รวมท้ังสิ้น 7 17 24 
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  จำกตำรำงท่ี 1  พบว่า โรงเรียนมีจ านวนครู 21  คน  จ าแนกตามระดับได้แก่  ผู้อ านวยการ                           
จ านวน 1 คน ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 10 คน ครูช านาญการ จ านวน 2 คน ครูปฏิบัติการ จ านวน 3 คน    
ครูผู้ช่วย จ านวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 2 คน ธุรการ จ านวน 1 คน 
           ตำรำงท่ี 2   วุฒิทำงกำรศึกษำของบุคลำกร 

วุฒิ 

กำรศึกษำ 

จ ำนวน 

ชำย หญิง รวม 

ปริญญาโท 5 3 8 

ปริญญาตรี 2 12 13 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - 

รวม 7 15 21 

                      จำกตำรำงที่ 2  โรงเรียนมีจ านวนครู 21 คน มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท 8 คน ปริญญาตรี 
15 คน  ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน  -   คน 

  1.3   ข้อมูลนักเรียน  

                  ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนนักเรียน  ห้องเรียนในโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์  จ ำแนกรำยช้ัน
และระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

ชั้น/ระดับกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2564 

นักเรียน ห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 45 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 47 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 60 2 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 153 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 44 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 27 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 26 1 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 96 4 
รวมทั้งสิ้น 249 10 

ข้อมูล 18 กรกฎาคม  2564 
     จำกตำรำงท่ี 3  โรงเรียนมีจ านวนห้องเรียน 9 ห้องเรียน และนักเรียน จ านวน  249  คน 
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  1.4   ข้อมูลทรัพยำกร 
  ตำรำงท่ี 4     จ ำนวนอำคำรสถำนที่   ปีกำรศึกษำ 2563 

ลักษณะอำคำรสถำนที ่ จ ำนวน 
หอพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 1   หลัง 
อาคารเรียนแบบ 108 ล 1   หลัง 
อาคารเรียนแบบ 216 ล. ( ปรับปรุง 29 ) 1   หลัง 
โรงฝึกงาน แบบ 102 / 27 1   หลัง 
บ้านพักครู แบบ 202 ก 4   หลัง 
บ้านพักครู แบบ 204 / 2527 1   หลัง 
ห้องส้วมชาย 1   หลัง 
ห้องส้วมหญิง 2   หลัง 
สนามบาสเกตบอล,วอลเลย์บอล   2   สนาม 
สนามตะกร้อ   2   สนาม 
สนามเปตอง   3   สนาม 
สนามฟตุบอล   1   สนาม 
อาคารหอประชุม 100 / 27 1   หลัง 
โดม 1   หลัง 

           จำกตำรำงท่ี 4   พบว่าโรงเรียนมีอาคารเรียนจ านวน 2 หลัง บ้านพักครู 5 หลัง โรงฝึกงาน 
จ านวน  1  หลัง  หอประชุม 1 หลัง  และสนามกีฬา  8  สนาม   
            1.5   ลักษณะชุมชน 
         ลักษณะที่ตั้งของอ าเภอเนินขาม (บ้านเนินขาม) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากจังหวัด

ชัยนาท 53กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 195  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 2,469.769 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 1,543,591 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงตอนเหนือและตะวันตกเขตที่ราบสูง และภูเขาในท้องที่ 

ต าบลกะบกเตี้ย ภูเขาประเภทดินลูกรัง อยู่ในเขตต าบลกะบกเตี้ย และต าบลเนินขาม ไม่มีแม่น้ าไหลผ่านพ้ืนที่และ

การใช้ประโยชน์ ท านา  64,280 ไร่  ไร่นาสวนผสม  920 ไร่ ท าสวน 1,210 ไร่ ท าไร่ 88,240 ไร่  เขตการ

ปกครองตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แบ่งเป็น ต าบลเนินขาม มี  19  หมู่บ้าน ประชากร 

9,450  คน  ต าบลกะบกเตี้ยม ี15  หมู่บ้าน ประชากร  7,985  คน และต าบลสุขเดือนห้ามี 14 หมู่บ้าน ประชากร  

8,745  คน รวมมีประชากรทั้งสิ้น  26,180  คน 

            โรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการจ านวน  8  โรงเรียน   
          1)   ต าบลเนินขามประกอบด้วย   2   โรงเรียน  ดังนี้ 

       -    โรงเรียนอนุบาลเนินขาม   
 -    โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง    
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 2)   ต าบลสุขเดือนห้า  ประกอบด้วย  3  โรงเรียน  ดังนี้ 
 -    โรงเรียนบ้านวังคอไห            
 -    โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 
 -    โรงเรียนบ้านหนองยาง 

  3)   ต าบลกะบกเตี้ย  ประกอบด้วย  3  โรงเรียน  ดังนี้ 
 -    โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์      
     -    โรงเรียนบ้านเก่า             

   -    โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย    
 โรงเรียนที่อยู่ในเขตร่วมบริการ  คือ โรงเรียนวัดวิจิตรังสติาราม  และมีโรงเรียนที่เปิดสอนขยายโอกาส

ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  จ านวน  3  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบ้านวังคอไห   โรงเรียนบ้านหนองยาง 

และโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 

              1.6   ข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

                1.6.1   ข้อมูลด้ำนปริมำณ   

                     การรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2564  นักเรียนทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่บริการสมัคร

เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 50 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 29 คน อัตราการจบหลักสูตร

ปีการศึกษา 2563 นักเรียนลาออกกลางคัน 1 คน จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 98 จบหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 100 อัตราการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด ร้อยละ 56 และนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาร้อยละ 93.60 

  1.6.2    ข้อมูลด้ำนคุณภำพ 

   -  กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับโรงเรียน 

           ในปีการศึกษา 2562 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร (ผลการเรียน 1 – 4) คิดเป็นร้อยละ 96.12 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินตาม

หลักสูตร (ผลการเรียน 0 ร มส ) คิดเป็นร้อยละ 3.88 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมิน

ตามหลักสูตร (ผลการเรียน 1 – 4) คิดเป็นร้อยละ  96.67  นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร (ผลการ

เรียน 0 ร มส ) คิดเป็นร้อยละ 3.33 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา

ตอนปลายปีการศึกษา 2561 นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร (ผลการเรียน1 – 4) คิดเป็นร้อยละ 96.33   

นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร (ผลการเรียน 0 ร มส)   คิดเป็นร้อยละ 3.67 
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   -  กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (NT) 

               ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมิน

คุณภาพรับดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั้งระดับชาติ

และระดับจังหวัดทุกรายวิชาโดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ วิชาภาษาไทย  

คะแนนเฉลี่ย   50.45  รองลงมาคือ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 28.57  วิชาวิทยาศาสตร์  คะแนนเฉลี่ย  

28.16 และต่ าสุดคือวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย  21.22 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   รายวิชาที่มีผลการ

ประเมินสูงสุดคือวิชาภาษาไทย  คะแนนเฉลี่ย 36.56  รองลงมาคือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

คะแนนเฉลี่ย  31.83 วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 25.04 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 20.26  และต่ าสุดคือ

วิชาคณิตศาสตร์  คะแนนเฉลี่ย 18.02 
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รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ปีกำรศึกษำ  2563  ระดับโรงเรียน 

  ตำรำงท่ี 6 รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) 
 

 
วิชำ 

จ ำนวนผู้เข้ำ
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรำฐำน 

(S.D) 

คะแนน
สูงสุด 
(Max.) 

คะแนน
ต่ ำสุด 
(Min.) 

มัธยฐำน 
(Median) 

ฐำนนิยม 
(Mode) 

ภาษาไทย 24 36.56 13.56 79.50 13.00 36.75 24.50 
สังคมศึกษา 24 31.83 8.61 55.00 19.00 29.50 43.00 
ภาษาอังกฤษ 24 24.26 4.51 27.50 13.75 20.00 25.00 
คณิตศาสตร์ 24 18.02 6.92 32.50 0.00 17.50 15.00 
วิทยาศาสตร์ 24 25.04 9.25 48.50 12.50 22.75 16.50 

 
   -  กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
    จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา( สมศ.) โรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ได้รับการประเมินภายนอก  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔) ผลการ
ประเมินคุณภาพภาพนอกของโรงเรียนสรุปได้ดังนี้ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

จุดเน้น ควำมรู้คู่คุณธรรมและทักษะอำชีพ 

ผลกำร
พิจำรณำ 

ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

√ 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
o พอใช้ (4 ข้อ) 

✓ดี (5 ข้อ) 

√ 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

√ 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
√ 4. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน

ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
√ 5. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
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ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR ไม่ควรน าเสนอข้อมูลที่ซ้ าซ้อน เช่น ถ้าน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง

แล้ว ไม่ควรน าเสนอข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ อีก ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกัน ยิ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สื่อ หรือสะท้อนผลอะไรแล้ว
ไม่ควรให้ซ้ าซ้อน ไม่ควรเขียนแต่ชื่อโครงการ หรือกิจกรรมเท่านั้น ในบทสรุปส าหรับผู้บริหาร การเปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมายควรใช้ค าว่า สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย และต่ ากว่าเป้าหมาย และการตั้งค่าเป้าหมาย ไม่
ควรต่ าเกินไปเพราะไม่ท าให้เกิดการท้าทายในการพัฒนาคุณภาพท่ีสูงขึ้น ควรเอาผลการประเมินปีก่อนๆมาหา
ค่าเฉลี่ย สถานศึกษาควรน าเสนอผลการด าเนินงานของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เวปไซต์ เฟชบุ๊กของ
สถานศึกษา ไลน์กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน หรือแผ่นพับ ป้ายประกาศ และควรรายงานผลการประเมินตนเอง SAR 
แก่ต้นสังกัดเพ่ือเป็นการยืนยันคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
จุดเน้น บริหำรจัดกำรเพื่อให้เป็นสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศด้วยระบบคุณภำพ 

ผลกำร
พิจำรณำ 

ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

√ 1. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
o พอใช้ (4 ข้อ) 

✓ดี (5 ข้อ) 

√ 2. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
√ 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 
√ 4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี

การศึกษาต่อไป 
√ 5. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 

สถานศึกษา ควรระบุเพ่ิมเติม แสดงให้เห็นวิธีการบริหารจัดการ เพ่ือให้เป็นสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ด้วยระบบคุณภาพ รูปแบบการด าเนินงาน G2H Model ใช้หลักการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) สร้าง
ความตระหนักให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน ใช้หลัก After Action Review (AAR) 
เพ่ือจัดท า Professional Learning Community (PLC) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในการมีส่วนร่วมของชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน โดยแสดงผลให้เห็นว่าผู้เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพียงใดตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าข้อเสนอแนะไปใช้วางแผนคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องอย่างไร ซึ่งจะท าให้รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
จุดเน้น จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนทักษะกระบวนกำรคิด และปฏิบัติจริง ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

ผลกำร
พิจำรณำ 

ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

√ 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา  
ทุกชั้นปี 

o ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
o พอใช้ (4 ข้อ) 

✓ดี (5 ข้อ) √ 2. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

√ 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

√ 4. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ 

√ 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแนะน าครู ควรน าผลการ
ประเมินผู้เรียน ไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษาถัดไป และควรท า PLC ร่วมกันวิเคราะห์
สาเหตุ และปัจจัย ที่ท าให้ผลออกมาเช่นนั้นด้วยกระบวนการ SWOT และด าเนินการ PDCA เพ่ือวางแผน ปฏิบัติ 
ตรวจสอบ ด าเนินการให้เหมาะสม ควรประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา ครูควรใช้ค าถามกระตุ้น
ให้ผู้เรียนคิดเชิงสร้างสรรค์ และควรจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 ในการจัดท า SAR สถานศึกษาควรเพ่ิมข้อมูลสารสนเทศ อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ค่าเป้หมายที่ชัดเจน ไม่ควรน าเสนอข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ควรแสดงผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 
ปีการศึกษาย้อนหลัง รวมถึงควรระบุให้ชัดเจนในการเผยแพร่ SAR ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ เช่นคณะกรรมการ
สถานศึกษา ต้นสังกัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบออนไลน์ เอกสาร รวมถึงมีช่องทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้ ควรเชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ในทุกระดับ เช่น 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้น าชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมรับทราบ เห็นชอบ ร่วมปฏิบัติ 
ประเมินผล ในทุกกิจกรรม  
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สร้างห้องสมุดออนไลน์ ครูรวบรวม ที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แยกเป็นหมวดหมู่ กลุ่มสาระ และระดับ
ความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตามศักยภาพ ไม่จ ากัดสถานที่และเวลา 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หนา้ 13 
 

ส่วนที่  2 

สภำพแวดล้อมของกำรจัดกำรศึกษำ 

              โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ได้ด าเนินการระดมความคิดเห็นอย่างหลากหลาย จากบุคคลที่

เกี่ยวข้องต่างๆ และด าเนินการตามกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอนโดยกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งสรุปผลการ

วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

         ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยนอก 

1.  ปัจจัยด้ำนโอกำส 

            1.1 ด้านการศึกษา โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประเพณีวัฒนธรรม                

ที่โดดเด่นเอ้ือต่อการเรียนการสอน สามารถจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นได้มีแหล่งเรียนรู้หลายอย่าง ได้แก่ การทอผ้า

ชุมชน ห้องสมุดประชาชน สถานประกอบการและมีโครงสร้างพ้ืนฐานการด ารงชีวิตที่ดีนอกจากนั้นบุคคลในชุมชน

ยังมีวัฒนธรรมที่พ่ึงพาอาศัยกันท าให้นักเรียนมีนิสัยรักความสามัคคี รักหมู่คณะส่งผลให้การจัดการเรียน การสอน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

            1.2 ด้านการใช้เทคโนโลยี มีการน าการศึกษาทางไกลดาวเทียมมาใช้รวมถึงระบบ DSL ซึ่งเป็น

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีสถานบริการอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งในการสืบค้น

ข้อมูล   

            1.3 ด้านเศรษฐกิจ มีการจัดตลาดนัดสินค้าการเกษตรและสิ้นค้าทั่วไป สามารถ เป็นแหล่ง

สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนได้ อาชีพทอผ้าในท้องถิ่นของชุมชนเป็นงานที่มีชื่อเสียง สร้างรายได้ให้กับชุมชน

นักเรียนได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติซึ่งท าให้มีรายได้ระหว่างเรียน 

            1.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย มีพระราชบัญญัติการศึกษาให้มีโอกาสแกผู้เรียนอย่างทั่วถึง มี

การปรับปรุงระบบงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงาน ผู้น าชุมชนทุกระดับให้การช่วยเหลือและสนับสนุนท าให้โรงเรียน

สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2.  ปัจจัยด้ำนอุปสรรค 

            2.1  ด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อย ไม่มีพ้ืนที่

ท ากินเป็นของตนเอง จึงมีค่านิยมไม่ส่งเสริมบุตรหลานเรียนต่อในระดับสูง สภาพชุมชนมีปัญหาด้านมลภาวะ             

ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ 

            2.2  ด้านเทคโนโลยี สถานบริการเอกชนขาดการควบคุมที่ดีท าให้เด็กและเยาวชนใช้อย่างผิด
วัตถุประสงค์ 



แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หนา้ 14 
 

     2.3 ด้านการเมืองและกฎหมาย รัฐบาลมีนโยบายปรับลดอัตราก าลังของภาครัฐส่งผลให้ขาด
อัตราก าลังครู โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนท าให้ส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาและความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา 

 ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยใน 
        1. ปัจจัยด้ำนจุดแข็ง  โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสร้างที่เป็นระบบชัดเจนมีคณะกรรมการมี
ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง ที่เข้มแข็ง บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน 
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
            1.1 ด้านบริการและผลผลิต โรงเรียนมีการจัดท าหลัก สูตรที่หลากหลายและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคลองกับท้องถิ่น เช่น การน านักเรียนไปเรียนรู้ภูมิปัญญา การส่งเริมความสมารถพิเศษทุกด้าน ทั้ง
ด้านดนตรี กีฬา วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมประชาธิปไตย นักเรียนสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ
และเป็นแบบอย่างที่ดี 
           1.2 ด้านปริมาณและคุณภาพ บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติ 
การตามจรรยาบรรณครู เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ท าให้มีผลงานทาง
วิชาการและได้รับรางวัลอยู่เสมอ 
           1.3 ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีธรรมนูญโรงเรียน 
บุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดท าและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
            2. ปัจจัยด้ำนจุดอ่อน   โรงเรียนขาดแคลนครูบางสาระวิชา เช่น ฟิสิกส์ ภาษาไทย ครูบางส่วน
ยังสอนหลายรายวิชาและได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษมากท าให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เต็มตามศักยภาพ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานด้านงบประมาณได้รับการจัดสรรน้อย ไม่เพียงพอ 
ท าให้ขาดแคลนวัสดุ – อุปกรณ์ในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
                จากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์พบว่าปัจจัยที่เป็นโอกาส          
ที่เด่นชัดที่สุด คือ ด้านสังคมวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นทั้งวิถีชีวิตประเพณี       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ สามารถน ามาใช้สนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ได้เป็นอย่างดี             
เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักท้องถิ่นเห็นคุณค่า และแนวทางอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม      
ในขณะ เดียวกันความขาดแคลนทางด้านเทคโนโลยี งบประมาณที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
จ าเป็น ต้องระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่สามารถให้การสนับสนุนได้ทั้งเครือข่ายชุมชนผู้ปกครอง 
               คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าองค์กรท้องถิ่น เอกชน เพ่ือระดมทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับการขาดแคลนบุคลากรสาขาที่ขาดแคลนดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้การบริหารจัดการ   โดยน าจุดแข็งในการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีทักษะ  และ ความสามารถที่หลากหลายเพ่ือ
น ามาเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดแคลนอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นตามความ
ต้องการของชุมชนและสามารถแข็งขันกับหน่วยงานอ่ืน ได้การน านโยบายของรัฐบาล สพฐ. สพม. อุทัยธานี 
ชัยนาท  ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
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                จากผลการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา ในอนาคตเป็นการวางแผนยุทธ์ศาสตร์การจัด

การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายการศึกษาของชาติ ควรมี           

ทิศทางการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ  สถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันซึ่งมีความพร้อม  ในทุกด้าน   

มีนโยบาย  และแผนงานที่ชัดเจน  ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่น

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพ่ือพยายามปลูกฝัง  ฝึกฝนการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เกิดกับนักเรียนทุกคน และมีความ

กระตือรือร้นสนใจ การเรียนรู้ตลอดเวลา  และมีนิสัยรักการอ่าน  ฝึกกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ

ความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีวิสัยทัศน์ในการท างาน ส่งเสริมให้ผู้เรียน  บุคลากร

มีความรู้ ความสามารถ  และทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามศักยภาพส่งเสริม ให้ผู้เรียน และบุคลากรใช้

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  ตลอดจนศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือให้เกิดจิตส านึก    ในความเป็นไทย  ส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่มีความสามารถพิเศษเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ในด้านผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้าน

ความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา ตระหนัก และเห็นคุณค่า ในด้าน    การเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์    

คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสารถ และทักษะที่จ าเป็น

ตามหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการอ่าน และใฝ่

เรียนรู้ตลอดชีวิตและได้รับการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี และ มีความสามารถ ในการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ

การเรียนรู้  ในด้านครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดการเรียนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน การทดลอง  การ

ปฏิบัติ และการน าเสนอการใช้เทคโนโลยี ผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย และมีการบูรณาการการเรียนการสอนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ เป็นสมาชิกสังคมแห่งการพัฒนาตนเอง (social network) เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ 

และเผยแพร่สู่องค์กรอย่างต่อเนื่อง และควรได้รับการการพัฒนาการเขียนแผนการสอนการวิจัยในชั้นเรียน  การ

ผลิตสื่อนวัตกรรม และมีทักษะในการวัดผลประเมินผล 

      จากการประเมินของคณะกรรมการประเมิน (สมศ.) ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับโรงเรียน จึงได้น าผล
ประเมินดังกล่าวมาร่วมศึกษาวิเคราะห์ ในทุกด้าน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ทั้งด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหาร โดยมุ่งปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของชาติและความมุ่งหวังของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนใน
ฝัน ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพ มาตรฐานทัดเทียมกันและเป็น
ต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนในฝัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและ
การค้นคว้า สามารถแสวงหาความได้ด้วยตนเองเป็นคนดี  มีคุณธรรม รู้จัดคิดวิเคราะห์ มีทักษาการด ารงชีวิตใน
สังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ   และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถเสนอ
ผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง ในด้านการพัฒนาครู  มุ่งเน้นการมีทักษะ
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ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมยั
เหมาะสมกับนักเรียน  มีความกระตือรือร้น  สนใจ  ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ  ด้านผู้บริหาร มุ่งพัฒนาผู้บริหารเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ให้โรงเรียนมี
การจัดบริหารจัดการที่ดี  มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการ
เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนโดยอาศัยการมีส่วนร่วม             
จากทุกฝ่าย 
 ทิศทำงกำรพัฒนำโรงเรียน 

    โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเป็นโรงเรียนต้นแบบ การปฏิ รูปการศึกษา  ดังนั้นใน   

การก าหนดทิศทางการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนได้ด าเนินการโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม    ให้ทุกฝ่าย   

ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยในทุกด้านของโรงเรียนแล้วร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ ในการ

พัฒนาโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ คือ 

  

 

                 

       

    

       

       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

พันธกิจ 
1.  บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2.  พัฒนาบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ 
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสมรรถนะตำมหลักสูตร 
4.  พัฒนาสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภำคีเครือข่ำย 

 

เป้ำประสงค์ 
1.  มีระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2.  มีบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ 
3.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและสมรรถนะตำมหลักสูตร 

     4.  สถำนศึกษำมีแหล่งเรียนรู้ และภำคีเครือข่ำย ที่ขับเคลื่อนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตำมมำตรฐำนสำกล บุคลากร

เป็นครูมืออาชีพ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและสมรรถนะตำมหลักสูตร บนพ้ืนฐานความเป็นไทย
และความพอเพียง 
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กลยุทธ์โรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ 
          กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่  2   พัฒนาสถานศึกษา  แหล่งเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่  3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  4   สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ปลูกฝังคุณธรรมและความ
เป็นไทย  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำตำม
หลักธรรมมำภิบำล 
  1.  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
          2.  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
          3.  สร้างเสริมศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง 
          4.  สร้างความตระหนักบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ 

เป้ำหมำย  
           1.  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา   
           2.  บุคลากรร่วมกันคิด  ร่วมกันท า  ร่วมกันจัดการ  ร่วมกันรับผิดชอบแก้ปัญหาและพัฒนา 
           3.  คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองได้รับการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น 

 4.  บุคลากรรู้บทบาทหน้าที่ของตนและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัด 

          1.  จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  มีส่วนร่วม                    
ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
          2.  บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ 
          3.  จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา 

จุดเน้น  คุณธรรม น าความรู้ สู่ความสุข และมีงานท า 
จุดเด่น  มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นพัฒนาทักษะชีวิต 
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  ยิ้มไหว้  แต่งกายเรียบร้อย 
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าความรู้  สู่ทักษะชีวิต 
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          4.  บุคลากรทกุคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่  2   พัฒนำสถำนศึกษำ  แหล่งเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
          1.  กิจกรรมห้องสวยโรงเรียนงาม 
          2.  จัดอุทยานการศึกษา 
          3.  กิจกรรมเรารักต้นไม้และต้นไม้พูดได้ 
          4.  กิจกรรม Cleaning Day 
 5.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เป้ำหมำย 

 1.  สถานศึกษามีห้องเรียนที่สะอาด เรียบร้อย  สวยงาม 
 2.  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
         3.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
          4.  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  Cleaning Day 
 5.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมใช้งาน 
ตัวช้ีวัด 

          1.  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระ 
          2.  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การบูรณาการทักษะการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ 
( วิถีชีวิตลาวเวียง )  
          3.  ร้อยละของจ านวนผลงานหรือโครงงานที่ได้จากกิจกรรม บูรณาการทักษะการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ 
 4.  ร้อยละของนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่  3   พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
ตำมเกณฑ์คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 
          1.  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีแก่ครูและบุคลากร 
          2.  เสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
          3.  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
          4.  จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
          5.  กิจกรรมการบูรณาการทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
          6.  นักเรียนและครูใช้ Internet ในการสื่อสารและการเรียนรู้ 
          7.  ส่งเสริมความสารมารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เป้ำหมำย  

          1.  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการใช้ทักษะ  ICT   
          2.  บุคลากรทุกคนมีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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          3.  ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  สามารถผลิต  CAI 
          4.  ครูทุกคนได้รับการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการทุกปี 

 5.  ครูสามารถเขียนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระได้ 
 6.  ครูจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระได้ 
 7.  นักเรียนและครูใช้ Internet ในการสื่อสารและการเรียนรู้ 
 8.  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับรางวัลการแข่งขัน
 9.  นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษ 
ตัวช้ีวัด 

          1.  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในกลุ่มสาระต่างๆทุกปี 
          2.  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษา 
          3.  จ านวนสื่อและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผลิตโดยบุคลากรในสถานศึกษา 
          4.  จ านวนบุคลากรที่มีขวัญ  ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 5.  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระ 
          6.  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การบูรณาการทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 ( วิถีชีวิตลาวเวียง )  
          7.  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
          8.  จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันความสามารถพิเศษทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่  4   สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้นักเรียนพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ  ปลูกฝังคุณธรรมและควำมเป็น
ไทย  มีวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
          1.  เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน 
          2.  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
          3.  กิจกรรมคุณธรรมน าความรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง 
          4.  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
          5.  นิทรรศการวิชาการ 
          6.  วัดแววอัจฉริยะ 
เป้ำหมำย 
          1. ร้อยละ  80  ของพ้ืนที่โรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบอย่างชัดเจน 
          2.  ค่าน้ าค่าไฟในโรงเรียนมีปริมาณการใช้ลดลงไม่น้อยกว่า  30% 
          3.  ร้อยละ  90  ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติจริง 
          4.  ร้อยละ  90  ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          5.  นักเรียนทุกคนต้องผ่านการเข้าค่ายคุณธรรม 
          6.  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับรางวัลการแข่งขัน 
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          7.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 น าผลงานเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
          8.  นักเรียนทุกคนได้รับการวัดแววความสามารถพิเศษ 
ตัวช้ีวัด 
          1. โรงเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบขึ้นอย่างชัดเจน 
          2.  ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ฯลฯ ลดลง 
          3.  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
          4.  ลักษณะของการจัดกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง 
          5.  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคุณธรรมน าความรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง 
          6.  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
          7.  จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
          8.  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
          9.  จ านวนนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษ 
         10.  จ านวนนักเรียนที่แสดงออกในด้านความสามารถพิเศษในงานของสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปโครงกำร / แผนงำน / รำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรม 

สรุปงบประมำณฝ่ำยต่ำงๆ  ประจ ำปีงบประมำณ  2564 

 งบประมำณทั้งหมด                                                                             

      1.1   เงินอุดหนุนรายหัว     =     1,005,477.00     บาท 

      1.2   เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    =     199,032.00       บาท       

ได้จัดสรรให้แต่ละฝ่าย  ดังต่อไปนี้   

1.   วิชาการ  (60%)                          =     537,630.00       บาท       

2.   งานทั่วไป (30%)                                                =     268,815.00       บาท       

3.   ส ารอง  (10%)       =     89,605.00         บาท

       รวมทั้งสิ้น =      309,951.00     บำท 

 

4.   กลุ่มบริหารวิชาการ       =     700,950.00       บาท 

5.   กลุ่มบริหารงานบุคคล      =      30,000.00        บาท 

6.   กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน     =      60,000.00        บาท 

7.   กลุ่มบริหารทั่วไป       =      470,145.00      บาท

  

              รวมทั้งสิ้น =      1,003,695.00 บำท 

8.  ส ารองจ่าย (10 %) 

                                                       รวมทั้งสิ้น =      89,605.00    บำท 
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ฝ่ำยวิชำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หนา้ 23 
 

 
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร   โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มงำน  งบประมาณและแผนงาน 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
สนองยุทธศำสตร์ สพม.อนชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
         การจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ
ทาง   การศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวหทัยพร  มลทอง 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ  มาตรา  23  (4)  เน้นในเรื่องการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  อีกท้ังยังสอดคล้องกับมาตรา  24  การจัดกระบวนการเรียนรู้  (1)  จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจากการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในปีการศึกษาที่ผ่านมา  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติต่ ากว่ามาตรฐานแกนกลาง  ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงเร่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ในรายวิชาหลักและรายวิชาเพ่ิมเติม  ทั้งด้านนวัตกรรม  สื่อการเรียนรู้  และกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจะได้เกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละคน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.2  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มข้ึน 
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2.3  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.4  เพ่ือผลิตนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2.5  เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญและค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ 

3.  เป้ำหมำย 

3.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  
 3.1.1  จัดท าแบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกกิจกรรม 
 3.1.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ  80 
 3.1.3  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ  70 
 3.1.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี  นวัตกรรม  สื่อการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  5  รายการ 
 3.1.5  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญและค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ  ร้อยละ  100 
3.2  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
     3.2.1  แบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
 3.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น 
 3.2.3  แบบประเมินเจตคติมีประสิทธิภาพ 
 3.2.4  กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยมีนวัตกรรม  สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมี 

ประสิทธิภาพ 
3.2.5  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญและค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ 

4. กำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ  2565  ( 1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน 2565)  

5. กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร 
 5.1  จัดถ่ายเอกสารเอกสารประกอบการเรียนการสอนเสริม   
 5.2  วันสุนทรภู ่
 5.3  วันภาษาไทยแห่งชาติ 
 5.4  ค่ายการอ่าน 
 5.5  ค่าย  WALK  RALLY  การอ่าน 
 5.6  ค่ายเรารักษ์ภาษาไทย 
 5.7  สอนเสริมเพ่ือการสอบ ชั้น  ม.3  และ ม.6 
 5.8  สอนเสริมเพ่ือการสอบ  GAT 
 5.9  สอนเสริมเพ่ือการสอบ  PISA 
           5.10 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
           5.11 การสอนเพ่ือปรับพฤติกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
           5.12 จัดซื้อและผลิตนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ 
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กิจกรรม 

ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/

ก ำกับ ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย.
 

ก.
ค.

 
ส.

ค.
 

ก.
ย.

 

1. จัดถ่ายเอกสาร
เอกสารประกอบการ
สอนเสริม 

            
ครูหทัยพร  

2. วันสุนทรภู ่
             

ครูหทัยพร  

3.วันภาษาไทย
แห่งชาติ   
  

         
 

  
ครูหทัยพร  

4. ค่ายการอ่าน         
             

ครูหทัยพร  

5. ค่าย  WALK  
RALLY  การอ่าน                                                                
 

            
ครูหทัยพร  

6. ค่ายเรารักษ์
ภาษาไทย             

ครูหทัยพร  

7. สอนเสริมเพ่ือการ
สอบ               

ครูหทัยพร  

8. สอนเสริมเพ่ือการ
สอบ  GAT 
 

            
ครูหทัยพร  

9. สอนเสริมเพ่ือการ
สอบ  PISA             

ครูหทัยพร  

10. แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ             

กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
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11. การสอนเสริมเพ่ือ
การปรับพฤติกรรม
การอ่านการเขียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1     

            

ครูหทัยพร  

12. จัดซื้อ  และผลิต
นวัตกรรมและสื่อการ
เรียนรู้ 

            
ครูหทัยพร  

6. งบประมำณ  จ านวน  40,000 บาท  ( สี่หมื่นบาทถ้วน )  
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ ์

1. จัดถ่ายเอกสารเอกสารประกอบการสอน
เสริม 

1,000   1,500  

2. วันสุนทรภู ่ 12,000   12,000  
3. วันภาษาไทยแห่งชาติ   -     
4. ค่ายการอ่าน         1,500   1,500  
5. ค่าย  WALK  RALLY  การอ่าน                                                                1,500   1,500  
6. ค่ายเรารักษ์ภาษาไทย 1,500   1,500  
7. สอนเสริมเพ่ือการสอบ   -     
8. สอนเสริมเพ่ือการสอบ  GAT -     
9. สอนเสริมเพ่ือการสอบ  PISA -     
10. แข่งขันทักษะทางวิชาการ        2,000   2,000  
11. การสอนเสริมเพ่ือการปรับพฤติกรรม
การอ่านการเขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

-   -  

12. จัดซื้ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน      20,000   20,000  
รวม     40,000   40,000  

 

7.  กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 

7.1 กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยมี
ความเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน 

ส ารวจความคิดเห็น
ของนักเรียน 

แบบแสดงความคิดเห็น 

7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 

ผลการสอบระดับ
โรงเรียนและระดับชาติ 

แบบทดสอบ 

7.3 ร้อยละของนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ- วัดเจตคติของนักเรียน แบบวัดเจตคติ 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 
เรียนรู้ภาษาไทย 
7.4 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยมีนวัตกรรมและสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย  เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

-แบบประเมินการผลิตสื่อฯ 
-แบบประเมินการใช้สื่อฯ 
-แบบรายงานการจัดซื้อ 

7.5 ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญและค่ายการเรียนรู้ต่างๆ 

ส ารวจสอบถามความ-
คิดเห็น 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของนักเรียน

เต็มตามศักยภาพ 
8.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับโรงเรียนและระดับชาติสูงขึ้น 
8.3  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย 
8.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีนวัตกรรม  และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนทุก

ระดับชั้น 
8.5  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าสื่อการเรียนรู้ 
8.6  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญและค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ 

8.7  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันส าคัญและค่ายการเรียนรู้ ๆ  
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        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางสาวหทัยพร  มลทอง) 
 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 
 
 

 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
            (นายศักดา  ใจตรง) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มงำน  วิชาการ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ข้อที่ 1 และ 5 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 2 และ 3 

สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.   ข้อที่ 1, 2, 3 และ 4 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ข้อที่ 1 และ 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวน้ ามนต์  ค้าธัญญะ  และคณะ 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้
ผู้เรียน มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษารวมทั้งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึง
จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของอารยะประเทศที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ด ารงชีวิต 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ และทักษะการคิดค านวณ     คิด
วิเคราะห์ 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์สามารถน าความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้           
ในชีวิตประจ าวัน 
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3. เป้ำหมำย 
ด้ำนปริมำณ  
1.  นักเรียนจ านวน 249 คน มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนและได้รับการพัฒนาทักษะการคิด

ค านวณและคิดวิเคราะห์   
2.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ด้ำนคุณภำพ 
 นักเรียนร้อยละ 75 มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนและทักษะการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามสถานการณ์ 

4. กำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ )  

4.1 กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดท า ซ่อมแซม สื่อการเรียนการสอน และห้องเรียน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
1.1 เขียนโครงการเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติ 

ต.ค. - - - 
นางสาวน้ ามนต์  
ค้าธัญญะ  และ

คณะ 

2  ขั้นปฏิบัติ (Do)  
2.1 ด าเนินงาน 

ต.ค.64 – 
ส.ค.65 

20,000 - - 
นางสาวน้ ามนต์  
ค้าธัญญะ  และ

คณะ 

3 ขั้นติดตามผล (Check)  
3.1 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ก.ย.65 - - - 
นางสาวน้ ามนต์  
ค้าธัญญะ  และ

คณะ 

4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
4.1 บันทึกสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

ก.ย.65 - - - 
นางสาวน้ ามนต์  
ค้าธัญญะ  และ

คณะ 

รวม 20,000 - - - 
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4.2 กิจกรรม  จัดท าป้ายนิเทศ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
1.1 มอบหมายหัวข้อให้
นักเรียนผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 64 – 
ธ.ค. 64 

- - - 
นางสาวน้ ามนต์  
ค้าธัญญะ  และ

คณะ 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do)  
2.1 ด าเนินงาน 

ม.ค.64 – 
ส.ค.65 

4,000 - - 
นักเรียน

ผู้รับผิดชอบ 

3 ขั้นติดตามผล (Check)  
3.1 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ก.ย.65 - - - 
นางสาวน้ ามนต์  
ค้าธัญญะ  และ

คณะ 

4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
4.1 บันทึกสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

ก.ย.65 - - - 
นางสาวน้ ามนต์  
ค้าธัญญะ  และ

คณะ 

รวม 4,000 - - - 
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4.3 กิจกรรม  Math  Day                         

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
1.1 เขียนโครงการเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติ 

ต.ค.64 - - - 
นางสาวน้ ามนต์  
ค้าธัญญะ  และ

คณะ 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do)  
2.1 ด าเนินงาน 
-  แข่งขันเกม IQ - 180 / 
หมากฮอต / A - math / 
คณิตศิลป์ / การสร้างรูปด้วย
เส้นด้าย ระดับโรงเรียน 
-  จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 

ต.ค.64 – 
ส.ค.65 

16,000 - - 
คณะครู และ 

นักเรียน
ผู้รับผิดชอบ 

3 ขั้นติดตามผล (Check)  
3.1 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ก.ย.65 - - - 
นางสาวน้ ามนต์  
ค้าธัญญะ  และ

คณะ 

4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
4.1 บันทึกสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

ก.ย.65 - - - 
นางสาวน้ ามนต์  
ค้าธัญญะ  และ

คณะ 

รวม ๑๖,๐๐๐ - - - 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1. จัดซื้อชุดล าโพง และไมโครโฟน 10,000  
2. จัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือจัดการเรียนการสอน และสื่อการเรียนรู้ 10,000  
3. จัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือจัดท าป้ายนิเทศ 4,000  
4. จัดกิจกรรม Math Day 16,000  

รวม 40,000  
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6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์   

-   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -   แบบทดสอบ และภาระ
งาน 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักและทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์ และทักษะการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ 

  

ผลสัมฤทธิ์   
1. นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต 
2. นักเรียนมีพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ การ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน   

-   ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
ด้านทักษะในการด ารงชีวิต 

-   แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
ด้านทักษะในการด ารงชีวิต 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีขึ้น    

2.  นักเรียนร้อยละ 75 มีความรู้ความเข้าใจหลักและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ และทักษะการคิดค านวณ 
คิดวิเคราะห์ 
 3.  นักเรียนร้อยละ 75 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถน าความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

         
        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                           (นางสาวน้ ามนต์  ค้าธัญญะ) 
 

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
             (นายศักดา  ใจตรง) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มงำน  วิชาการ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ข้อที่ 1 และ 5 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 2 และ 3 

สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ขอ้ที่ 1, 2, 3 และ 4 

สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน.  ข้อที่ 1 และ 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 3 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษารวมทั้งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงจัดท าโครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป การเรียนรู้
ของอารยะประเทศที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักในบทบาทการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ครู
ต้องมีความรู้และประสบการณ์รวมทั้ง สื่อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
ครูจ าเป็นต้องสืบเสาะหาแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบทเรียนเพ่ือให้นักเรียน ได้ศึกษาดูงานในแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะความสามารถในการ
วิเคราะห์องค์ความรู้ และสามารถสังเคราะห์ องค์ความรู้ใหม่ ในรูปแบบโครงงานการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    

2.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคลอย่างหลากหลาย  
   3.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา วิทยาศาสตร์ศาสตร์สามารถน าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
3. เป้ำหมำย/ ตัวช้ีวัด (เครื่องช้ีวัด) 

เชิงปริมำณ  
1.  นักเรียน    จ านวน  235  คน  มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนและได้รับการ                                      

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2.  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

การเรียนการสอน 
เชิงคุณภำพ 

   นักเรียนร้อยละ  75  มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียน นักเรียนสามารถจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อน าเสนอ และ แข่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
4.  กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร (ด ำเนินกำรตำมวงจรคุณภำพ P D C A และบอกถึงกำรพัฒนำผู้เรียน  
 : ฝึก สอน สอบ) 
  1. จัดซื้อ  จัดท า  ซ่อมแซม  สื่อการเรียนการสอน 
   -  สารเคมี  
       -  สื่อ อุปกรณป์ระกอบการเรียนการสอน 
 2. ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 
  -  จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

-   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
     3.  กิจกรรม  ค่ายวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 4.  กิจกรรม  ค่ายวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          5.  กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์   
          6.  กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์                                                   
          7.   พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
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5. แผนกำรปฏิบัติงำน (ระบุช่วงการด าเนินงานให้ชัดเจนและด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัด) 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดซื้อ  จัดท า  
ซ่อมแซม  สื่อการ
เรียนการสอน     

            
ครูกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. ปรับปรุงห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

            
ครูกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3.  จัดกิจกรรม  
ค่ายวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

            
ครูกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4.  จัดกิจกรรม  
ค่ายวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

            
ครูกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

5. จัดกิจกรรม วัน
วิทยาศาสตร์             

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

6.  กิจกรรม ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

            
ครูกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

10. พัฒนาบุคลากร
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์    

            
ครูกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6. หลักสูตร/เนื้อหำสำระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา)  
  หลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์  STEM ศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับ มัธยมศึกษาตอน  
7. สถำนที่ด ำเนินกำร      โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
8. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง.    โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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9. งบประมำณ จ ำนวน.........40,000...............บำท ประกอบด้วย 

รายการ/กิจกรรม/ 
ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ 
เงินอุดหนุน  (../...) รายหัว 
               (../...) เรียนฟรี 15 ปี   

เงินระดมทรัพย์ 
ระบุ................................ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย 

 1. จัดซื้อ  จัดท า  ซ่อมแซม  สื่อ
การเรียนการสอน     

2,000 - 7,000 - - - 

 2. ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 

3,000 4,000 2,000 - - - 

3.  จัดกิจกรรม  ค่ายวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3,000 - - - - - 

4.  จัดกิจกรรม  ค่ายวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3,000 - - - - - 

5. จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ 4,000 - 3,000 - - - 

6.  กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
 

- 
- 4,000 - - - 

7.กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ 3,000  2,000    

8. พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์    

- - 4,000 - - - 

รวมทั้งสิ้น 14,000 4,000 22,000 - - - 

10. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในราย
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น  

1. ท าแบบทดสอบ 
2. สังเกต / ซักถาม / 
สัมภาษณ์ 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และ มีทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

1. ท าแบบทดสอบ 
2. สังเกต / ซักถาม / 
สัมภาษณ์ 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 10.3 นักเรียนน าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 1. ท าแบบทดสอบ 1. แบบทดสอบ 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 

ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 2. สังเกต / ซักถาม / 
สัมภาษณ์ 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     ผลผลิต 
      1.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
      2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักและทักษะทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการคิด คิดวิเคราะห์ 
     3.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์สามารถน าความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิต 
     ประจ าวัน      
    ผลลัพธ์ 
     1. นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต 
     2. นักเรียนมีพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน   

 
 
         

        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางสาวสมปอง  ดิษฐ์น้อย) 

 

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
             (นายศักดา  ใจตรง) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
 

 
 



แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หนา้ 39 
 

 
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มงำน  บริหารวิชาการ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
สนองยุทธศำสตร์ สพม.อนชน. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (๓ มาตรฐาน)  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
___________________________________________________________________________ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรที่เน้นให้

ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารและปรับตัวให้เข้ากับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2560  ทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  เข้าใจภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
ของอารยประเทศที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ สามารถน าความรู้และทักษะทางภาษาไปใช้ 

ในชีวิตประจ าวัน 
3. เป้ำหมำย 

3.1 ด้ำนปริมำณ 
   3.1.1 นักเรียน จ านวน 249 คน มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนและได้รับการพัฒนา ทักษะ

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
3.1.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกคน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3.2 ด้ำนคุณภำพ 

  นักเรียนร้อยละ 75 มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียน และทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามสถานการณ์ 
4. กำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ  2565  ( 1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน 2565 )  
4.1 กิจกรรม โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ

คุณภำพผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อ จัดท า ซ่อมแซม  
สื่อการเรียนการสอน 

ต.ค.64 – ก.ย. 
65 

15,000 - - 
ครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

2 อ่านข่าวภาษาอังกฤษ ต.ค.64 – ก.ย. 
65 

   
 

3 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
 

ก.พ. 65 6,000 - - 
ครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

4 จัดกิจกรรม Christmas Day 
ธ.ค. 64 6,000 - - 

ครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

5 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ต.ค. 64  
– ก.ย. 65 

3,000 - - 
ครูกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

รวม 30,000    
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1. กระดาษดับเบิล A 25 รีม 3,125  
2. แท่นชาร์จพร้อมถ่าน 2 ชุด 1,320  
3. เทปผ้า 1 นิ้ว 6 ม้วน 240  
4. เทปผ้า 1.5 นิ้ว 6 ม้วน 330  
5. ถ่าน 3A พานาโซนิก 72  
6. ถ่าน AV พานาโซนิก 270  
7. ปากกาไวท์บอร์ด 60  
8. หมึกเติม Canon สีด า 100ml 1,440  
9. แปรงลบกระดาษไวท์บอร์ด 60  
10. สาย HDMI (20 เมตร) 750  
11. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 14,200  
12. อ่ืนๆ 18,133  

รวม 40,000  
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจทางภาษา และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
3. นักเรียนน าความรู้และทักษะทางภาษาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2. สังเกต/ ซักถาม/สัมภาษณ์ 
3. ท าแบบทดสอบ 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 

ผลสัมฤทธิ์   
1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความ
พึงพอใจในการท างานระดับดี 

- แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนดีขึ้น 
7.2 นักเรียนเห็นประโยชน์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได ้
 
 

         
        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                            (นางสาวภาวนา  สมเสียง) 
 

 
 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
            (นายศักดา  ใจตรง) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนเนนิขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม. 
กลุ่มงำน  บริหารวิชาการ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
สนองยุทธศำสตร์ สพม.อนชน. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน)  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564  ถึง  30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรที่
เน้นให้ผู้เรียน  มุ่งพัฒนนาให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   ใน
การจัดการเรียนรู้ควรให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ทักษะการคิดแก้ปัญหา จึงเป็นทักษะที่ส าคัญ
ของพลเมืองในศตวรรษที่ 21  การฝึกให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา จึงเป็นการฝึกให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะ การคิดแก้ปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในปัจจุบัน  
ซึ่งจะน าไปสู่การปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  การอยู่ร่วมในสังคมและการปรับตนเองกับบริบท
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สภาพแวดล้อม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของ อารยะประเทศที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะใน การ
ด ารงชีวิต 
 เพ่ือให้เกดิการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาผู้เรียนและการ พัฒนาการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศ อันเป็นรากฐาน
ส าคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการท างานและ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข โดยจัดแนวทาง  การฝึกกระบวนการสร้างองค์ความรู้  เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดรวบยอด   ฝึก
กระบวนการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะการสังเกต   การคิดเปรียบเทียบ การจ าแนก และการให้เหตุผล และ ฝึก
กระบวนการสร้างค่านิยม  เพ่ือพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้  เนื่องจากสภาวการณ์ในสังคมปัจจุบัน ทั่วโลกก าลัง
เผชิญ กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยี  อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วิถี
ชีวิตของคนมีความแตกต่างกันมากขึ้นก่อให้เกิดเป็นสังคม พหุวัฒนธรรม ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถ ปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องจัดการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลกที่  เต็มไปด้วย
ความรู้และข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น  รวมทั้งต้องวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน  ของประเทศให้ก้าวทันต่อกระแส
สังคมในทุกมิติในปัจจุบัน  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
2.2  เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีของนักเรียนต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 
           2.3  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
3. เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ  
            1.  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
            2.  นักเรียนทุกคนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
            3.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
3. การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4. กำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ  2565  ( ๑ ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )  

4.1 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) ต.ค  2564    ครูกลุ่มสาระสังคม 
2 .ขั้นปฏิบัติ (Do) 

 
ต.ค  2564  - 

ก.ย 2565 
15,000   ครูกลุ่มสาระสังคม

ฯ 
3 ขั้นติดตามผล (Check) 

  
ส.ค. -  ก.ย.  

2565 
   นางนภัชชา      

ไกรสิทธิโชค 
4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 

   
ก.ย. 2565    นางนภัชชา  

ไกรสิทธิโชค 

รวม 15,000    
 

 4.2 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศในวันส าคัญ   

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม(Plan) 
 

ต.ค.2564    ครูกลุ่มสาระสังคม
ฯ 

2 .ขั้นปฏิบัติ(Do) 
 

ต.ค. 2564  - 
ส.ค. 2565 

5,000   นักเรียน และคณะ
คร ู

3 ขั้นติดตามผล(Check) 
  

ส.ค. -  ก.ย.  
2565 

   นางนภัชชา  
ไกรสิทธิโชค 

4 ขั้นสรุปรายงานผล(Action) 
   

ก.ย. 2565    นางนภัชชา  
ไกรสิทธิโชค 

รวม 5,000 
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4.3 กิจกรรมวันส าคัญ   

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม(Plan) 
 

ต.ค.2564    ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 

2 .ขั้นปฏิบัติ(Do) 
 

ต.ค. 2564  - 
ส.ค. 2565 

5,000   นักเรียน และคณะคร ู

3 ขั้นติดตามผล(Check) 
  

ส.ค. -  ก.ย.  
2565 

   นางนภัชชา  ไกรสิทธิ
โชค 

4 ๔.ขั้นสรุปรายงานผล(Action) 
   

ก.ย. 2565    นางนภัชชา  ไกรสิทธิ
โชค 

รวม 5,000 
  

 

 4.4 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม(Plan) 
 

ต.ค.2564    ครูกลุ่มสาระสังคม
ฯ 

2 .ขั้นปฏิบัติ(Do) 
 

ต.ค.2564  - 
ส.ค. 2565 

15,000   นักเรียน และคณะ
คร ู

3 ขั้นติดตามผล(Check) 
  

ส.ค. -  ก.ย.  
2565 

   นางนภัชชา  
ไกรสิทธิโชค 

4 ขั้นสรุปรายงานผล(Action) 
   

ก.ย. 2565    นางนภัชชา  
ไกรสิทธิโชค 

รวม 15,000 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1. กระดาษดับเบิ้ล   A  ( 4  กล่อง) 2,200  
2. หมึกเครื่องปริ้น  3,000  
3. เทปกาว    10  ม้วน   2,000  
4. ค่าไวนิล 2,000  
5. กระดาษหน้าขาวหลังเทา   10  โหล   2,000  
6. อ่ืนๆ 28,800  

รวม 40,000  
 
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   
1. นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น - สังเกต,สอบถาม,ประเมิน - แบบสอบถาม 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
1. ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม  มีสื่อ  และวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

- สังเกต,  ความพึงพอใจ 
 

- การพัฒนาตนเองของครู 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

- สื่อ   และวัสดุอุปกรณ์ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1. นักเรียนร้อยละ  100  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

 
- ผลการทดสอบ 

 
- แบบทดสอบ 

2. นักเรียนร้อยละ  100  มีเจตคติท่ีดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม  มีการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลร้อยละ 100 

- สังเกต,  สอบถาม,ประเมิน
ความพึงพอใจ 

- การพัฒนาตนเองของครู 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
- เกียรติบัตรการพัฒนา

ตนเอง 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    1.  มีวสัดุ  อุปกรณ์   สื่อ การจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพที่ดี 
    2.  นักเรียนมีพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรู้   การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน   และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

         
        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                           (นางนภัชชา   ไกรสิทธโิชค) 
 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
          (นายศักดา   ใจตรง) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนเนนิขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
กลุ่มงำน   วิชาการ  

แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ข้อที่ 1 และ 5 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 2 และ 3 

สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ข้อที่ 1, 2, 3 และ 4 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ข้อที่ 1 และ 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) 
ผู้รับผิดชอบ  นายสมอ   ทาเอ้ือ 
_________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องด้วยการเรียนพลศึกษา  เป็นโปรแกรมหนึ่งของการพลศึกษาในโรงเรียน    ซึ่งจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์
การเรียนการสอนที่เพียงพอส าหรับนักเรียน  
 จึงจ าเป็นต้องใช้ในการจัดแข่งขันกีฬาภายในมีประโยชน์ในทางพัฒนาเด็ก   เยาวชน  ให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพเพ่ือให้ก่อเกิดการพัฒนาอย่างสมดุลยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน    
 เพ่ือพัฒนาให้พัฒนาทักษะกีฬา และสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจยังเปิด
โอกาสให้โรงเรียนได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนอีกด้วย   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาสุขภาพ  และบุคลิกภาพของนักเรียน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีภายในโรงเรียน 
 2.3 เพ่ือยกระดับให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬามากข้ึน 
 2.4 เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม  เช่น การมีน้ าใจนักกีฬา 
 2.5 เพ่ือคัดเลือกตัวนักกีฬาแข่งขันระดับจังหวัดต่อไป 
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3. เป้ำหมำย 
ด้ำนปริมำณ 

   นักเรียน จ านวน  249  คน  มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนและได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน   
ด้ำนคุณภำพ 
นักเรียนร้อยละ  80  มีสุขภาพดี  มีน้ าใจนักกีฬา  มีความสามัคคี  คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันท า

กิจกรรมอย่างใกล้ชิด  
4. กำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ   2565   ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )  
          4.1 กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  “มะสังเกมส์  ครั้งที่ 39”ประจ าปีการศึกษา  2565 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
 

1-31 ก.ค 65 - - - นายสมอ  ทาเอ้ือ 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do) 1-31 ส.ค 
65 

15,000   นายสมอ  ทาเอ้ือ 

3 ขั้นติดตามผล (Check) ก.ย. 65 - - - นายสมอ  ทาเอ้ือ 
4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) ก.ย. 65 - - - นายสมอ  ทาเอ้ือ 

รวม 15,000    
 

          4.2 กิจกรรมโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม(Plan)  - - - นายสมอ  ทาเอ้ือ 
2 .ขั้นปฏิบัติ(Do)  25,000 - -  

3 ขั้นติดตามผล(Check)  - - - นายสมอ  ทาเอ้ือ 

4 ขั้นสรุปรายงานผล(Action)  - - - นายสมอ  ทาเอ้ือ 

รวม 25,000    

 



แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หนา้ 51 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

1. 
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  “มะสังเกมส์  ครั้งที่ 
39”ประจ าปีการศึกษา  2565 

15,000  

2. กิจกรรมโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2565 

25,000  

รวม 40,000  
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักและทฤษฎีทาง
พลศึกษา 

1. ท าแบบทดสอบ 
2. สังเกต / ซักถาม /สัมภาษณ์ 

1.  แบบทดสอบ 
2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 

   
ผลสัมฤทธิ์   
1.นักเรียนมีทักษะเป็นตัวแทนของจังหวัดไป
แข่งขันระดับภาคและประเทศต่อไป 

1. ท าแบบทดสอบ 
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์ 

1.  แบบทดสอบ 
2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 

2.นักเรียนน าความรู้และทักษะทางพลศึกษาไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

  

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1   นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ  90  ได้พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพของตนเอง 
           7.2   นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ  90  มีประสบการณ์ทางกีฬามากขึ้น  และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน     
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        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                (นายสมอ  ทาเอ้ือ) 

 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงกา
(นายกิตติ  อดิสรณกูล) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
            (นายศักดา  ใจตรง) 

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ 
กลุ่มงำน  บริหารวิชาการ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       ยุทธศำสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
สนองยุทธศำสตร์ สพม.อนชน. ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน)  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถตาม
ศักยภาพ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปใน
อนาคต  โครงการยกระดับวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการก าหนดทิศ
ทางการด าเนินการจัดการศึกษาให้ชัดเจน  ครบถ้วน  สมบูรณ์ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และในปีการศึกษา 2565 โรงเรียน จึง
ต้องพัฒนา  ก าหนดเป้าหมาย และตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน  โดยต้องระดมความคิดเห็น  วิเคราะห์  ก าหนดทิศทาง  อัน
จะส่งผลให้เห็นภาพ และทิศทางการพัฒนา  สามารถติดตาม และประเมินผลได้  พัฒนาศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน เพราะคุณภาพของผู้เรียนเป็นผลสะท้อนมา
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จากการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่
ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และเต็ม
ศักยภาพ”การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน  ของหลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี  อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และภาพความส าเร็จของโครงการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนสู่การบรรลุตามมาตรฐาน  
 ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดในตัวบ่งชี้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  จึงได้จัดท า
โครงการยกระดับวิชาการ  ปีการศึกษา 2565 ขึ้น    
2. วัตถุประสงค์     

1. ครูมีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรม  น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ        ตามจุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

2. นักเรียนมีความรู้ และทักษะด้านงานอาชีพ   มีคุณลักษณะตามจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สามารถน าคุณธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  สูงขึ้น  
3. เป้ำหมำย/ ตัวช้ีวัด (เครื่องช้ีวัด 
3.1  เชิงปริมาณ 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จ านวน  3  คน  มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการคุณธรรม  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดเน้นของส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
3.2  เชิงคุณภาพ 

2. นักเรียน  ร้อยละ 80  มีความรู้  มีทักษะด้านงานอาชีพ  มีคุณลักษณะตามจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 3. นักเรียน  ร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  สูงขึ้น  
4.  กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร (ด ำเนินกำรตำมวงจรคุณภำพ P D C A และบอกถึงกำรพัฒนำผู้เรียน  
 : ฝึก สอน สอบ) 
 1 วางแผนการท าโครงการอครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 2 การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน 
 3.การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ทราบว่า ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4. ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ และน าแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 



แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หนา้ 55 
 

4. แผนกำรปฏิบัติงำน   

กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/

ก ำกับ พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

1. จัดซื้อ  จัดท า  ซ่อมแซม             
สื่อ การเรยีนการสอนส่งเสรมิทักษะ
นักเรียนวิชาการงานอาชีพ  นักเรยีน
จ านวน  235 คน  ระยะเวลา ตลอด
ปี 

           ครูสาระฯ
การงาน 

อ.เสน่ห ์
อ.ณปภัช 
อ.ปริญาพัชร ์

2. การแข่งขันทักษะวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
 งานบ้าน  งานเกษตร  
 งานช่างอุตสาหกรรม 
  

           ครูสาระฯ
การงาน 

อ. เสน่ห ์

อ.ณปภัช 

อ.ปริญาพัชร ์

3  ตามรอยพ่อสู่ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
  งานเกษตร  งานคอมพิวเตอร ์
 งานอาหาร    งานช่าง 

นักเรียน  จ านวน  235 คน  
ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา 

           ครูสาระฯ 

การงาน 

 

อ.ณปภัช 

4. เรียนรู้กับวิทยากรท้องถิ่น  
นักเรียน  จ านวน  100 คน  
ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา 

           ครูสาระฯ
การงาน 

 

อ.ณปภัช 

5. พัฒนาบุคลากรกลุม่สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

           ครูสาระฯ
การงาน 

อ.เสน่ห ์
อ.ณปภัช 

อ.ปริญาพัชร ์
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5. งบประมำณ  จ านวน  40,000.- บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)   

รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจงในกำรใช้
งบประมำณ 

เงินงบประมำณ 
เงินพัฒนำผู้เรียน รวม ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย  ค่ำวัสดุ รวม 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 
1. จัดซื้อ  จัดท า  ซ่อมแซม  สื่อ การเรยีน
การสอนกลุม่สาระการงานฯ 
-กิจกรรม ปรับปรุงการเรียนรายวชิา
เกษตรกรรม 
-กิจกรรม ปรับปรุงการเรียนรายวชิา 
คหกรรม 
-กิจกรรม ปรับปรุงการเรียนรายวชิา 
งานช่าง 
   

   
 

 
 

15,500 
 

11,000 
13,500 

 
 
 

    

 
40,000 

 

25,000(วิชาการ) 
  

 
40,000 
 
 
15,500 

 
11,000 
13,500 
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ที ่
รำยกำร/ กิจกรรม/ค ำชี้แจง/ในกำรใช้เงิน

งบประมำณ 
งบ 

ประมำณ 
นอก

งบประมำณ 
รวม 

1 กิจกรรมงำนบ้ำน 
-เตาอบไฟฟ้า 70 ลิตร Shape  1 เตา 
-เครื่องตีแป้งเอนกประสงค์ ความจุ4 ลิตร shap 1อัน 
-เคื่องปั่นน้ าผลไม้ shap  1 เครื่อง 
- ถาดอลูมีเนี่ยมแบบตื้น ขนาด 12x18 นิ้ว 4 ถาด 
-ถาดลึกอลูมีเนี่ยม ขนาดลึก 2 นิ้ว ขนาด 8x8 นิ้ว  
4 ถาด 
-กาละมังสแตนเลสบาง ปากกว้าง 12 นิ้ว 6 อัน 
 

 
      5,890 

1,990 
1,500 
600 
480 

 
540 

 
 
 
 

 
5,890 
1,990 
1,500 
600 
480 

 
540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หนา้ 58 
 

ที ่
รำยกำร/ กิจกรรม/ค ำชี้แจง/ในกำรใช้เงิน

งบประมำณ 
งบ 

ประมำณ 
นอก

งบประมำณ 
รวม 

2 กิจกรรมงำนช่ำง 
1. ไม้อัด หนา 10 มม.  3 แผ่น 
2. กระดาษทรายขัดไม้เบอร์3    2 โหล 
3. สีฝุ่น สีแดงและด า 2 ถุง 
4. ดอกสว่าน 1 หุน 2 หุนและ3 หุน 
5. ทินเนอร์  1ลัง 
6. แปรงทาแชลค 2 นิ้ว ขนาด 3 นิ้ว 
7. สายไฟฟ้าขนาด  เบอร์ 1 pvd 
8. สายไฟฟ้าขนาด  เบอร์ 1.5 pvd 
9. เบรกเกอร์ 30A 
10. สวิทซ์ทางเดียวแบบบล๊อดติดผนัง  10 ตัว 
11.ปลั๊กแบบบล๊อกติดผนัง   10 ตัว 
12. บล็อกพลาสติกแบบติดผนัง  10 ตัว 
13. หน้ากากบล็อกแบบ 2 ช่วง 
14. เทปพันสายไฟ ม้วนใหญ่ 2 ม้วน 
15. ข้อหลอดเกลียวแบบติดผนัง 5 ตัว 
16. หลอด LED แบบเกลียว ขนาด15 w 5  
17. แชลคทาไม้ 1 ลัง 
18. ตะปูตีกิ๊ป  1 กก 
19. ทรายหยาบ 1 คิว 
20. ถังด าพลาสติก 10ใบ 
21. เกรียงก่ออิฐ 10 อัน 
22. ปูนตราดอกบัว 4 กระสอบ 
 

 
 

 
 

รวม 
13,500 บำท 
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ที ่
รำยกำร/ กิจกรรม/ค ำชี้แจง/ในกำรใช้เงิน

งบประมำณ 
งบ 

ประมำณ 
นอก

งบประมำณ 
รวม 

3    กิจกรรม งำนเกษตร   
 กิจกรรม ปรับปรุงกำรเรียนรำยวิชำเกษตรกรรม  
-ปูน10 กระสอบกระสอบละ 120 
ทราย 3 คิว 
เหล็กเหลี่ยม 4x4 นิ้ว 3 ท่อนๆละ 500 
เหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว 6 ท่อนๆละ200 
หิน 1ดิวๆละ800 
- ขุยมะพร้าว  10  กระสอบๆ ละ  100 บาท   
- เปลือกมะพร้าวสับ 8 กระสอบๆละ  100   บาท รวม   
-ค่าไถพ้ืนที่แปลงเกษตร 1000  บาท 
-กรรไกรตัดกิ่งสูง 2  อัน 

-- คราด 10 ด้าม 
-คัตเตอร์ใหญ่  20  อันๆ ละ  30  บาท  รวม    
-จอบพร้อมด้าม 10 ชุดใหญ่ชุดละ 280  
--ข้อต่อรางปลูกผักไฮโดรโพนิก 20ชิ้นๆละ60 บาท 
-เมล็ดพันธุ์ผัก 
-ปุ๋ย A และ B ผักไฮโดรโพนิกส์ 1ชุด 

 
  

 
   

1200 
1500 
1500 
1200 
800 
1000 
800   
1000 
700 
150 
600 
2800 
1200 

       700 
 350  

 
 

 รวม  
15,500 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 40,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               



แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หนา้ 60 
 

6. กำรติดตำมประเมินผล     
       -สังเกต ตรวจสอบผลงานของนักเรียน 
       -ดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
              การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียน รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มีการพัฒนาที่มีคุณภาพ
เพียงพอแก่การจัดกิจกรรม 
 

         
        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                          (นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ) 
 

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 

 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
           (นายศักดา  ใจตรง.) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีติดตำม / ประเมินผล เครื่องมือชี้วัด 
-ผลจากการน านักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

สังเกต -แบบสังเกต 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

ตรวจสอบ -แบบตรวจสอบ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น สังเกต -แบบสังเกต 
-นักเรียนใช้สื่อที่หลากหลายและมีคุณภาพใน
การเรียน 

สังเกต, ตรวจสอบ -แบบสังเกตและแบบ ตรวจสอบ 
 

-โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนที่นักเรียนหรือชุมชนมาศึกษาได้ 

สังเกต, ตรวจสอบ -แบบสังเกตและแบบ ตรวจสอบ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
กลุ่มงำน  วิชาการ 

แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาครู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ปลูกฝัง 

คุณธรรมและความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน)   
               มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในแต่ละวิชาหรือแต่ละหน่วยของการเรียนรู้ ครูมีบทบาทส าคัญทั้งในขั้นเตรียมการ   
ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมิน โดยขั้นเตรียมการผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้ต่างๆ  พัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ในแผนกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด การเผชิญปัญหา สอดคล้องกับธรรมชาติ 
สัมพันธ์กับสังคมและตรงตามความสนใจของผู้เรียน ทางโรงเรียนเห็นความส าคัญสิ่งเหล่านี้   จึงเน้น ให้ครูผู้สอน
ผลิตสื่อการสอน และส่งเสริมให้เกิดสื่อการสอนที่ดี ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
การผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ จะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ดีไปด้วย และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
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ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็นการพัฒนาสื่อการการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกท้ังเป็นการสนับสนุนครูในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการให้ก้าวหน้าเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่อยู่รอบข้างอีกด้วย  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ครู ได้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน       
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูคิดค้นสร้างสรรค์ ประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและน าไปใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

3. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของครูต่อการสร้างสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
3. เป้ำหมำย 

ด้ำนปริมำณ 
 - ครูจ านวน 25 คนของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้

        - ครูร้อยละ 90 มีความสามารถในการประดิษฐ์และพัฒนาสื่อที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้ 
ด้ำนคุณภำพ 
- ครูสามารถประดิษฐ์และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
- ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

4. กำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ 2565  (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  

4.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม

พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 1,000   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do) 
 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 4,000   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว และคณะครู 

3 ขั้นติดตามผล (Check) 
  

ส.ค. 65 – ก.ย. 65    นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

4 ขั้นสรุปรายงานผล 
(Action) 
   

ส.ค. 65 – ก.ย. 65    นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

รวม 5,000    
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1.  ค่าเอกสารคู่มือการอบรม 500  
2.  ค่าวิทยากร 1,000  
3.  ค่าอาหารว่าง+อาหารกลางวัน 3,000  
4. ค่าเกียรติบัตร 500  

รวม 5,000  
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   
1. ครูผู้สอน ร้อยละ 90 สามารถสร้างสือ่และใช้สื่อ
ในการจดัการเรียนการสอน 

-   วัดและประเมินผลจากสื่อ
ที่ครูสร้างขึ้น 

-     สื่อสภาพจริง 

   
ผลสัมฤทธิ์   
1. ครูร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการสร้างสื่อเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

- วัดและประเมินผลจากความ
พึงพอใจ 

-    แบบสอบถาม 
-    ผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

   
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

    ผลผลิต 
      1. ครูจ านวน 25 คนของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
       2. ครูร้อยละ 90 มีความสามารถในการประดิษฐ์และพัฒนาสื่อที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
     ผลลัพธ์ 
 1. ครูร้อยละ 90 มีความพึงพอใจการการผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

. 
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  ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                           (นางสาวณัฐณิชาช์  บญุไว) 
 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
              (นายศักดา  ใจตรง) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    ส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ICT) 
กลุ่มงำน  วิชาการ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

ท้องถิ่น จังหวัดและประเทศ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ปลูกฝัง 
   คุณธรรมและความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน)  ข้อที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้เติมเต็มศักยภาพ ดังนั้นการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในกลุ่มนี้ต้องมีหลายลักษณะ  เช่น 
การจัดค่ายพัฒนานักเรียน  การศึกษาดูงาน  การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ ฯลฯ การเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ 
การจัดติวเข้มเพ่ือเตรียมส่งเข้าประกวดแข่งขัน  ล้วนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือมุ่งพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงขีดสุดในทุกๆด้าน  โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความประพฤติ 
ระเบียบวินัยในตนเอง  การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติปี 2542 ที่ว่า เก่ง ดี และมีความสุข  โดยจัดมุ่งเน้นให้เข้มข้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี    ด้านคอมพิวเตอร์  นักเรียนต้องมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนา
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ตนเองอย่างต่อเนื่อง   มีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  สามารถน าความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆมาใช้พัฒนาตนเอง 

การจัดโครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ( ICT) เป็นการจัดขึ้นเพ่ือให้
โครงการมีการด าเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาด้านนักเรียน โครงการ
ส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ICT) จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง เป็นที่ประจักษ์สามารถแข่งขันทักษะได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. เป้ำหมำย 

ด้ำนปริมำณ 
 - นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(ICT)   จ านวน ๒๐  คน  
ด้ำนคุณภำพ 
 - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 - นักเรียนที่มีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง เป็นที่ประจักษ์สามารถแข่งขันทักษะได้ 

4. กำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ   (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2565)  

4.1 กิจกรรมฝึกซ้อม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do) 
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

2,000   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

3 ขั้นติดตามผล (Check) 
  

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
   

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

รวม 2,000    
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 4.2 กิจกรรมพานักเรียนไปแข่งขันทักษะ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม(Plan) 
 

ธ.ค. 64 – 
ก.พ. 65 

   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

2 .ขั้นปฏิบัติ(Do) 
 

ธ.ค. 64 – 
ก.พ. 65 

๑๐,๐๐๐   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

3 ขั้นติดตามผล(Check) 
  

ธ.ค. 64 – 
ก.พ. 65 

   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

4 ขั้นสรุปรายงานผล(Action) 
   

ธ.ค. 64 – 
ก.พ. 65 

   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

รวม 10,000 
  

 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1. กิจกรรมฝึกซ้อม 2,000  
2. กิจกรรมพานักเรียนไปแข่งขันทักษะ 10,000  
    

รวม 12,000  
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

  

ผลสัมฤทธิ์   
1. นักเรียนที่มีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง 
เป็นที่ประจักษ์สามารถแข่งขันทักษะได้ 

การแข่งขันระดับโรงเรียน 
การแข่งขันระดับจังหวัด 
การแข่งขันระดับภาค 

ผลการแข่งขัน 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนมีแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาด้าน ICT 
2. นักเรียนที่มีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง เป็นที่ประจักษ์สามารถแข่งขันทักษะได้ 

         
 
 

        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                           (นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไว) 

 

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
         (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
      (นายศักดา  ใจตรง) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ 

ชื่อโครงกำร    พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงชุมชน 
กลุ่มงำน  วิชาการ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
สนองยุทธศำสตร์ สพม.อนชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
         การจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ
   ทางการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจและคณะ 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 จากกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง” อันเป็นหลักการและ
แนวทางที่ส าคัญในการบริหารจัดการดินและน้ าเพ่ือการเกษตรในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งแนวคิดในการ
พัฒนาเพ่ือพ่ึงพาตนเองการแก้ไข้ปัญหาความยากจน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับนโยบายดังกล่าว
มอบหมายให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชัยนาท และโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ได้จัดท าการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และได้จัดท า“โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน”โดยเน้นการมีส่วน
ร่วม จากผู้ปกครองชุมชน นักเรียนและหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และเพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้จัดท าโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพที่สุจริตโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2. เพ่ือฝึกให้นักเรียนผู้ปกครองได้ลงมือและปฏิบัติจริงในอาชีพด้านการเกษตรโดยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
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 3. เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 4. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน 
3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมำณ 
  1. นักเรียนประมาณ 249 คนเข้าร่วมโครงการได้รับรู้ ทักษะและการปฏิบัติจริงในกลุ่มงานอาชีพ
ด้านการเกษตร 
      3.2 เชิงคุณภำพ 
  2. นักเรียนมีความรู้ทักษะประสบการณ์ในอาชีพและสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
4. กิจกรรมและระยะเวลำด ำเนินกำร 
 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครูและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วม
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยการรวมกลุ่มตามความสนใจของผู้เข้าร่วมโครง ซึ่งเป็นการน้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนเพ่ือเป็นแบบอย่างให้นักเรียน ครูและชุมชนสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี และเนื่องจากในปีงบประมาณ  2561 โรงเรียนได้จัดท าโครงการต่อเนื่องโดยใช้
งบประมาณของโรงเรียนด าเนินการทั้งหมด จ านวน 4 กิจกรรม คือ 

1.    กิจกรรมการปลูกมะนาวในท่อซิเมนต์ 
2 กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบไม้และวัสดุในโรงเรียน 
3 โครงการจัดสวนถาดสวนแก้ว 
4.    กิจกรรมการเพาะปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ 

5. ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ข้ันเตรียมกำร 
     1.1 ประชุมวางแผน 
      
      1.2  เขียนโครงการ 
       
      1.3  เสนอเงินอนุมัติโครงการจาก 
             โรงเรียน                                                

ต.ค.64 
 
ต.ค.64 
 
พ.ย.64 
พ.ย.64 
 

- 
 
- 
 
- 

ผู้อ านวยการ,เจ้าหน้าที่ 
สป.กษ. ,อ.วิเชียร,อ.ณปภัช 
นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ 
                                    
นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ 
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2.  ข้ันด ำเนินกำร  
     2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
          - ปลูกมะนาวในท่อซิเมนต์และ
ผักสวนครัว 
          -ปรับปรุงโรงเรือนปลูกผัก 
           -ปุ๋ยหมัก    
          - สวนถาดสวนแก้ว 
     2.2 ด าเนินการ 
     2.3 ลงมือปฏิบัติงานจริง 
     2.4 ทดลองใช้ 
     2.5 ปรับปรุงแก้ไข 
 

 
พ.ย.64 
พ.ย.64 
พ.ย.64 
พ.ย.64 
พ.ย.64 
ต.ค.64 - มี.ค.65 
ต.ค. 64 - มี.ค.65 
 
มี.ค. 65 
มี.ค. 65 

12,000 บาท 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

โรงเรียนเนินขามรัฐฯ 
 
อ.ณปภัช  กล้าสาริกิจ 
อ.วิเชียร  เวชสถิตธรรม 
 
อ. ณปภัช  กล้าสาริกิจ 
นักเรียนในกลุ่มบริษัท 
นักเรียนในกลุ่มบริษัททุกคน 
 
 
นักเรียนในกลุ่มบริษัท 
นักเรียนในกลุ่มบริษัท 

3.ขั้นประเมินผล 
   3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

30 กันยายน 
2565 
ตลอดปีการศึกษา 

- อาจารย์ทุกท่านที่รับผิดชอบ
เป็นที่ปรึกษาของกลุ่ม บริษัท
และนักเรียนกลุ่มบริษัท 

6. งบประมำณ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จ านวน  14,900    บาท 
        ก.  กิจกรรมท าระบบน้ าหยดมะนาวในท่อซิเมนต์  4,900  บาท 
        ข.  กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ 10,000  บาท ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือน ท ารางปลูก 
        กิจกรรมอ่ืนๆ ใช้เงินหมุนเวียนเดิมที่คงเหลือด าเนินการต่อ 

7. สถำนที่  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เลขที่ 100 หมู่ 8 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท                  
8. กำรติดตำม/ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีติดตำม / ประเมินผล เครื่องมือชี้วัด 
-ปริมาณของมะนาวพืชผักและคุณภาพ
ที่ได้ 

สังเกต -แบบสังเกต 

-การเจริญเติบโตของผักไฮโดรโพนิกส์
และการน าไปใช้ประโยชน์ 

สังเกต -แบบสังเกต 

- ปริมาณปุ๋ยหมักที่ได้ใช้ในโรงเรียนและ
จ าหน่าย 

ตรวจสอบ -แบบตรวจสอบ 

-คุณภาพสวนถาดสวนแก้วที่จ าหน่าย สังเกต -แบบสังเกต 
-ปริมาณและคุณภาพของทองม้วน
สมุนไพรที่ผลิตได้ 

สอบถาม -แบบสอบถาม 
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9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 นักเรียน ครู และชุมชนมีความรู้ความสามารถ และทักษะการสร้างงานอาชีพ สามารถสร้างงานให้กับ
ตนเองโดยน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 
         
 
 

        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                           (นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ) 
 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
            (นายศักดา  ใจตรง) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนเนนิขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
กลุ่มงำน  วิชาการ 

แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ยทุธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
             ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด

   การศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน.  ยทุธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน)  ข้อที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้าน
คุณภาพการศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอีกทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 14 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายใน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  11  ตุลาคม  2559 และถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและให้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ดังนั้น เพ่ือสนองต่อ พ.ร.บ. และเพ่ือให้การบริการจัดการของโรงเรียนเป็นไปตามกฎกระทรวงอย่าง
มีประสิทธิภาพโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 2. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3. เพ่ือน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. เป้ำหมำย 

ด้ำนปริมำณ 
1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบโดยครูทุกคนมีส่วนร่วม 
2. ได้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยการระดมความคิดจากครู

ทุกคนในโรงเรียน  
ด้ำนคุณภำพ 
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ครู  บุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครองและผู้ที่ มี

ส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้               
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
4. กำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2565  ( 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2565) 
4.1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมอบรม พัฒนาความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

500   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไวและคณะครู 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do) 
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

1,500   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไวและคณะครู 

3 ขั้นติดตามผล (Check) 
  

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไวและคณะครู 

4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
   

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไวและคณะครู 

รวม 2,000    
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 4.2 กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม(Plan) 
 

ต.ค. 64 – 
พ.ย. 64 

   นางสาวจิราพร  
เพ็งพะยม 

2 .ขั้นปฏิบัติ(Do) 
 

ต.ค. 64 – 
พ.ย. 64 

1,000   นางสาวจิราพร  
เพ็งพะยม 

3 ขั้นติดตามผล(Check) 
  

ต.ค. 64 – 
พ.ย. 64 

   นางสาวจิราพร  
เพ็งพะยม 

4 ขั้นสรุปรายงานผล(Action) 
   

ต.ค. 64 – 
พ.ย. 64 

   นางสาวจิราพร  
เพ็งพะยม 

รวม 1,000 
  

 

 4.3 กิจกรรมที่ 3 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและให้บริการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม(Plan) 
 

พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

   นางสาวสมปอง 
ดิษฐ์น้อย 

2 .ขั้นปฏิบัติ(Do) 
 

พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

1,000   นางสาวสมปอง 
ดิษฐ์น้อย 

3 ขั้นติดตามผล(Check) 
  

พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

   นางสาวสมปอง 
ดิษฐ์น้อย 

4 ขั้นสรุปรายงานผล(Action) 
   

พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

   นางสาวสมปอง 
ดิษฐ์น้อย 

รวม 1,000 
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 4.4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและจัดท ารายงานผลการประเมิน(SAR) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม(Plan) 
 

มี.ค. 65 – 
เม.ย. 65 

   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

2 .ขั้นปฏิบัติ(Do) 
 

มี.ค. 65 – 
เม.ย. 65 

1,000   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

3 ขั้นติดตามผล(Check) 
  

มี.ค. 65 – 
เม.ย. 65 

   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

4 ขั้นสรุปรายงานผล(Action) 
   

มี.ค. 65 – 
เม.ย. 65 

   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

รวม 1,000 
  

 

 4.5 กิจกรรมที่ 5 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม(Plan) 
 

มี.ค. 65 – 
เม.ย. 65 

    

2 .ขั้นปฏิบัติ(Do) 
 

มี.ค. 65 – 
เม.ย. 65 

5,000   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

3 ขั้นติดตามผล(Check) 
  

มี.ค. 65 – 
เม.ย. 65 

    

4 ขั้นสรุปรายงานผล(Action) 
   

มี.ค. 65 – 
เม.ย. 65 

    

รวม 5,000 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

1. 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมอบรม พัฒนาความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2,000  

2. กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

1,000  

3. กิจกรรมที่ 3 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและให้บริการ 1,000  
4. กิจกรรมที่ 4 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาและจัดท ารายงานผลการประเมิน(SAR) 
1,000  

5. กิจกรรมที่ 5 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 5,000  

รวม 10,000  

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   
1 .โรงเรียนมี แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจ าปี  ที่เหมาะสม 

- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/
ประเมินโครงการ 

- แบบประเมินโครงการ 
 

2. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบทันสมัย พร้อมใช้ 
3. การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเผยแพร่ผล
การด าเนินงาน 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 
- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม/
ประเมินโครงการ 

- แบบสรุปรายงาน 
 
- แบบสรุปรายงาน 

ผลสัมฤทธิ์   
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา - การประเมินมาตรฐาน - แบบประเมินมาตรฐาน 
   

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีการพัฒนาบุคลากรครู  ผู้เรียน  การจัดการเรียนรู้  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางสาวณัฐณิชาช์  บญุไว) 

 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
             (นายศักดา  ใจตรง) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงการ    โครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

แผนงาน    สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศาสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
   จัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถ  
   จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกภาค 
   ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 สนองยุทธศาสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    การวัดผลและประเมินผล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
   สอนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน         . 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
 สถานศึกษา            
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
  เป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่    งาน (Routine) 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 (16 พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
ผู้รับผิดชอบ  นายชาตรี  ต่ายจันทร์ 
_________________________________________________________________________________ 
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1. หลักกำรและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน  สร้างสังคมและสร้างชาติเป็นกลไกหลักในการพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศ
เพ่ือการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต  ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้
ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาคและของโลกควบคู่กับการธ ารงรักษา อัตลักษณ์
ของประเทศ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560 : 1)  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 24 (4) ระบุว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา (ราชกิจจานุเบกษา , 2553 : 
7) 
 จากรายงานของกลุ่มบริหารวิชาการในปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับต่ า คือ ระดับผลการเรียนระหว่าง 1 - 1.5  เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อยคิดเป็นร้อยละตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ดังนี้ 1) คณิตศาสตร์ 17.47  2) วิทยาศาสตร์ 15.87 3) 
ภาษาไทย 14.29  4) ภาษาต่างประเทศ 5) 13.70 การงานอาชีพ 12.92  และ 6) สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 8.83  วิชาการศึกษาด้วยตนเอง (Independent  Study : IS) 0.57  และมีระดับผลการเรียนเป็น 0 ร 
และ มส. เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคิดเป็นร้อยละตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) คณิตศาสตร์ 13.10          
2) ภาษาไทย 9.96  3) วิทยาศาสตร์ 8.49  4) การงานอาชีพ 6.29   5) ภาษาต่างประเทศ 3.01 6) สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 0.54  วิชาการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study : IS) 10.34  (โรงเรียนเนินขามรัฐ
ประชานุเคราะห,์ 2563 : 15) 

 จากปัญหาดังกล่าวจึงต้องหาแนวทางวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนดไว้  ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ซึ่งมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการด าเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง  จึงได้จัดท าโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมข้ึน  
1. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 2.2  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ/วิธีจัดการเรียนรู้ของครู 
 2.3  เพ่ือให้มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 2.4  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม 
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3. เป้ำหมำย 

ด้ำนปริมำณ 
1. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามที่โรงเรียนที่ก าหนด 
2. ครูทุกคนได้รับการพัฒนากระบวนการ/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. ครูทุกคนได้รับการปรับปรุงพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
4. ครทูุกคนได้รับการพัฒนาการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม 

ด้ำนคุณภำพ 
1. นักเรียนของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามที่โรงเรียนที่

ก าหนด 
2. ครูพัฒนากระบวนการ/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่าง

บุคคล เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ครูปรับปรุงพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่มีประสิทธิภาพ 
4. ครูพัฒนาการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4. กำรด ำเนินงำน 
 ปีการศึกษา 2564 (16 พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 ปีงบประมาณ  2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 )  
 ปีงบประมาณ  2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )  

 4.1 กิจกรรมศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำและควำมต้องกำร 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

1 ประชุมครู ส ารวจปัญหา
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
กับนักเรียน 

ม.ค. – ก.พ. 
2564 

- - - - นายชาตรี  ต่าย
จันทร์ 
- คณะกรรม 
การด าเนินงาน    
นิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม 

2 ด าเนินการส ารวจและ
ประเมินความต้องการ 
ของนักเรียน 

ม.ค. – ก.พ. 
2564 

- - - 
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 4.1 (ต่อ) กิจกรรมศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำและควำมต้องกำร  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

3 ด าเนินการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา 
และความต้องการ 

ม.ค. – ก.พ. 
2564 

    

4 ด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาและจัดล าดับ
ความส าคัญของสาเหตุ
ก าหนดกิจกรรมการนิเทศ
ภายในแบบ 
มีส่วนร่วม 

ม.ค. – ก.พ. 
2564 

- - - - นายชาตรี  ต่าย
จันทร์ 
- คณะกรรม 
การด าเนินงาน    
นิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม 
 5 ส ารวจความต้องการพัฒนา

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ส าหรับ
คร ู

ม.ค. – ก.พ. 
2564 

- - - 

 4.2 กิจกรรมกำรวำงแผนกำรนิเทศภำยในแบบมีส่วนร่วม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

1 ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
นิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายเพื่อวางแผนก าหนด
แนวทางการจัดกิจกรรมและ
วิธีการด าเนินการนิเทศ
ภายในแบบมีส่วนร่วม 

พ.ค. 2564 - - - - นายชาตรี  ต่าย
จันทร์ 
- คณะกรรม 
การด าเนินงาน    
นิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม 
- คณะครู 
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 4.2 (ต่อ) กิจกรรมกำรวำงแผนกำรนิเทศภำยในแบบมีส่วนร่วม  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

2 จัดท าโครงการและก าหนด
ผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย
ของโครงการนิเทศภายใน
แบบ 
มีส่วนร่วม 

พ.ค. 2564 2,000 - - - คณะกรรม 
การด าเนินงาน    
นิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม 
 

 4.3 กิจกรรมด ำเนินกำรปฏิบัติกำรนิเทศภำยในแบบมีส่วนร่วม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

๑ อบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศ
ภายในแบบมีส่วนร่วม
ส าหรับครู 
-พัฒนากระบวนการ/วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
-พัฒนาปรับปรุงการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
-พัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในแบบมีส่วนร่วม 

พ.ค. 2564 10,000 - - - นายชาตรี  ต่าย
จันทร์ 
- คณะกรรม 
การด าเนินงาน    
นิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม 
- คณะครู 

2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
มอบหมายงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานนิเทศภายในแบบ
มีส่วนร่วม 

พ.ค. 2564 - - - 
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 4.3 (ต่อ) กิจกรรมด ำเนินกำรปฏิบัติกำรนิเทศภำยในแบบมีส่วนร่วม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

3 ประชุมสร้างสื่อนวัตกรรม
ก าหนดแหล่งเรียนรู้ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ
ภายในแบบมีส่วนร่วม 

พ.ค. 2564 3,000 - -  

4 การจัดท าเอกสารและ
ก าหนดภารกิจในการ
ด าเนินงานนิเทศภายในแบบ
มีส่วนร่วม 

พ.ค. 2564 2,000 - - - คณะกรรม 
การด าเนินงาน    
นิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม 

5 ด าเนินกิจกรรมนิเทศภายใน
แบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 

พ.ค. 2564 - - - 

5.1 การประชุมก่อนเปิดเรียน พ.ค. 2564 - - - - คณะกรรม 
การด าเนินงาน    
นิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม 

5.2 การจัดกิจกรรมนิเทศภายใน
แบบมีส่วนร่วม 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

พ.ค. 2564 - - - 

5.3 การศึกษาวิเคราะห์ 
(Analysis) 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้     
 - ผู้เรียน  
 - มาตรฐานการเรียนรู้  

พ.ค. 2564 2,000 - - - คณะกรรม 
การด าเนินงาน    
นิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม 
-คณะครู 

5.4 การออกแบบหรือพัฒนาการ
เรียนการสอน (Design) 

พ.ค. 2564 - - - 
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 4.3 (ต่อ) กิจกรรมด ำเนินกำรปฏิบัติกำรนิเทศภำยในแบบมีส่วนร่วม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

5.5 การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยผสมผสาน
เทคนิควิธีที่สอดคล้องกัน
เป็นกระบวนการใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
วัยประสบการณ์เดิมและ
ความสามารถในการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

พ.ค. 2564 - - - - คณะกรรม 
การด าเนินงาน 
นิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม 
-คณะครู 

5.6 การสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลระหว่างเรียน
หลังเรียน 

พ.ค. 2564 2,000 - - 

5.7 การจัดท าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้และ
เครื่องมือประกอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

พ.ค. 2564 2,000 - - - คณะกรรม 
การด าเนินงาน    
นิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม 
-คณะครู 6 การด าเนินการจัดการเรียนรู้ 

(Implementation)  
พ.ค. 2564 - - - 

6.1 การเตรียมการใช้หน่วยการ
เรียนรู้หรือแผนการจัดการ
เรียนรู้และทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

- - - 
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 4.3 (ต่อ) กิจกรรมด ำเนินกำรปฏิบัติกำรนิเทศภำยในแบบมีส่วนร่วม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

6.2 การจัดการเรียนรู้ตามหน่วย
หรือแผนการจัดการเรียนรู้
ตามข้ันตอนที่ออกแบบไว้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

- - - 

6.3 การรวมกลุ่มเพ่ือแก้ไข
ปัญหา 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

- - - 

6.4 การปฏิบัติตามบทบาทใน
การนิเทศภายในแบบมีส่วน
ร่วม 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

- - - - คณะกรรม 
การด าเนินงาน    
นิเทศภายในแบบ
มีส่วนร่วม 
-คณะครู 

6.5 การใช้กระบวนการกลุ่มร่วม
คิดหาปัญหาการเรียนรู้
ส าคัญที่สุดของนักเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

- - - 

6.6 การใช้กระบวนกลุ่มอภิปราย
หาสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหา 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

- - - 

6.7 การใช้กระบวนการกลุ่มหา
แนวทางแก้ไขปัญหาการ
เรียนรู้ของนักเรียนและสรุป
แนวทางแก้ปัญหาที่ส าคัญ 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

- - - - คณะกรรม 
การด าเนินงาน    
นิเทศภายในแบบ
มีส่วนร่วม 
-คณะครู 
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4.3 (ต่อ) กิจกรรมด ำเนินกำรปฏิบัติกำรนิเทศภำยในแบบมีส่วนร่วม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

6.8 การสร้างแผนงานเลือกการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
based learning: PBL) 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

- - - - คณะกรรม 
การด าเนินงาน    
นิเทศภายใน
แบบมีส่วนร่วม 
-คณะครู 6.9 การน าแผนที่ร่วมกันคิดไป

ใช้ตามก าหนดการท างาน
เสนอผลส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ
ผ่านช่องทาง LINE หรือ 
Facebook หรือรูปแบบ
อ่ืน ๆ 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

- - - 

6.10 การน าผลมาสรุปสุดท้าย
สะท้อนผลและพัฒนา
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

- - - 

7 การวัดและประเมินผล 
(Evaluation)  

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

- - - 

7.1 วัดและประเมินผลท้าย
บทเรียนหรือเม่ือจบ
บทเรียนแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

- - - 

7.2 ประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและข้อมูลบันทึกผล
การจัดการเรียนรู้ของครู 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

- - - - คณะกรรม 
การด าเนินงาน    
นิเทศภายใน
แบบมีส่วนร่วม 
- คณะครู 
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 4.3 (ต่อ) กิจกรรมด ำเนินกำรปฏิบัติกำรนิเทศภำยในแบบมีส่วนร่วม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

7.2 ประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและข้อมูลบันทึกผล
การจัดการเรียนรู้ของครู 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

- - - - คณะกรรม 
การด าเนินงาน    
นิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม 
- คณะครู 

 4.4 กิจกรรมประเมินผลและรำยงำนผล 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

1 สรุปการประเมินการ
ด าเนินงานทุกขั้นตอน 

กุมภาพันธ์ 
2564 

2,000 - - - คณะกรรมการ
นิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม 
- คณะครู 

 
2 น าผลสรุปการด าเนินงาน

ตามโครงการเพ่ือมาประเมิน
โครงการและรายงานผลการ
ประเมินโครงการ 

กุมภาพันธ์ 
2564 

- - - นายชาตรี   
ต่ายจันทร์ 

 
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1. กิจกรรมศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ - - 

2. 
กิจกรรมการวางแผนการนิเทศภายในแบบ 
มีส่วนร่วม 

2,000 - 
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5. (ต่อ) รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
3. กิจกรรมด าเนินการปฏิบัติการนิเทศภายใน 

แบบมีส่วนร่วม 
21,000 - 

4. กิจกรรมประเมินผลและรายงานผล 2,000  
รวม 25,000  

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

1. ทดสอบ 
 

1.  แบบทดสอบ 
 

2. ร้อยละของครูได้รับการพัฒนากระบวนการ/
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
 

3.  แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
 

3. ร้อยละของครูได้รับการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
 

3.  แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
 

4. ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาการนิเทศภายใน
แบบมีส่วนร่วม 

4. นิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

3.  แบบนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

 
 7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1  นักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เห็นประโยชน์จากการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา 
มีเป้าหมายและวางแผนในการเรียนและน าความรู้ ทักษะและกระบวนการมาพัฒนาการเรียนรู้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  

7.2  ผู้ปกครอง และชุมชนมีความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเข้ามา    มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

7.3  ครูมีความสามัคคี เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ต่ายจันทร์) 
 

 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
                      (นายศักดา  ใจตรง) 

                            ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
กลุ่มงำน  งบประมาณและแผนงาน 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
สนองยุทธศำสตร์ สพม.อนชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
         การจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ
ทาง   การศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวหทัยพร  มลทอง และคณะ 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน ที่จะท าให้นักเรียนมีปัญหาซึ่ง
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสนี้มีวันที่ก าลังพัฒนาทุกด้าน และควรที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงาม
ไปในทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นักเรียนเกิดความสับสน ซึ่งอาจท าให้
นักเรียนกับผู้ปกครองเกิดการห่างเหินกันและพฤติกรรมแปลก ๆ ก็ตามมา และนักเรียนต้องเตรียมตัวประกอบ
อาชีพในอนาคต ดังนั้นต้องมีโครงการนี้เกิดขึ้น 
 ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการ
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมี
ความสุข 
 งานแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีงานบริการ 5 งาน คือ บริการรวบรวม
ข้อมูลนักเรียน,บริการสนเทศ,บริการจัดวางตัวบุคคล,บริการการให้ค าปรึกษา,บริการติดตามและประเมินผล ซึ่ง
งานทั้ง 4 งานจะครอบคลุมงาน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา,ด้านอาชีพและด้านส่วนตัวและสังคม 
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2.   วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลลัพท์  (OUT  COMES)       

  2.1.1  เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆที่อาจเกิดกับนักเรียน 
  2.1.2  เพ่ือช่วยชี้แนวทางท้ังด้านพฤติกรรม,การศึกษาและอาชีพ 

2.2 ผลผลิต ( OUT PUT)   
 2.2.1  เพ่ือจัดท าข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้ตรงกับความจริงและเป็นปัจจุบัน 
 2.2.2  เพ่ือจัดบริการแนะแนวต่อเนื่องควบคู่กับการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านและ 5 

กิจกรรม 
3.   เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรทุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ( สพฐ ) 
 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนได้ด าเนินการเรื่องการจัดสรรเงินปัจจัยให้กับนักเรียนเพื่อไปใช้ในการด าเนินชีวิตและ
สร้างอาชีพให้กับนักเรียน 
4.   กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
      ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. ตั้งคณะกรรมการเก่ียวกับระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 2. ประชุมบุคลากรในการด าเนินงานปัจจัย 
 3. ด าเนินการตามแผนงาน 
 4. ประเมินผล 
 5. รายงานผล 
 
ปฏิทินกำรปฏิบัติกิจกรร 

ครั้งที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ 

- การท าหมูหวาน 

ครูหทัยพร 
และคณะ 

2 จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ 

- การท าสังขยา 

ครูสายฝน 
และคณะ 

3 จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ 

- การกลัดกระจก 

ครูชาตรี 
และคณะ 

4 จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ 

- การท าข้าวมันไก่ 

ครูปริญพัชร์ 
และคณะ 
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5 จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ 

- การท าดอกไม้ 

ครูปริญพัชร์ 
และคณะ 

6 จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ 

- การปลูกผัก 

ครูหทัยพร 
และคณะ 

7 จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ 

- การท าน าสมุนไพร 

ครูหทัยพร 
และคณะ 

หมำยเหตุ  กำรจัดกิจกรรมเน้นกำรจัดที่หลำกหลำยปรับเปลี่ยนตำมเวลำและควำมต้องกำรของนักเรียน 
5.   ทรัพยากร 
 บุคลากรผู้รับผิดชอบ 
 นักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินปัจจัยพ้ืนฐาน  
6.  การติดตามและประเมินผล 
 1. จากการสังเกต 
 2.  สัมภาษณ์ 
 3.  นักเรียนน าไปประกอบอาชีพได้ 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนในโรงเรียนมีความสุขที่เรียนในโรงเรียนและมีอนาคตที่ดีทั้งด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

         
        

 ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            ( นางสาวหทัยพร  มลทอง) 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษ 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัต
เพราะ………………………………. 

 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
           (นายศักดา  ใจตรง) 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
กลุ่มงำน  วิชาการ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ข้อที่ 1 และ 5 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 2 และ 3 

สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ข้อที่ 1, 2, 3 และ 4 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ข้อที่ 1 และ 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นายเสน่ห์   พันธุ์ดี 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพ่ือลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลง โดย

ไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพ่ิมเวลาและ โอกาส

ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น. และหลังเวลานั้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรม

สร้างสรรค์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบ กิจกรรมเสริม

หลักสูตร โดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าาหนดของแต่ละโรงเรียน ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อน

นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เตรียม

นักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ หลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาของโลกที่

เห็นพ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องจิตส านึก ต่อโลก ความรู้ พ้ืนฐานการประกอบสัมมาอาชีพ 

ความรู้พ้ืนฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมและ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะในการ

เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ เทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริงกับ
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ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ ประเทศชาติ และ ทักษะในการแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ พัฒนาให้

มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้ง ด้าน
วิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของ นักเรียนแต่ละบุคคล 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

3. เพ่ือให้พ่อ แม ่ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. เป้ำหมำย/ ตัวช้ีวัด (เครื่องช้ีวัด) 
เชิงปริมำณ  

1. นักเรียน  จ านวน  164  คน  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ พัฒนา ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  

2. เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา  

ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนร้อยละ 75  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

พัฒนา ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

4.  กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร (ด ำเนินกำรตำมวงจรคุณภำพ P D C A และบอกถึงกำรพัฒนำผู้เรียน  
 : ฝึก สอน สอบ) 
        กิจกรรมที่ 1  

1.  ประสานงานกับฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม เพื่อขอรายละเอียดในรายวิชาที่เปิดสอนเป็น

หลักสูตรระยะสั้น   

 2. จัดท าโครงการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ประจ าปีการศึกษา   

     3. น าเสนอโครงการต่อผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 

 4. ประชุมชี้แจงให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ทุกคน

ได้รับทราบ          

5. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนได้รับทราบและท าการเลือกรายวิชาที่สอดคล้องกับความถนัดและ

ต้องการของตนเอง 

       6. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรระยะสั้น 
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 7. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

5. แผนกำรปฏิบัติงำน (ระบุช่วงการด าเนินงานให้ชัดเจนและด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัด) 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       กิจกรรม
ที่ 1 
ประสานงาน

กับฝ่าย

วิชาการ

วิทยาลัยการ

อาชีพเนินขาม 

เพ่ือขอ

รายละเอียดใน

รายวิชาที่เปิด

สอนเป็น

หลักสูตรระยะ

สั้น   

             

กิจกรรมที่ 2 
จัดท าโครงการ
จัดกิจกรรม 
ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 
ประจ าปี
การศึกษา   

             

กิจกรรมที่ 3 
น าเสนอ
โครงการต่อ
ผู้บริหารเพ่ือ
ขออนุมัติ 
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กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 4 
ประชุมชี้แจง

ให้กับคณะครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา

ของโรงเรียน

เนินขามรัฐ

ประชานุ

เคราะห์ทุกคน

ได้รับทราบ         

             

กิจกรรมที่ 5 
ประชาสัมพันธ์

ให้กับนักเรียน

ได้รับทราบ

และท าการ

เลือกรายวิชา

ที่สอดคล้อง

กับความถนัด

และต้องการ

ของตนเอง 
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กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 6 
ด าเนิน
กิจกรรมตาม
แผนการในแต่
ละรายวิชาใน
หลักสูตรระยะ
สั้น 

             

กิจกรรมที่ 7 
ประเมินผล
และสรุป
รายงาน 

             

6. หลักสูตร/เนื้อหำสำระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา)  
...........................................-............................................................................................................................. ...... 
7. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
8. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง     โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์และวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 
9. งบประมำณ   ใช้งบประมาณของวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 

รำยกำร/กิจกรรม/ 
ค ำชี้แจงในกำรใช้งบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ 
เงินอุดหนุน  (.....) รำยหัว 
               (.....) เรียนฟรี 15 ปี ๚ 

เงินระดมทรัพย์ 
ระบุ................................ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย 

กิจกรรมที่ 1 ประสานงานกับ
ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพ
เนินขาม เพ่ือขอรายละเอียดใน
รายวิชาที่เปิดสอนเป็นหลักสูตร
ระยะสั้น   

 

   

 

 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าโครงการจัด
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ ประจ าปีการศึกษา 
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รำยกำร/กิจกรรม/ 
ค ำชี้แจงในกำรใช้งบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ 
เงินอุดหนุน  (.....) รำยหัว 
               (.....) เรียนฟรี 15 ปี ๚ 

เงินระดมทรัพย์ 
ระบุ................................ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย 

กิจกรรมที่ 3 น าเสนอโครงการ
ต่อผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 

      

กิจกรรมที่ 4 ประชุมชี้แจง
ให้กับคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเนิน
ขามรัฐประชานุเคราะห์ทุกคน
ได้รับทราบ         

 

   

 

 

กิจกรรมที่ 5 ประชาสัมพันธ์

ให้กับนักเรียนได้รับทราบและ

ท าการเลือกรายวิชาที่

สอดคล้องกับความถนัดและ

ต้องการของตนเอง 

 

   

 

 

กิจกรรมที่ 6 ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนการในแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรระยะสั้น 

 
   

 
 

กิจกรรมที่ 7 ประเมินผลและ
สรุปรายงาน 

      

รวมทั้งสิ้น       

10. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 

10.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเองตาม

ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ 

และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

1. ท าแบบทดสอบ 

2. สังเกต / ซักถาม / 

สัมภาษณ์ 

1.  แบบทดสอบ 

2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 

10.2 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ท าแบบประเมินความพึง

พอใจ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     ผลผลิต 

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเองตามความ
สนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
     ผลลัพธ์ 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

2. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

         
 

        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
( นายเสน่ห์    พันธุ์ดี )  

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
          (นายศักดา  ใจตรง) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มงำน  วิชาการ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ข้อที่ 1 และ 5 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 2 และ 3 

สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.   ข้อที่ 1, 2, 3 และ 4 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ข้อที่ 1 และ 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นายชาตรี  ต่ายจันทร์ 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

จุดมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.2542   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 ตามความในมาตรา 6 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบกับแนวการจัด
การศึกษา ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้รู้จักพัฒนาตนเองให้เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน   ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   

 ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรแกนน าในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและศักยภาพด้าน เก่ง ดี มีสุข สามารถพ่ึงตนเอง ได้ตามวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระและมาตรฐานการ
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เรียนรู้ในระดับดี มีทักษะในการจัดการ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี
งาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีภูมิคุ้มกันต่ออบายมุข สารเสพติด สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ดังนั้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.2542   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึง
ได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
3.  เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 

3. เป้ำหมำย/ ตัวช้ีวัด (เครื่องช้ีวัด) 
เชิงปริมำณ  
นักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  

จ านวน  235  คน 

เชิงคุณภำพ 
1.  นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
3.  นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ(O – Net) 5 กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

4.  กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร (ด ำเนินกำรตำมวงจรคุณภำพ P D C A และบอกถึงกำรพัฒนำผู้เรียน  
 : ฝึก สอน สอบ) 

กิจกรรมที่ 1 
1. วิทยากรในการอบรม 
2. เอกสารประกอบการอบรม 
3. ด าเนินกิจกรรมการบกระดับผลสัมฤทธิ์ 
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5. แผนกำรปฏิบัติงำน (ระบุช่วงการด าเนินงานให้ชัดเจนและด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัด) 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

        
กิจกรรม 
ที่ 1 วิทยากร
ในการอบรม 
 

             

กิจกรรม 
ที่ 2 
เอกสาร
ประกอบการ
อบรม 

 
            

กิจกรรม 
ที่ 3 
ด าเนิน
กิจกรรมการ
บกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

             

 
6. หลักสูตร/เนื้อหำสำระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา) 
         แนวข้อสอบโอเน็ตและเทคนิคในการท าข้อสอบ  
7. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
8. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง. 
    8.1 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
    8.2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 
    8.3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 
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9. งบประมำณ จ ำนวน  30,000 .บำท ประกอบด้วย 

รายการ/กิจกรรม/ 
ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ 
เงินอุดหนุน  (.../..) รายหัว 
               (.....) เรียนฟรี 15 ปี ๚ 

เงินระดมทรัพย์ 
ระบุ................................ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย 

กิจกรรมที่ 1  
วิทยากรในการอบรม 

  10,000    

กิจกรรมที่ 2.  
เอกสารประกอบการอบรม 

10,000      

กิจกรรมที่ 3 
ด าเนินกิจกรรมการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ 

 
 10,000  

 
 

รวมทั้งสิ้น 30,000      

10. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 

10.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนที่ต่ ากว่า 

2.20 มี จ านวนลดลง และจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 

3 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 

ทดสอบความรู้นักเรียน 

 

แบบทดสอบ 

10.2 นักเรียนมีผลเฉลี่ยการประเมินระดับชาติ (O-

NET)  ในทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  5  

ต่อปี 

.  ทดสอบความรู้

นักเรียน 

แบบทดสอบ 

10.3  นักเรียนมีผลงานการแข่งขันด้านทักษะทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศเพ่ิมมากข้ึนทุกปี และมี
มาตรฐานผลงานสูงขึ้นในเชิงประจักษ์ 

การเข้าร่วมการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ 

เกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับ 
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11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     ผลผลิต 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
     ผลลัพธ์ 

1.  นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
3.  นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ ( O – Net )ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 

 
         

        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
( นายชาตรี  ต่ายจันทร์)  

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
           (นายศักดา  ใจตรง) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลุ่มงำน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
   จัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียน
   การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
   ในการจัดการศึกษา 
 สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
   และประเมินผล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
   สอนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน         . 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา           
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่    งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2564 (16 พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
ผู้รับผิดชอบ  นายชาตรี  ต่ายจันทร์ 
__________________________________________________________________________________ 
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1. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคนดี คนเก่ง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 

มีความสุข การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  นักเรียนที่มีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความรู้ความสามารถทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม  ส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของ
ตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมีศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกในการท าประโยชน์เพ่ือสังคม ดังนั้น จึง
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. วัตถุประสงค์ 

 1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ได้พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น 
 2.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ได้แสดงความสามารถ 
3. เป้ำหมำย/ ตัวช้ีวัด (เครื่องช้ีวัด) 

เชิงปริมำณ  
              1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีผลงานการส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันระดับจังหวัดหรือเขตพ้ืนที่
อย่างน้อย 3 รายการ 
               2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีผลงานการส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันระดับภาคหรือ
ระดับประเทศอย่างน้อย 1 รายการ 

เชิงคุณภำพ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถในด้านต่างๆ และได้รับรางวัลจากการประกวด  แข่งขัน 

4.  กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร (ด ำเนินกำรตำมวงจรคุณภำพ P D C A และบอกถึงกำรพัฒนำผู้เรียน  
 : ฝึก สอน สอบ) 
        กิจกรรมที่ 1  

1. ขั้นเตรียมการ 
 2. ขั้นด าเนินการ 
 3. ขั้นติดตามและประเมินผล 

๚ล๚ 
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5. แผนกำรปฏิบัติงำน (ระบุช่วงการด าเนินงานให้ชัดเจนและด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัด) 

กิจกรรม 
ปี  2563 ปี  2564 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

        
กิจกรรม 
ที่ 1.. 
ขั้น
เตรียมการ 

             

กิจกรรม 
ที่ 2 
ขั้น
ด าเนินการ 

             

กิจกรรม 
ที่ 3 
ขั้นติดตาม
และ
ประเมินผล 

             

 
6. หลักสูตร/เนื้อหำสำระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา)  
............................................................................................................................. ...................................................... 
7. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
8. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์และศูนย์ประสานงานทางการศึกษามัธยมศึกษา
ชัยนาท 
9. งบประมำณ จ ำนวน  70,000  บำท ประกอบด้วย 

รายการ/กิจกรรม/ 
ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ 
เงินอุดหนุน  (.../..) รายหัว 
               (.....) เรียนฟรี 15 ปี ๚ 

เงินระดมทรัพย์ 
ระบุ................................ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย 

กิจกรรมที่ 1 
ขั้นเตรียมการ 

10,000        
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9. งบประมำณ จ ำนวน  70,000  บำท ประกอบด้วย (ต่อ) 

รายการ/กิจกรรม/ 
ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ 
เงินอุดหนุน  (.../..) รายหัว 
               (.....) เรียนฟรี 15 ปี ๚ 

เงินระดมทรัพย์ 
ระบุ................................ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย 

กิจกรรมที่ 2 
ขั้นด าเนินการ 

  69,000      

กิจกรรมที่ 3 
ขั้นติดตามและประเมินผล 

  1,000      

รวมทั้งสิ้น 70,000        

10. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 

10.1 รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

รายการที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ 

     ผลผลิต 
     โรงเรียนมีผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็นที่น่าพอใจ 
     ผลลัพธ์ 
       1, นักเรียนได้รับส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
       2, โรงเรียนมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน 
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        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
( นายชาตรี  ต่ายจันทร์)  

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

        

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายศักดา  ใจตรง) 

                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หนา้ 111 
 

                                             โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
ชื่อโครงกำร    โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีโปงลาง 
กลุ่มงำน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่ 2 (ปลูกฝังคุณธรรม  ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด) 
   จุดเน้นที่ 4 ( ด้านผู้เรียน ) 
สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
   ความสามารถในการแข่งขัน 
 สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
   และประเมินผล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
   สอนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน         . 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่    งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2564 (16 พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
ผู้รับผิดชอบ  นายเสน่ห์   พันธุ์ดี 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ได้เน้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือให้

โรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท่ีมีในท้องถิ่นด้วย  ซึ่งดนตรีโปงลางเป็นดนตรีพื้นบ้านของชาวอีสาน มีความสอดคล้องเหมาะสมกับชุมชน

เนินขามในด้านความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่มีคุณค่า สมควรแก่การ

อนุรักษ์ไว้ เพ่ือสืบทอดไปยังลูกหลาน 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น 
2. น าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
3. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน 
4. ให้บริการกับชุมชนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ  

3. เป้ำหมำย/ ตัวช้ีวัด (เครื่องช้ีวัด) 
เชิงปริมำณ  

1. นักเรียนที่สนใจทางดนตรีโปงลาง  จ านวน 12  คน 
2. ซ่อมแซมเครื่องดนตรีโปงลางที่ช ารุด  จ านวน   4 รายการ 
3. จัดซื้อเครื่องดนตรีและวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม จ านวน  6 รายการ 
เชิงคุณภำพ 

  นักเรียนที่สนใจดนตรีโปงลาง มีทักษะทางด้านดนตรี การแสดงออก และสามารถให้บริการ 
ในการแสดงดนตรีโปงลางแก่ชุมชนและหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้ 
4.  กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร (ด ำเนินกำรตำมวงจรคุณภำพ P D C A และบอกถึงกำรพัฒนำผู้เรียน  
 : ฝึก สอน สอบ) 
 กิจกรรมที่ 1 

1. รับสมัครนักเรียนที่สนใจดนตรีโปงลาง 
2. ซ่อมแซมเครื่องดนตรีที่ช ารุด 
3. จัดซื้อเครื่องดนตรีและวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
4. ด าเนินงานการฝึกซ้อมการเล่นดนตรีโปงลาง 

5. แผนกำรปฏิบัติงำน  

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       
กิจกรรม 
ที่ 1 
รับสมัคร
นักเรียนที่
สนใจดนตรี
โปงลาง 
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5. แผนกำรปฏิบัติงำน (ต่อ) 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรม 
ที่ 2 
ซ่อมแซม
เครื่องดนตรี
ที่ช ารุด 

             

กิจกรรม 
ที่ 3 
จัดซื้อเครื่อง
ดนตรีและ
วัสดุอุปกรณ์
เพ่ิมเติม 
กิจกรรม 
ที่ 4 
ด าเนินงาน
การฝึกซ้อม
การเล่น
ดนตรี
โปงลาง 
 

      

 

      

 
6. หลักสูตร/เนื้อหำสำระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา)  
............................................................................................................................. ...................................................... 
7. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
8. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  เทศบาลต าบลเนินขาม และอ าเภอเนินขาม 
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9. งบประมำณ จ ำนวน 6,700 บำท ประกอบด้วย 

รายการ/กิจกรรม/ 
ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ 
เงินอุดหนุน  (./....) รายหัว 
               (.....) เรียนฟรี 15 ปี ๚ 

เงินระดมทรัพย์ 
ระบุ................................ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย 

กิจกรรมที่ 1 รับสมัครนักเรียน
ที่สนใจดนตรีโปงลาง 
 

 
   

 
 

กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมเครื่อง
ดนตรีที่ช ารุด 
 

 
 4,000 บาท  

 
 

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อเครื่องดนตรี
และวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
 

2,000 บาท 
   

 
 

กิจกรรมที่ 4 ด าเนินงานการ
ฝึกซ้อมการเล่นดนตรีโปงลาง 
 

 
 700 บาท  

 
 

รวมทั้งสิ้น 6,700 บำท      

10. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 

10.1 สถิติการให้บริการด้านดนตรีโปงลาง บันทึกสถิติการให้บริการ แบบบันทึกสถิติการให้บริการ 

10.2 ความพึงพอใจของชุมชนในการให้บริการ ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     ผลผลิต 
     1. มีเครื่องดนตรีโปงลางเพียงพอพร้อมใช้งาน 
     ผลลัพธ์ 

1. นักเรียนสมัครเล่นดนตรีโปงลาง มีทักษะทางด้านดนตรีโปงลาง 
2. นักเรียนมีความซาบซึ้งในดนตรีโปงลาง เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
3. สามารถให้บริการดนตรีโปงลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน 
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        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นายเสน่ห์   พันธุ์ดี)  

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
           (นายศักดา  ใจตรง) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
กลุ่มงำน  วิชาการ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.      ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.        ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
   ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
   ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การ 
   วัดผลและประเมินผล  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  3   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
   สอนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
     ส าคัญ 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่   งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นายชาตรี  ต่ายจันทร์ 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านกระบวนการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านอาชีพโดยเฉพาะทักษะทางด้านช่าง
อุตสาหกรรมนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการน าไปประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้นเพ่ือให้กระบวนการเรียนการ
สอนประสบความส าเร็จสูงสุด จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านงานช่าง 
 3.  นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะทางด้านงานช่างไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
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3. เป้ำหมำย 
ด้ำนปริมำณ 

  1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  จ านวน  30  รายการ 
  2. จัดท าสื่อการสอนต่าง ๆ เช่น ใบความรู้ เอกสารประกอบการสอน หรือบทเรียนส าเร็จรูป 

ด้ำนคุณภำพ 
นักเรียนมีทักษะทางด้านช่างอุตสาหกรรม สามารถให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช ารุด 

และมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
4. กำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2565  (1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน 2565)  
      4.1 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาช่างปูน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
๑.๑ เขียนโครงการเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติ 
 

ต.ค.64  - - 
นายชาตรี 
ต่ายจันทร์ 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do)  
2.1 ด าเนินงาน 
 

ต.ค.64 - 
มี.ค.65 

10,000 - - 
นายชาตรี 
ต่ายจันทร์ 

3 ขั้นติดตามผล (Check)  
3.1 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ส.ค.–ก.ย.65 - - - 
นายชาตรี 
ต่ายจันทร์ 
และคณะ 

4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
4.1 บันทึกสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

ก.ย.65 - - - 
นายชาตรี 
ต่ายจันทร์ 
และคณะ 

รวม 10,000    
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  4.2 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
1.1 เขียนโครงการเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติ 
 

ต.ค.64  - -   นายเสน่ห์  พันธุ์ดี 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do)  
2.1 ด าเนินงาน 
 

ต.ค.64 - 
มี.ค.65 

10,000 - - นายเสน่ห์  พันธุ์ดี 

3 ขั้นติดตามผล (Check)  
๓.๑ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ส.ค.–ก.ย.65 - - - 
นายเสน่ห์  พันธุ์ดี

และคณะ 

4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
4.1 บันทึกสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

ก.ย.๖๕ - - - 
นายเสน่ห์  พันธุ์ดี

และคณะ 

รวม 10,000    

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

1. 
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
ช่างปูน 

10,000  

2. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

10,000  

รวม 20,000  
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6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   
     1. ผลผลิตหรือชิ้นงานที่นักเรียนท า สังเกต 

ตรวจสอบชิ้นงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ผลสัมฤทธิ์   
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทดสอบ แบบทดสอบ 

   
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านงานช่าง 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) 

3. นักเรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้จากการเรียนการสอน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
         

        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(นายชาตรี  ต่ายจันทร์)  

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          

         (นายศักดา  ใจตรง) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการ TFE (Team For Educations) 
กลุ่มงำน  วิชาการ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.       ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
   ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
   ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
   การวัดผลและประเมินผล  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ข้อที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงกำร    โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่   งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  ครูรุ่งทิวา  กาฬภักดี  ครูณัฐณิชาช์  บุญไว 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมาย
ส าคัญของการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ได้สนองนโยบายดังกล่าว
โดยการจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทั้ง 5 กลุ่มสาระฯให้สูงขึ้นร้อยละ 3 และเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้มี
นักเรียนที่สอบได้คะแนน 51 คะแนนขึ้นไปเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปี 2561-2562 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า ผลที่ได้คือค่าเฉลี่ยโดยรวมของโรงเรียนคือ  ผลการทดสอบ
ต่ ากว่าระดับจังหวัด ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ และต่ ากว่าระดับประเทศ  
 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนทั้ง 5 กลุ่มสาระ
ฯให้สูงขึ้นร้อยละ 3 และเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้มีนักเรียนที่สอบได้คะแนน 51 
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คะแนนขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้มีนักเรียนที่สอบได้คะแนน 51  
คะแนนขึ้นไปเพ่ิมขึ้น    
2. วัตถุประสงค์ 
 1 . เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการด าเนินการ 
 2.  พัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
 3.  เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีนักเรียนที่สอบได้คะแนน 51 คะแนนขึ้นไปเพ่ิมข้ึน 
 4.  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ และทักษะตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่สถานศึกษาก าหนด  
     5.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
คุณภาพ 
3. เป้ำหมำย/ ตัวช้ีวัด (เครื่องช้ีวัด) 

เชิงปริมำณ  
1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จ านวน 52 คน  เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
1.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จ านวน 17  คน เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
เชิงคุณภำพ 

           1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ได้คะแนน 51  
คะแนนขึ้นไปเพ่ิมขึ้น    
 1.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ได้คะแนน 51  
คะแนนขึ้นไปเพ่ิมขึ้น    
4.  กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร (ด ำเนินกำรตำมวงจรคุณภำพ P D C A และบอกถึงกำรพัฒนำผู้เรียน  
  การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยใช้ 5T MODEL ไปใช้
จัดการเรียนการสอนมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

1. ประชุมเครือข่าย TFE และก าหนดปฏิทินด าเนินงาน 
 2. การประชุมวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของปีการศึกษา 2562  
4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 5T MODEL 
5. การจัดแสดงการน าเสนอผลงาน 
6. การสรุปและรายงานโครงการ 
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5. แผนกำรปฏิบัติงำน  

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

        
กิจกรรม 
ที่ 1 ประชุม
เครือข่าย 
TFEและ
ก าหนด
ปฏิทิน
ด าเนินงาน 
 

            คณะครู 

กิจกรรม 
ที่ 2 การ
ประชุม
วิเคราะห์ผล
การทดสอบ
ทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน  

            คณะครู 

กิจกรรมที่ 3
ทดสอบก่อน
เรียนโดยใช้
แบบทดสอบ
ทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ของ
ปีการศึกษา 
2562  

            คณะครู 
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5. แผนกำรปฏิบัติงำน  

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 3
ทดสอบก่อน
เรียนโดยใช้
แบบทดสอบ
ทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ของ
ปีการศึกษา 
2562  

            คณะครู 

กิจกรรมที่ 
กิจกรรม 4. 
จัดการเรียน
การสอนโดย
ใช้5T 
MODEL 

            คณะครู 

กิจกรรม 5
การจัดแสดง
การน าเสนอ
ผลงาน 

            
ครูรุ่งทิวา 

ครูณัฐณิชาช์ 

6. หลักสูตร/เนื้อหำสำระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา)  
7. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
8. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ส านักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
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9. งบประมำณ จ ำนวน   9000 บำท ประกอบด้วย 

รำยกำร/กิจกรรม/ 
ค ำชี้แจงในกำรใช้งบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ 
เงินอุดหนุน  (.....) รำยหัว 
               (.....) เรียนฟรี 15 ปี ๚ 

เงินระดมทรัพย์ 
ระบุ................................ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย 

กิจกรรมที่ 1  จัดติวเสริม       
o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 

 
  กระดาษ 

เครื่องฉาย 
คอมพิวเตอร์ 

 

กิจกรรมที่ 2 น าเสนอกิจกรรม
รายงานผล TFE 

 
  ฟิวเจอร์

บอร์ด 
โต๊ะ  

บอร์ดนิเทศ 
 

รวมทั้งสิ้น       
10. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 
10.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) สูงขึ้น 

การทดสอบ O-net แบบฝึกหัด/ข้อสอบ 

10.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) สูงขึ้น 

การทดสอบ O-net แบบฝึกหัด/ข้อสอบ 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   ผลผลิต 
        โมเดลการสอนแบบ  5T 
     ผลลัพธ์ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงขึ้น 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงขึ้น 
          3. ครูมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนานักเรียนให้มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น 
 4. สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนานักเรียนให้มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น 
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        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางสาวรุ่งทิวา  กาฬภักดี)   

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          

             (นายศักดา  ใจตรง) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มงำน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
   จัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถ จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
 สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน   การศึกษา 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน         . 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา           
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่    งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2564 (16 พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
ผู้รับผิดชอบ  นายชาตรี  ต่ายจันทร์ 
__________________________________________________________________________________ 
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1. หลักกำรและเหตุผล 

     พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 22 – มาตรา 30 สรุปได้ว่า ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้  เน้นความส าคัญทั้งความรู้  
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  โดยจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน    ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   ฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ   การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น     รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  ปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา   ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน  และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้     ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ     จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่    พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ      โดยมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา    และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย   เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ   นอกจากนี้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  
ข้อ 14 (2) (4) (8) ระบใุห้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท า ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา และจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  การจัดการเรียนรู้ที่จะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง  เนื่องจากบรรยากาศที่ดี  อบอุ่น  ปลอดภัย  
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้และเรียนรู้ได้ดีขึ้น  กลุ่มงานวิชาการ ห้องสมุดโรงเรียน โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่ม สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ขึ้น   เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีชีวิตและน าส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
2. เพ่ือส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯและเพ่ือส่งเสริมการใช้แหล่ง

เรียนรู้ที่มีอยู่แล้วให้เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

3. เป้ำหมำย/ ตัวช้ีวัด (เครื่องช้ีวัด) 
เชิงปริมำณ  

1. ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกสถานศึกษา 

2. ปรับปรุง  พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 
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3 ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  ห้อง ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

จ านวน 1 ห้อง  และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ห้อง 

เชิงคุณภำพ 

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

2. ห้องสมุดโรงเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีบรรยากาศที่เหมาะสม 

เอ้ือต่อการเรียนรู้    

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ส าหรับการเรียนรู้ในโรงเรียน ในระดับดีขึ้นไป      
4.  กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร (ด ำเนินกำรตำมวงจรคุณภำพ P D C A และบอกถึงกำรพัฒนำผู้เรียน  
 : ฝึก สอน สอบ) 
        กิจกรรมที่  1   

1. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่ต้องการปรับปรุงพัฒนา  

2. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ  

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติมและซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด   

4. วางแผนการด าเนินโครงการ   
5. ด าเนินโครงการตามแผนที่ก าหนด 
6. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้บริหาร  
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5. แผนกำรปฏิบัติงำน (ระบุช่วงการด าเนินงานให้ชัดเจนและด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัด) 

กิจกรรม 
ปี  2564 ปี  2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรม 
ที่ 1 
ส ารวจแหล่ง

เรียนรู้ใน

โรงเรียนที่

ต้องการ

ปรับปรุง

พัฒนา  

             

กิจกรรม 
ที่ 2 
เขียน

โครงการ

เสนอเพ่ือขอ

อนุมัติ 

             

กิจกรรม 
ที่ 3 
จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์

เพ่ิมเติมและ

ซ่อมแซม

ส่วนที่ช ารุด   
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5. แผนกำรปฏิบัติงำน (ต่อ) 

กิจกรรม 
ปี  2564 ปี  2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรม 
ที่ 4 
วางแผนการ
ด าเนิน
โครงการ   

             

กิจกรรม 
ที่ 5 
ด าเนิน
โครงการตาม
แผนที่
ก าหนด 
 

             

กิจกรรม 
ที่ 6 
ประเมินผล
การด าเนิน
โครงการ 
 

             

กิจกรรม 
ที่ 7 
รายงานผล

การด าเนิน

โครงการต่อ

ผู้บริหาร   
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6. หลักสูตร/เนื้อหำสำระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา)  
............................................................................................................................. ...................................................... 
7. สถำนที่ด ำเนินกำร  โรงเรยีนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
8. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์และเทศบาลต าบลเนินขาม 
9. งบประมำณ จ ำนวน.. 15,000 บำท ประกอบด้วย 

รายการ/กิจกรรม/ 
ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ 
เงินอุดหนุน  (../...) รายหัว 
               (.....) เรียนฟรี 15 ปี ๚ 

เงินระดมทรัพย์ 
ระบุ................................ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนที่ต้องการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 
   

 
 

กิจกรรมที่ 2 เขียนโครงการ
เสนอเพ่ือขออนุมัติ 

      

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพ่ิมเติมและซ่อมแซมส่วนที่
ช ารุด   

10,000 
   

 
 

กิจกรรมที่ 4 วางแผนการ
ด าเนินโครงการ     

      

กิจกรรมที่ 5 ด าเนินโครงการ
ตามแผนที่ก าหนด 

  5,000    

กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 

      

กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการต่อผู้บริหาร   

      

รวมทั้งสิ้น 15,000 

บาท 
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10. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 

10.1  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

10.2 ห้องสมุดโรงเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการกลุ่ม

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม เอ้ือต่อ

การเรียนรู้         

ประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

 

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     ผลผลิต 

มีแหล่งเรียนรู้ที่มีหลากหลายและมีคุณภาพ 
     ผลลัพธ์ 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
         

        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายชาตรี  ต่ายจันทร์)   

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          

            (นายศักดา  ใจตรง) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
กลุ่มงำน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
   จัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถ จัดการเรียนการ
   สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
   ในการจัดการศึกษา 
 สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
   ประเมินผล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
   สอนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน          
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา           
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงกำร โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่    งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีการศึกษา 2564 (16 พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
ผู้รับผิดชอบ  นายชาตรี  ต่ายจันทร์ 
__________________________________________________________________________________ 
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1. หลักการและเหตุผล 
ตาม พรบ. 2542 หมวด 21 ได้กล่าวไว้ว่า แนวการจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาในสถานศึกษา นอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งแล้ว โรงเรียนต้องจัดการศึกษาให้นักเรียนอยู่ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนในทุกด้าน งานแนะแนวการศึกษาก็เป็นอีกงานหนึ่งช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
เพราะมีหน้าที่ขอบข่ายงานในการแนะนานักเรียนเกี่ยวกับการเรียน พฤติกรรม ให้คาปรึกษาแก่นักเรียน ปรับปรุง
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา ดูแลช่วยเหลือส่งเสริมการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน 
แนะนาการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาใช่วงชั้นต่างๆไปแล้ว เป็นต้น ซึ่ง
ภาระหน้าที่ดังกล่าวงานแนะแนวจึงจัดทาโครงการ พัฒนางานแนะแนวในโรงเรียนขึ้น เพ่ือให้นักเรียนสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคมทุกคนมีทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
2. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคมสามารถค้นหาทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด 
3. เพ่ือแนะแนวนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาต่อ 

3. เป้าหมาย 
3.1. ด้านปริมาณ 

  1. นักเรียนโรงเรียนพิทยาคมทุกคนได้รับการบริการด้านแนะแนวการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว 
และสังคมได้ทั่วถึง 

3.2. ด้านคุณภาพ 
  1. เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินกิจกรรมต่างๆของงานแนะแนว ร้อยละ 60 
  2. นักเรียนโรงเรียนพิทยาคมมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้ 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1. ผลผลิต ((Output) Output) 

- นักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคมทุกคน มีสุนทรียภาพในการเรียนและการดาเนินชีวิตระหว่างเรียนใน
โรงเรียนละงูพิทยาคม 
 4.2. ผลลัพธ์ (Outcome) (Outcome) 
 - นักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคมทุกคน มีสุนทรียภาพในการเรียนและการดาเนินชีวิตระหว่างเรียนใน
โรงเรียนละงูพิทยาคม คิดเป็นร้อยละ 60 
5. งบประมาณ จ านวน 10,000 บาท (……เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน..) 

5.1. แหล่งงบประมาณ  เงินอุดหนุน  นโยบายเรียนฟรีฯ 

                                        งบระดมทุน  งบอ่ืนๆ .............................. 
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5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 
ที ่ รายการ/กิจกรรม งบประมาณ ประเภทเงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนใน

เครือข่าย  
6,000 อุดหนุน พ.ย.2563 ถึง 

มี.ค.2564 
นายชาตรี 
    ต่ายจันทร์ 
น.ส.จิราพร 

2 กิจกรรมติดตามและรายงานผลการ 
ศึกษาต่อของนักเรียน ม.3 และ ม.
6 
 

6,000 อุดหนุน พ.ย.2563 ถึง 
มี.ค.2564 

นายชาตรี  
     ต่ายจันทร ์
น.ส.จิราพร 

6. ระยะเวลาดาเนินการ/วิธีดาเนินการ 
ขั้นตอน / กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที่ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
( Plan ) ขั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุม/วางแผนการดาเนินโครงการ 
1.2 เสนอโครงการ 

2564 ห้องแนะแนว นายชาตรี  
     ต่ายจันทร ์
น.ส.จิราพร 

( Do ) ขั้นดาเนินการตามกิจกรรมที่วางไว้ 
2.1 ดาเนินกิจกรรมพัฒนางานแนะแนว ประจา
ปีงบประมาณ 2563 
-กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนในเครือข่ายละงู 2 
--กิจกรรมติดตามนักเรียน ม.3 และ ม.6 

2564 ห้องแนะแนว นายชาตรี  
     ต่ายจันทร ์
น.ส.จิราพร 

( Check ) ขั้นประเมินผล 
3.1 ประมวลผลส าเร็จของกิจกรรมต่างๆในโครงการ 
 

2564 ห้องแนะแนว นายชาตรี  
     ต่ายจันทร ์
น.ส.จิราพร 

( Action ) ขั้นสรุปและรายงานผล 
4.1 สรุปผลและรายงานผลการดาเนินกิจกรรม 
 

2564 ห้องแนะแนว นายชาตรี  
     ต่ายจันทร ์
น.ส.จิราพร 
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7.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ผลผลิต (Outputs) 
- นักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม
ทุกคน มีสุนทรียภาพในการเรียน
และการดาเนิน ชีวิตระหว่างเรียน
ในโรงเรียนละงูพิทยาคม 
 

- แบบบันทึก 

ผลลัพธ์(Outcome)  
- นักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม
ทุกคน มีสุนทรียภาพในการเรียน
และการดาเนินชีวิตระหว่างเรียน
ในโรงเรียนละงูพิทยาคม คิดเป็น
ร้อยละ 60 
 

- แบบบันทึก 

8. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอเพียง, ความมีเหตุผล, มีภูมิคุ้มกัน, 
เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม)  

โครงการพัฒนางานแนะแนว ประจาปีงบประมาณ 2563 ดาเนินกิจกรรมต่างๆด้วยความมีเหตุผล 
พอประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคมมีสุนทรียภาพในระดับดีขณะศึกษาอยู่ในโรงเรียนละงูพิทยาคมรู้จักคิด
วิเคราะห์ในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ตลอดจนสามารถค้นหาความถัดทางอาชีพของตนเองได้ 
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        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายชาตรี  ต่ายจันทร์)   

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          

            (นายศักดา  ใจตรง) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการพัฒนาระบบ  ICT เพ่ือการบริหารการศึกษา 
กลุ่มงำน  วิชาการ 

แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ยทุธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
   คุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอ
   ภาค และตลอดชีวิต  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  2   พัฒนาสถานศึกษา  แหล่งเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
   สื่อสาร  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน)   
    ข้อที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
    ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทุกด้านถูก
ถ่ายทอดเผยแพร่ออกมาอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และต่อเนื่อง หากได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และ
รับทราบอย่างเหมาะสมแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ กระบวนการคิด
วิเคราะห์  ความรู้ด้านภาษาและทักษะอาชีพ ฯลฯ เพ่ือการด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าในภายภาคหน้า
สืบไป   
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการรับส่งข่าวสารและการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย LAN และเครือข่าย INTERNET ซึ่งปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้
ด าเนินการไปบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจ าเป็นที่จะสานต่อ
เพ่ือที่จะท าให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เพ่ือประโยชน์ต่อนักเรียนและครูอาจารย์ ของโรงเรียนเนินขามรัฐ
ประชานุเคราะห์สืบไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียน คร ูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนมีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเพ่ิม

ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ด้านนวัตกรรมเก่ียวกับ
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียงกับสภาพปัจจุบัน 

3. เป้ำหมำย 
ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียน ครู และบุคลากรมีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ทั้งระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  พร้อมมีจุดส่งสัญญาณระบบ WIFI  
ด้ำนคุณภำพ 
- นักเรียนและครูทั้งหมด มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต(ทั้งระบบ LAN  และ  WIFI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2564  (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  

4.1 กิจกรรมปรับปรุง ติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบ WIFI บริเวณอาคารเรียน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do) 
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

40,000   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

3 ขั้นติดตามผล (Check) 
  

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

   นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 

4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
   

ก.ย. 65    นางสาวณัฐณิชาช์ 
บุญไว 
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รวม 40,000    
 

  
5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

1. 
ปรับปรุง ติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบ WIFI บริเวณอาคาร
เรียน 

40,000  

รวม 40,000  
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   
- ครูผู้สอน ร้อยละ 100 สามารถใช้อนิเทอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูลได้  

-   ส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้บริการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 
 

-    แบบสอบถาม 
 

- นักเรียนร้อยละ 100  สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูลได้ 

  

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
นักเรียนและครูอาจารย์ในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์มีการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทางระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกับศูนย์คอมพิวเตอร์ และสามารถน าความรู้และข่าวสารมาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                             (นางสาวณัฐณิชาช์ บญุไว) 
 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
          (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
             (นายศักดา  ใจตรง) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการพัฒนากีฬาตะกร้อเพ่ือความเป็นเลิศ 
กลุ่มงำน  ด้านกีฬา 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
สนองยุทธศำสตร์ สพม.อนชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
         การจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ
ทาง   การศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นายสมอ  ทาเอ้ือและคณะ 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กไม่เป็นที่รู้จักของบุคลทั่วไป 

จัดท าโครงการพัฒนากีฬาตะกร้อเพ่ือความเป็นเลิศ โดยตั้งเป้าหมายแรกคือการน านักกีฬาที่มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาตะกร้อ แต่ถ้าไม่มีทักษะต้องมีใจรักในการเล่นกีฬาตะกร้อ มาเก็บตัวกินนอนโดยใช้สถานที่ของ
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เป็นที่เก็บตัวฝึกซ้อมตลอดทั้งปี โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529  จนถึง
ปัจจุบัน ขณะฝึกซ้อมพบปัญหามากมายทั้งที่พักความเป็นอยู่ อาหารการกิน แม้กระทั่งทักษะการเล่นตะกร้อของ
นักกีฬา รวมทั้งสถานที่ฝึกซ้อม  และงบประมาณ แต่ความพยายามต่อสู้เพ่ือต้องการเห็นความส าเร็จของนักกีฬาที่
น ามาฝึกซ้อมประสบความส าเร็จ   และสุดท้ายทีมตะกร้อของชมรมตะกร้อเนินขาม  จังหวัดชัยนาทก็ประสบ
ผลส าเร็จคือ ได้แชมป์ภาคกลางหลายปีติดต่อกัน และได้รองแชมป์ประเทศไทย แชมป์ประเทศไทย    อันสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับชมรมตะกร้อเนินขาม จังหวัดชัยนาท เป็นอย่างยิ่ง   



แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หนา้ 143 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการเล่นกีฬาตะกร้อเป็นอย่างดี 

 2.2  เพ่ือสร้างโอกาสนักกีฬาได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและเรียนฟรี 

 2.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกีฬาในระดับต่างๆ 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
     1. ครูและนักกีฬาเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมจ านวน 10 คน 
      3.2   เชิงคุณภำพ 
     1. ครูและนักกีฬามีความพร้อมในการแข่งขันชิงชนะเลิศในรายการต่างๆระดับประเทศ 
4. กำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ  2565  ( 1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน 2565)  
4.1 กิจกรรม การประชุมวางแผนเก็บตัวนักกีฬาในโครงการประจ าปี 2565 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ

คุณภำพผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
1.1 เขียนโครงการเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติ 

ต.ค.64 - - - 
  นายสมอ  ทาเอ้ือ 

และคณะ 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do)  
2.1 ด าเนินงาน 

ต.ค.64 - 
ก.ย.65 

40,000 - - 
นายสมอ  ทาเอ้ือ 

และคณะ 
3 ขั้นติดตามผล (Check)  

3.1 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ส.ค.–ก.ย.65 - - - 
นายสมอ  ทาเอ้ือ 

และคณะ 

4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
4.1 บันทึกสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

ก.ย.65 - - - 
นายสมอ  ทาเอ้ือ 

และคณะ 

รวม 40,000 - - - 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

1. ค่ากับข้าวนักกีฬาเหมาจ่ายตลอดปี 36,000  

2. ค่าข้าวสารตลอดปี 3,000  

3. ค่าแฟ็ป สบู่ และอ่ืนๆ 1,000  

 40,000  

6. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต   
1.   คณะนักกีฬาทุกคน สามารถท างานตามนโยบาย

ได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2. ครูและนักกีฬามีความพร้อมในการแข่งขันรายการ

ต่างๆ ระดับประเทศ 

- ค าสั่ง/แบบรายงานที่

ได้รับหมาย 

- ค าสั่ง/งานที่ได้รับหมาย 

ผลสัมฤทธิ์   

1. คณะนักกีฬาทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ
ระดับประเทศทุกปี 

- แบบประเมินความพึงพอใจ - การฝึกซ้อมทุกวัน 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 ครูและนักกีฬามีความพร้อมด้านการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ  

7.2 ครูและนักกีฬาได้ท าการเก็บตัวตลอดทั้งปีและได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

7.3 ครูและนักกีฬามีความพึงพอใจระดับดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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 ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                               (นายสมอ   ทาเอ้ือ) 

 

 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 

 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          

            (นายศักดา    ใจตรง) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการห้องสมุด 
กลุ่มงำน  งบประมาณและแผนงาน 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
สนองยุทธศำสตร์ สพม.อนชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
         การจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
   การศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวหทัยพร  มลทอง  และคณะ 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
          ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความส าคัญยิ่งต่อการ จัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวก 
จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ได ้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ที่เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล
และมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การท างาน โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน  การ
ปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด    จัด
บรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
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ดังนั้นโรงเรียนเนินขามรัฐปนระชานุเคราะห์  จึงได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพ่ือ
สร้างนิสัยรักการอ่าน  เพ่ือเป็นการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมี
ชีวิตเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศ
และด าเนินกิจกรรมต่างๆที่อ านวยความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของนักเรียน และเพ่ือให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความสุข
และเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่านมากข้ึน 
2.2 เพ่ือให้ครูนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
2.3 เพ่ือกระตุ้นและชี้น านักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 
2.4 เพ่ือจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
 3. เป้ำหมำย/ ตัวช้ีวัด (เครื่องชี้วัด) 
 เชิงปริมาณ  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง ที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 
 เชิงคุณภาพ  ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการหาข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุดและมีวิธีที่
หลากหลาย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4 . กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 12 กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการค้นคว้า 
ความรู้จากห้องสมุด 
2. กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง 
3. กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
4. กิจกรรมฟัง พูด อ่าน เขียน 
5. กิจกรรมค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 
6. กิจกรรมเล่าข่าวเช้านี้ 
7. กิจกรรมเขียนตามค าบอกวันละค า 
8. ค าถามความรู้พัฒนาทักษะความคิด 
9. กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน 
10.กิจกรรมพ่ีสอนน้องอ่าน 
11. กิจกรรมเปิดพจนานุกรม 
12. กิจกรรมบรรณารักษ์รุ่นเยาว์ 
  

 
 
 
 
 
 

นางสาวหทัยพร  มลทอง 
นางสาวรุ่งทิวา  กาฬภักดี 
นางสาวมนัสนันท์  ค าแหง 
นางสาวสุภาพร  สอนอินต๊ะ 
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5. แผนกำรปฏิบัติงำน (ระบุช่วงการด าเนินงานให้ชัดเจนและด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัด) 

กิจกรรม 

ปี  64 ปี 65 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรม 
ที1่จัดท า
โครงการและ
ขออนุมัติ 
ก าหนดแผน
ปฎิบัติการ 
 

             

กิจกรรม 
ที2่
คณะท างาน 
ด าเนินการ
ตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
 

   

 

         

6. งบประมำณ จ ำนวน 5,000 บำท   ประกอบด้วย 

รายการ/กิจกรรม/ 
ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ 
เงินอุดหนุน  (.....) รายหัว 
               (.....) เรียนฟรี 15 ปี  

เงินระดมทรัพย์ 
ระบุ................................ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย 

กิจกรรมที่ จัดท าโครงการและขอ
อนุมัติ 
ก าหนดแผนปฏิบัติการ 

 
  

2,000 
 

 
 

กิจกรรมที่ คณะท างาน 
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

  
3,000 
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ฯลฯ       
รวมทั้งสิ้น   5,000    

 
 
7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 
 ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน สามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 

 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

ร้อยละ 90 ของนักเรียน มีความเข้าใจในการท า
กิจกรรม 

 ประเมินชิ้นงาน 

  ร้อยละ 90 ของนักเรียน สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
มาพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

 แบบส ารวจความพึงพอใจ 

  ร้อยละ 90 ของนักเรียน เข้าใช้ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     ผลผลิต 
             นักเรียนทุกคนสามารถแสวงหาความรู้ น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      ผลลัพธ์ 
            นักเรียนทุกคนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  

         
        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                             (นางสาวหทัยพร  มลทอง) 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 
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       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
                      (นายศักดา  ใจตรง) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

 

 
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี    
กลุ่มงำน  กิจการนักเรียน 

แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทศาสตร์ที่ 1,2,3 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ยทุศาสตร์ที่ 2,3,4,5 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ขอ้ที่ 2  และข้อ 4 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ ที่ 4  การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (๓ มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม  -  ธันวาคม 
ผู้รับผิดชอบ  นายธีรชาติ ละเหลา 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ที่
ต้องการเน้นย้ าว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
มุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบความ
ถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคมเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตส านึกในการท าประโยชน์เพ่ือ
สังคม 

     ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดสรรกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่
ละบุคคลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
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 1.  เพ่ือให้ลูกเสือเนตรนารีมีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
 2.  เพ่ือให้ลูกเสือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น ทักษะ  และประสบการณ์  ซึ่งกันและกัน
 3.  เพ่ือให้ลูกเสือเนตรนารีมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.  ลูกเสือเนตรนารีมีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันและเกิดทักษะทางสังคม 
3. เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ 
  1.  ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   
 ปีการศึกษา 2564   จ านวน  164  คน  
  2.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จ านวน 24 คน 
  3.  ผู้ช่วยผู้ก ากับ 2 คน  
 ด้ำนคุณภำพ 
  1.  ลูกเสือเนตรนารีทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 
  2.  ลูกเสือเนตรนารีร้อยละ 80   มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่เรียน 

4. กำรด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ประชุมครู  
2.  ขออนุมัติโครงการ 
3.  ประสานงานกับหน่วยงาน 
     ที่เก่ียวข้อง 
4.  ด าเนินกิจกรรม 

ต.ค. 65 
พ.ย. 65 
พ.ย. 65 

 
9  ธ.ค. 65 

นายธีรชาติ ละเหลา หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารี 
นายธีรชาติ ละเหลา หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารี 
นายธีรชาติ ละเหลา หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารี 
 
 คณะครู 

 

4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
       1.  ค่ารถยนต์โดยสาร(รสบัส)   3  คัน 25,500  บาท 
       2.  ค่าเข้าชม อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ (ถ้ าธารลอด)  
           ลูกเสือเนตรนารีคนละ 20 บาทผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี คนละ 40 บาท  4,520 บาท 
       3.  อาหารเช้า อาหารเที่ยง น้ าดื่ม เหมาจ่าย 9,640 บาท 
       4.  วัสดฝุึก   2,000 บาท 
       5.  ค่าน ารถเขาอุทยาน  500 บาท 
       6.  ค่าวิทยากรน าทาง      3,000 บาท 
 

6. กำรประเมินผล 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2. แบบสรุปโครงการ 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนตรงตามความถนัดและความสนใจ 
    2. ลูกเสือเนตรนารีได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
    3. ลูกเสือเนตรนารีน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

                
 

 ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                              (นายธีรชาติ ละเหลา) 
 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
           (นายศักดา ใจตรง) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการทัศนศึกษา 
กลุ่มงำน  กิจการนักเรียน 

แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทศาสตร์ที่ 2, 5, 6 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  กลยุทธ์ที่ 1,2,3,5 

สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน.  ยทุศาสตร์ที่ 3,4 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน).มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร มิถุนายน  -  กันยายน 
ผู้รับผิดชอบ  นายธีรชาติ ละเหลา 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาตามแนวที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ นั้น 
เห็นได้ว่า   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญมากที่สุด  
ผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้ให้จ ามาเป็นผู้ถ่ายทอดความเป็นผู้ช่วยเหลือ   
ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน
เพ่ือน าไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตนและเผยแพร่ให้ผู้แก่ผู้อ่ืนได้ การส่งเสริมให้  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
แสดงความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง     จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักเรียน 
 กลุม่สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การจดัการศึกษาตามแนวทางดังกล่าว  จึงจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรคือการให้นักเรียนได้ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ การศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เก็บรวมรวมข้อมูลและเผยแพร่  แก่ผู้อ่ืนได้  อีกทั้งเพ่ือ  ส่งเสริมให้นักเรียนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี    ได้อย่างเหมาะสม และสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
2. วัตถุประสงค์ 
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 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 3. เพ่ือศึกษากิจกรรมในคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3  และพิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 4. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันและเกิดทักษะทางสังคม   
3. เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ 
 1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565   จ านวน 250 คน   

ด้ำนคุณภำพ 
               2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะกระบวนการในการศึกษาค้นคว้า   มีกระบวนการท างาน 
เป็นกลุ่ม  และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยี 
4. กำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมครู  
2.  ขออนุมัติโครงการ 
3.  ประสานงานกับหน่วยงาน 
     ที่เก่ียวข้อง 
4.  ด าเนินกิจกรรม 

มิ.ย. 65 
ก.ค. 65 
ส.ค. 65 

 
ก.ย. 65 

 หัวหน้างานทัศนศึกษา 
 หัวหน้างานทัศนศึกษา 
 หัวหน้างานทัศนศึกษา 
 
 คณะครู 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 1. ค่ารถยนต์โดยสาร(รสบัส) 5 คัน 20,000 บาท 
 2. ค่าเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ นักเรียนคนละ 10 บาท  
เป็นเงิน 2,530 บาท 
6. กำรประเมินผล  
 1.  แบบสอบถาม 
 2. แบบบันทึกกิจกรรม 
 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

    2. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    3. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันและเกิดทักษะทางสังคม 
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        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                              (นายธีรชาติ ละเหลา) 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
           (นายศักดา ใจตรง) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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ฝ่ำยบุคลำกร 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มงำน  บริหารงานบุคคล 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
สนองยุทธศำสตร์ สพม.อนชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
         การจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
   การศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ และคณะ 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน  
โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยีมา
ผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนา
ความรู้ความสามารถท้ังด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอด
ความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิด
มาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญก าลังใจที่ดีด้วย   
  โรงเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพ่ือเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมี
การสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตนเพื่อการเตรียมพร้อมในการรับการนิเทศ 
 2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและ
นักเรียน  
 2.3 เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมโลก  

2.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 25 คน 
      3.2 เชิงคุณภำพ 
     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการในการบริหารจัดการตามนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด   
4. กำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ  2565  (1 ตุลาคม 254  – 30 กันยายน 2565)  
4.1 กิจกรรม การประชุมวางแผนรองรับนโยบายกระทรวงศึกษาประจ าปี 2565 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ

คุณภำพผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
1.1 เขียนโครงการเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติ 

ต.ค.64 2,000 - - 
นางสาวณปภัช 

กล้าสาริกิจ และคณะ 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do)  
2.1 ด าเนินงาน 

ต.ค.64 - มี.ค.
65 

28,000 - - คณะครู 

3 ขั้นติดตามผล (Check)  
3.1 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ส.ค.65–ก.ย.
65 

- - - 
นางสาวณปภัช  

กล้าสาริกิจ และคณะ 

4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
4.1 บันทึกสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

ก.ย.65 - - - 
นางสาวณปภัช  

กล้าสาริกิจ และคณะ 

รวม 30,000 - - - 
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

1. 
อุปกรณ์แสกนบันทึกลงเวลามาปฏิบัติงานและการมาอยู่
เวรยาม 

11,000  

2. เคาท์เตอร์แสกนลงเวลา 10,000    
3. กระดาษดับเบิล A 10 กล่องๆละ 120 บาท 1,200   
4. กรรไกรตัดกระดาษ  2 ด้าม 160  
5. เทปกาว 10 ม้วน 50 500  
6. ใส้แฟ้ม 2 กล่องใหญ่ ๆละ 320 640  
7. หัวกักหมึกด า และสี กักละ 1,500 3,000  
8. คลิปหนีบกระดาษ  กว้าง 1 นิ้ว 2 กล่อง 140  
9. คลิปหนีบกระดาษ  กว้าง 2 นิ้ว 2 กล่อง 140  
10. หมึกด าและสี 4 ขวดใหญ่ๆละ 450 1,800  
11. กระดาษโฟโต้ 4 ห่อๆละ 180 720  
12. แผ่นใสท าปก 1 ห่อ  300  
13. ลูกแม๊ก เบอร์    และ  อย่างละ 2 กล่อง 200  
14. สันปก เล็กและหนา อย่างละ 3 ห่อ 200  

รวม 30,000  
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   
1.   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
สามารถท างานตามนโยบายได้ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อม
ด้านต่างๆ ในการรับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด 

- ค าสั่ง/แบบรายงานที่
ได้รับหมาย 

- ค าสั่ง/งานที่ได้รับหมาย 

ผลสัมฤทธิ์   
1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความ
พึงพอใจในการท างานระดับดี 

- แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึง
พอใจในการท างานตาม
นโยบายของสพฐ. 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมด้านต่างๆ ในการรับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด 

7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถท างานตามนโยบายได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจระดับดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 
         

        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                         (นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ) 
 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
             (นายศักดา  ใจตรง) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการพัฒนางานและแผนงาน 
กลุ่มงำน  งบประมาณและแผนงาน 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
สนองยุทธศำสตร์ สพม.อนชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
         การจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ
ทาง   การศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นายสมอ  ทาเอ้ือ และคณะ 
ลักษณะโครงกำร (............)  ใหม ่  (............)  ต่อเนื่อง 
__________________________________________________________________________________ 
1.   หลักกำรและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ   คือ (1) 
ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ภารกิจและมาตรา 16 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ ก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) และนโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นั้น  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานแผนงาน
ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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2.   วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 

2.2  เพ่ือวางแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

2.3 เพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

3.   เป้ำหมำย 
           3.1 เชิงปริมำณ 
           1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จ านวน  5  เล่ม 
      3.2   เชิงคุณภำพ 
        1. การบริหารงานภายในโรงเรียนมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
        2. โรงเรียนมีข้อมูลต่างๆ บริการชุมชน องค์กรภาครัฐและชุมชน   
4.   กิจกรรมและระยะเวลำด ำเนินกำร 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ข้ันเตรียมกำร 
1.1   ประชุมวางแผนเพื่อจัดท าโครงการ 

 

 พ.ค. 64 

 

นายสมอ   ทาเอ้ือ และคณะ 

2.   ข้ันด ำเนินกำร 
     2.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
     2.2 ด าเนินงานตามแผนโครงการ 

 

พ.ค. 64  -มี.ค.65 

 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน 

3.   ข้ันประเมินผล 
     3.1   ประเมินผลและรายงานโครงการ 

มี.ค. 65 นายสมอ   ทาเอ้ือ และคณะ 

5.   งบประมำณ    
   ใช้เงินจากแผนงานฝ่ายงบประมาณ    จ านวน  30,000     บาท      

                รายละเอียดดังนี้ 

                5.1   ส ารองเงินไว้ใช้จ่าย                                                  จ านวน        10,000    บาท 

                5.2  ครูฝ่ายงบประมาณ  อบรม  สัมมนา                                จ านวน       20,000    บาท 
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6.  กำรติดตำมและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีก ำกับติดตำมผล เครื่องมือ 

1.   บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความรู้ 

      ความสามารถตามเป้าหมาย 

2.   บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพและ 

     ความสามารถ 

3.   โรงเรียนมีงบประมาณส ารองจ่ายอย่าง 

      พอเพียงตลอดปีการศึกษา 

- การสังเกต 
- ผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรกลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ  

- แบบสังเกต 
- รายงานการอบรม  สัมมนา 
- สัมภาษณ์ 

 
7.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1  มีการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 

7.2  มีแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียน 

 
         

        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                (นายสมอ  ทาเอ้ือ) 

 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
            (นายศักดา  ใจตรง) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย 
กลุ่มงำน  งบประมาณและแผนงาน 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
สนองยุทธศำสตร์ สพม.อนชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
   การจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ
   ทางการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจิราพร  เพ็งพะยม และคณะ 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์จะมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ได้ทราบ
ถึงเกณฑ์การประเมิน ร่องรอยหลักฐานตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยกันเพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลในการสะท้อนภาพรวมของการจัดการศึกษาการศึกษา กลุ่มบริหารงาน
แผนงานและงบประมาณ จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตนเพื่อการเตรียมพร้อมในการรับการนิเทศ 
 2.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 25 คน 
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      3.2   เชิงคุณภำพ 
     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการในการบริหารจัดการตามนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด   
4. กำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ  2565  ( 1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน 2565 )  
4.1 กิจกรรม การประชุมวางแผนรองรับนโยบายกระทรวงศึกษาประจ าปี 2565 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ

คุณภำพผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
1.1 เขียนโครงการเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติ 
 

ต.ค.64 5,000 - - 

               
นางสาวจิราพร  
เพ็งพะยม และ

คณะ 
2 .ขั้นปฏิบัติ (Do)  

2.1 ด าเนินงาน 
 

ต.ค.64 - 
มี.ค.65 

2,000 - - คณะครู 

3 ขั้นติดตามผล (Check)  
๓.๑ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ส.ค.–ก.ย.65 - - - 
นางสาวจิราพร  
เพ็งพะยม และ

คณะ 
4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 

4.1 บันทึกสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

ก.ย.65 - - - 
นางสาวจิราพร  
เพ็งพะยม และ

คณะ 

รวม 7,000 - - - 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1. ข้าวกล่อง  60 กล่อง 1,800  
2. น้ า  4 โหล 200   
3. กระดาษดับเบิล A 10 กล่อง 1,200  
4. ปากกาเคมี 10 แท่ง 100  
5. เทปกาว 5 ม้วน 350  
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
6. แฟ้ม 3 ห่วง ตราช้าง 10 อัน 800  
7. ลวดเสียบกระดาษ 1 กล่องใหญ่ 90  
8. คลิปหนีบกระดาษ  กว้าง 1 นิ้ว 2 กล่อง 100  
9. คลิปหนีบกระดาษ  กว้าง 2 นิ้ว 2 กล่อง 120  
10. อ่ืนๆ 25,240  

รวม 40,000  

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   
1.   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
สามารถท างานตามนโยบายได้ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อม
ด้านต่างๆ ในการรับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด 

- ค าสั่ง/แบบรายงานที่
ได้รับหมาย 

- ค าสั่ง/งานที่ได้รับหมาย 

ผลสัมฤทธิ์   
1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความ
พึงพอใจในการท างานระดับดี 

- แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึง
พอใจในการท างานตาม
นโยบายของสพฐ. 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมด้านต่างๆ ในการรับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด 

7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถท างานตามนโยบายได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจระดับดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                           (นางสาวจิราพร  เพ็งพะยม) 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
             (นายศักดา  ใจตรง) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการบริหารงานธุรการ 
กลุ่มงำน  บริหารทั่วไป       
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
สนองยุทธศำสตร์ สพม.อนชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
   การจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ
   ทางการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นายวิเชียร   เวชสถิตย์ธรรม และคณะ 
ลักษณะโครงกำร (............)  ใหม ่  (............)  ต่อเนื่อง 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
       งานธุรการเป็นงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  ให้ด าเนินการไปอย่างคล่องตัว   และมีประสิทธิภาพ  จึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ในการบริหารงานธุรการ 

2. วัตถุประสงค์ 

       เพ่ือให้มีวัสดุ – อุปกรณ์ในการท างานธุรการ 
3. เป้ำหมำย/ ตัวช้ีวัด (เครื่องช้ีวัด) 

เชิงปริมำณ  
ครู  18  คน  นักเรียน  235  คน  มีวัสดุ – อุปกรณ์  ที่ใช้ในงานธุรการอย่างพอเพียง   
เชิงคุณภำพ 

          ครูและนักเรียนทุกคน  มีวัสดุ – อุปกรณ์  ที่ใช้ในงานธุรการอย่างพอเพียง   
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4.  กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร (ด ำเนินกำรตำมวงจรคุณภำพ P D C A และบอกถึงกำรพัฒนำผู้เรียน  
 : ฝึก สอน สอบ) 
 1.  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

2.  จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 3.  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 
 4.  สรุป/รายงานโครงการ 
        กิจกรรมที่ 2  
          1.  จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ใช้ในส านักงาน 
 2.  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานที่ช ารุด 

๚ล๚ 
5. แผนกำรปฏิบัติงำน (ระบุช่วงการด าเนินงานให้ชัดเจนและด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัด) 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

        
กิจกรรม 
ที่ 1จัดซื้อ
วัสดุ - 
อุปกรณ์ใช้ใน
ส านักงาน 

            
กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป 

กิจกรรม 
ที่ 2ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์
ส านักงานที่
ช ารุด 

            
กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป 

6. หลักสูตร/เนื้อหำสำระ (เฉพาะโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา)  
7. สถำนที่ด ำเนินกำร โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
8. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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9. งบประมำณ จ ำนวน 40,000.- บำท ประกอบด้วย 

รายการ/กิจกรรม/ 
ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ 

เงินอุดหนุน  (.) รายหัว 
               (.....) เรียนฟรี 15 ปี ๚ 

เงินระดมทรัพย์ 
ระบุ................................ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้สอย 

กิจกรรมที่ 1จัดซื้อวัสดุ - 
อุปกรณ์ใช้ในส านักงาน 

30,000 
- -  

 
 

กิจกรรมที่ 2  ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงานที่ช ารุด 

- 
10,000 -  

 
 

ฯลฯ       

รวมทั้งสิ้น 30,000 10,000     

10. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้วัด 

มีวัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงานพร้อมใช้งานอยู่เสมอ สังเกต / ซักถาม / 
สัมภาษณ์ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

ฯลฯ   

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
     ผลผลิต 
     การปฏิบัติงานธุรการคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
     ผลลัพธ์ 
     การปฏิบัติงานธุรการมีประสิทธิภาพ 
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        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                  (นายวิเชียร   เวชสถิตย์ธรรม) 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
                     (นายศักดา  ใจตรง) 

                            ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
กลุ่มงำน  กิจการนักเรียน 

แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความ   
                                 ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  4   สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ปลูกฝัง   
                                 คุณธรรมและความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงกำร   โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นางสายฝน  มาภรณ์ 
__________________________________________________________________________________ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องด้วยปัจจุบันการมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย  แต่ปัจจุบัน
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุ
เนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทาง
สังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้น 

 ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้
เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหา
และสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น  เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ
บุคคลในครอบครัว 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมนันทนาการและการออกก าลังกาย 
 2) เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง 
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 3) เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. เป้ำหมำย 

ด้ำนปริมำณ 
1) นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
2) นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์   
3) นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพจิตที่ดี  
ด้ำนคุณภำพ 
1) นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมถึงนักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 
4. กำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2565  (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
4.1 กิจกรรม ออกก าลังกายทุกเช้าวันพุธ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 
เงินอื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
1.1 เขียนโครงการเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติ 

ต.ค.64 
- - - นางสายฝน มาภรณ์ 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do) 
2.1 ด าเนินงาน 

ต.ค.64 - 
มี.ค.65 

- - ๑,๐๐๐ นางสายฝน มาภรณ์ 

3 ขั้นติดตามผล (Check) 
3.1 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ส.ค.–ก.ย.65 
- - - นางสายฝน มาภรณ์ 

4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
4.1 บันทึกสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  

ก.ย.65 

- - - นางสายฝน มาภรณ์ 

รวม   1,000  
 

  
 
 



แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หนา้ 176 
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1. ค่าอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์(ไวนิล) 350  
2. กระดาษดับเบิล A 360  
3. แฟ้ม 3 ห่วง ตราช้าง 240  
4. คลิปหนีบกระดาษ  กว้าง 1 นิ้ว  50  

รวม 1,000  
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   
1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง การวัดสมรรถภาพร่างกาย

และการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 
การปฏิบัติจริง 

ผลสัมฤทธิ์   
1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

การวัดสมรรถภาพร่างกาย
และการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 

การปฏิบัติจริง 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) นักเรียนมีสุขภาพร่างการที่สมบูรณ์แข็งแรง 
2) นักเรียนมีน้ าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3) นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 
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        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                            (นางสายฝน  มาภรณ์) 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
                    (นายศักดา  ใจตรง) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนเนนิขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
กลุ่มงำน                    องค์กรสัมพันธ์ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       
สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ยทุธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
     การศึกษา 

สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
   การศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่   งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564  ถึง  30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  บริหารจัดการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  คณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการบริหารงาน  การออกระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน
ต่างๆ  การก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน  ก ากับติดตามงานภายในโรงเรียน  
 2. เพ่ือให้ชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา 
 3. เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของโรงเรียน 
3. เป้ำหมำย 

ด้ำนปริมำณ 
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  ในปีงบประมาณ 

2565 
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ด้ำนคุณภำพ 
                 คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน  9  คน  มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และได้แสดง
ความคิดเห็นในการก าหนดแผนการบริหารงานร่วมกัน 
4. กำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ  2565  (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
4.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียน 

เงินอื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
 

ต.ค.  2564    กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do) 
 

พ.ย. 2564- 
ก.ย. 2565 

  9,250 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

3 ขั้นติดตามผล (Check) 
  

ก.ย. 2565    กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
   

ก.ย. 2565    กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

รวม   9,250  
 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  9,250  

รวม 9,250  
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   
จ านวนผู้รับบริการพึงพอใจผลสัมฤทธิ์ จดบันทึก บัญชีลงเวลา 
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา  มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการบริหารงาน  การออก

ระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติในการด าเนินงานต่างๆ  การก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน  ส่งผลให้
คุณภาพการจัดการศึกษาสูงขึ้น 

 
         

        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                           (นายวิเชียร  เวชสถิตย์ธรรม) 
 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
             (นายศักดา  ใจตรง) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน   
กลุ่มงำน                    กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       
สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ยทุธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
     การศึกษา 

สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564  ถึง  30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสมปอง  ดิษฐ์น้อย 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
               การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของบุคคล ผู้เรียนต้องมีศักยภาพให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี 
เป็นปัจจุบันเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ งปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจ านวนมาก และระบบการท างานส่วนใหญ่เชื่อม ต่อด้วย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
            ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ของส านักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบส านักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากใช้แรงงาน
มาใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือช่วยในการท างานด้านการประมวลผลข้อมูล (Data processing) 
            ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(Management Information System: MIS) องค์กรนั้น สามารถ
ให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรทั้งฮาร์ดแวร์ และ
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ซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบการ
วางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการองค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมพูน ทักษะ ความสามารถของบุคลากรให้สามารถตอบสนอง 
เป้าหมายและนโยบายการปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดการฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล
อย่างมีระบบ จะท าให้การตรวจสอบข้อมูล การเรียกขอและการรายงานข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยข้อมูลที่จัดเก็บเน้นความสมบูรณ์ถูกต้อง ทั้งนี้บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูล เพ่ือความถูกต้องและเข้าใจตรงกันในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ 
  โรงเรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือการ
บริหาร และการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ดังนั้น ทางโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น เป็นสื่อที่ทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Computer เป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียน ครู นักเรียน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการต่างๆ ชุมชนให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 
2. วัตถุประสงค์ 
  1.   เพ่ือเป็นแหล่งเก็บข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  2.   เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ตลอดจนชุมชน 
  3.   เพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูและนักเรียน 
3. เป้ำหมำย 
 ด้ำนปริมำณ 

  1. มีรายงานสารสนเทศอย่างน้อย 1 เล่มต่อปีการศึกษา 
  2. กรอกข้อมูลลงโปรแกรม DATA ON WEB บนเว็บไซต์ส่วนตัว    ข้อมูล ณ  วันที่  16 

พฤษภาคม,  ข้อมูล 10 มิถุนายน, ข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือน ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน    
ข้อมูลสิ้นปี การศึกษา  31  มีนาคม  รวมอย่างน้อย  3  ครั้งต่อปี 

  3. กรอกข้อมูล โปรแกรม  B obec   Emis  SESA  เทอมละ 1  ครั้ง  
 ด้ำนคุณภำพ 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
2. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครู นักเรียนเป็น

ปัจจุบัน และถูกต้อง ร้อยละ 90  
3. เอกสารสารสนเทศ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ใน การบริหารจัดการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ   
4. โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา    มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง   สามารถรายงานข้อมูลส่งต้น

สังกัดได้ทันก าหนดเวลา 
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4. กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร          
 1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. ด าเนินงานตามโครงการ 
  3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการ 
  3.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
  3.3  ด าเนินการจัดซื้อจัดหาตามข้ันตอน 
 4. ประเมินผล 
 5. สรุป รายงานผล 
5. แผนปฏิบัติงำน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
ก ำกับ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.
พ.

 
มี.

ค.
 

เม
.ย

. 
พ.

ค.
 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1. พัฒนางาน 
สารนเทศ. ศึกษาและ
วิเคราะห์ความ
ต้องการข้อมูล
สารสนเทศตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 

 
 
 
 

           

หัวหน้างาน
สารสนเทศ 

อ.สมอ 
อ.เสน่ห์ 

2. รวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 

           
หัวหน้างาน
สารสนเทศ 

อ.สมอ 
อ.เสน่ห์ 

3. จัดท าสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน       

 

     
งานสารสนเทศ

ฝ่าย 
 

4. การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ            

 

          
หัวหน้างาน
สารสนเทศ 

อ.สมอ 
อ.เสน่ห์ 

5. รายงานผลระบบ
สารสนเทศ 
  

 

           
หัวหน้างาน
สารสนเทศ 

อ.สมอ 
อ.เสน่ห์ 
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6. งบประมำณ    
รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจงในกำรใช้

งบประมำณ 
งบประมำณ 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 4,000     4,000 
2. อุปกรณ์ส านักงาน 2,000   2,000  
3. พัฒนาบุคลากร 2;000      
4. ซ่อมแซม  ปรับปรุงห้องสารสนเทศ              2,000   2,000   

รวม 10,000   6,000 4,000 
7. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

2. งานสารสนเทศโรงเรียนเนินขามรัฐประชา 
นุเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 

1. การส ารวจ  
2  การสอบถาม 
 การสังเกต  
3. บันทึกสถิติ 

1. แบบประเมินโครงการฯ 
2. เอกสารสรุปงาน 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
          โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครู นักเรียนเป็นปัจจุบัน 
และถูกต้อง ร้อยละ 80 
9. ประมำณกำรรำยจ่ำย 

รำยละเอียดของงบประมำณที่ใช้จ่ำย 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน หน่วยละ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
 1 
2 
3 
4  
5 
 

เครื่องพิมพ์เอกสาร 
กระดาษ 
เครื่องใช้ส านักงาน 
แฟ้ม 
หมึกเติม 

1 
2 
4 
6 
4 

4000 
500 
1000 
100 
300 

4000 
1,000 
2000 
600 

1,200 
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        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                          (นางสาวสมปอง  ดิษฐ์น้อย) 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
   
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
           (นายศักดา  ใจตรง) 

                            ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการบริหารงานสาธารณูปโภค 
กลุ่มงำน  งบประมาณและแผนงาน 

แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
                                 จดัการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ยทุธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
                                 การจัดการศึกษา 

สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  2   พัฒนาสถานศึกษา  แหล่งเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
   การสื่อสาร  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ที่  4   สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ปลูกฝัง 
   คุณธรรมและความเป็นไทย  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นางนภัชชา    ไกรสิทธิโชค 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องด้วยโรงเรียน มีการใช้ระบบสาธารณูปโภคเป็น  จ านวนมากไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ า  โทรศัพท์ 
และค่าอินเตอร์เน็ต ทางโรงเรียนจึงมีค่าใช้จ่ายส าหรับค่าสาธารณูปโภค  ซึ่งได้แก่ ค่าไฟ โทรศัพท์ และค่า
อินเตอร์เน็ต   ในแต่ละเดือนเป็นเงินจ านวนมากงานสาธารณูปโภคเป็นงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  ให้
ด าเนินการไปอย่างคล่องตัว   และมีประสิทธิภาพ  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดสรรเงินสนับสนุน 
2. วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือใช้จ่ายค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนยิ่งขึ้น 
           2.  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการบริการจัดการศึกษา 
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 3.  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม 
ระเบียบการของทางราชการ 
3. เป้ำหมำย 

ด้ำนปริมำณ 
  นักเรียน  ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีสาธารณูปโภคใช้อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

ด้ำนคุณภำพ 
 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ. 

4. กำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ  2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)  

4.1 กิจกรรมค่าไฟฟ้า 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
 

ต.ค.2564 
 

  นางนภัชชา  
ไกรสิทธิโชค 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do) 
 

ต.ค.2564  - 
ก.ย.2565 

240,000 
  นางนภัชชา  

ไกรสิทธิโชค 
3 ขั้นติดตามผล (Check) 

  
ก.ย.2565 

 
  นางนภัชชา  

ไกรสิทธิโชค 
4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 

   
ก.ย.2565 

 
  นางนภัชชา  

ไกรสิทธิโชค 

รวม 240,000    
 

 4.2 กิจกรรม ค่าโทรศัพท์ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม(Plan) 
 

ต.ค.64    นางนภัชชา  
ไกรสิทธิโชค 
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 4.2 กิจกรรม ค่าโทรศัพท์ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

2 .ขั้นปฏิบัติ(Do) ต.ค. - ก.ย. 65 2,000   นางนภัชชา  
ไกรสิทธิโชค 

3 ขั้นติดตามผล(Check) 
  

ก.ย.  2565    นางนภัชชา  
ไกรสิทธิโชค 

4 ขั้นสรุปรายงานผล(Action) 
   

ก.ย.  2565    นางนภัชชา  
ไกรสิทธิโชค 

รวม 2,000    
4.3 กิจกรรม ค่าอินเตอร์เน็ต 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน 

เงิน
อื่นๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
 

ต.ค 64    นางนภัชชา  
ไกรสิทธิโชค 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do) 
 

ต.ค.64 –  
ก.ย. 65 

 15,400  นางนภัชชา  
ไกรสิทธิโชค 

3 ขั้นติดตามผล (Check) 
  

ก.ย.  65    นางนภัชชา  
ไกรสิทธิโชค 

4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
   

ก.ย. 65    นางนภัชชา  
ไกรสิทธิโชค 

รวม  15,400   

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1. ค่าไฟฟ้า 240,000  
2. ค่าโทรศัพท์ 2,000  
3. ค่าอินเตอร์เน็ต 15,000  

รวม 257,400  
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6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต สังเกต/ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
มีสาธารณูปโภคใช้ได้อย่างเพียงพอ     
ผลสัมฤทธิ์   
งานสาธารณูปโภคคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สังเกต  

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ครู  บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์มีไฟฟ้า   โทรศัพท์   และอินเตอร์

ใช้ได้อย่างเพียงพอ 
 

         
        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                           (นางนภัชชา    ไกรสิทธิโชค) 
 

 
 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
                       (นายศักดา  ใจตรง) 

                            ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงำน  บริหารงานทั่วไป 

แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  ยทุธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความ
   ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่  2   พัฒนาสถานศึกษา  แหล่งเรียนรู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
   สื่อสาร  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564  ถึง  30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นายวิเชียร  เวชสถิตธรรม 
__________________________________________________________________________________ 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันนอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551                   

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

รวมทั้งแหล่งความรู้นอกห้องเรียน หรือแม้แต่การจัดกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  งานสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  เห็นว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียนถือ

เป็นการเอ้ือในบรรยากาศของการเรียนรู้  ดังนั้นงานสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือ

ส่งเสริมดังกล่าว 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม 

 2.2  เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน 

 2.3  เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 2.4  เพ่ือให้มีเครื่องมือในการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
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3.  เป้ำหมำย 

 3.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม 90 %  ที่ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ เอ้ือต่อการเรียนการสอน และ                

มีเครื่องมือในการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมอย่างเพียงพอ 

 3.2  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ เอ้ือต่อการเรียนการสอน และ                               

มีเครื่องมือในการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมอย่างเพียงพอ และใช้งานได้อย่างดี 

4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

 4.1  พัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้สะอาดสวยงามและทันสมัย 

 4.2  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ 

 4.3  จัดซื้อรถไถนา ขนาดเล็ก  เพ่ือใช้ตัดหญ้าและท าแปลงเกษตร  ตลอดจนปรับพ้ืนที่ 

 4.4  จัดกิจกรรม  Big Clean Day ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 4.5  จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดปีการศึกษา 

 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

/ 
ผู้ก ำกับ ต.

ค.
 

พ.
ย.

 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.
พ.

 
มี.

ค.
 

เม
.ย

. 
พ.

ค.
 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.พัฒนา
ห้องปฏิบัติการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ 

            อ.วิเชียร 
อ.ธีรชาติ 

อ.สมอ 

2.ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้ร่มรื่น 
สวยงาม เป็นระเบียบ 

            อ.วิเชียร 
อ.ธีรชาติ 

อ.สมอ 

3.จัดซื้อรถไถนา 
ขนาดเล็ก 

            อ.วิเชียร 
อ.ธีรชาติ 

อ.สมอ 

4.จัดกิจกรรม 
  Big Clean Day 

            อ.วิเชียร 
อ.ธีรชาติ 

อ.สมอ 

5.จัดกิจกรรมรณรงค์
รักษาสิ่งแวดล้อม 

            อ.วิเชียร 
อ.ธีรชาติ 

อ.สมอ 
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6. งบประมำณ      จ านวน  190,000  บาท     ประกอบด้วย 

รำยกำร/กิจกรรม/ค ำชี้แจงในกำร 
ใช้งบประมำณ 

งบประมำณ 
จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ อ่ืนๆ 
1.พัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้ต่างๆ 

10,000 - 10,000 - - 

2.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ 

50,000 - - 50,000 - 

3. จัดซื้อรถไถนา ขนาดเล็ก 100,000 - - - 100,000 
4.จัดกิจกรรม 
  Big Clean Day 

- - - - - 

5.จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม      
6.ดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมฯ 30,000 - - 30,000 - 

7.   กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
7.1 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ต่างๆ ให้สะอาดสวยงามและทันสมัย 

1.สังเกต / ซักถาม 1. แบบสังเกต 

7.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
     ให้ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ 

1.สังเกต / ซักถาม 1. แบบสังเกต 

 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม 

/ 
ผู้ก ำกับ ต.

ค.
 

พ.
ย.

 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.
พ.

 
มี.

ค.
 

เม
.ย

. 
พ.

ค.
 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

6.ดูและอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม                   
ในโรงเรียนให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย
สวยงาม 

            อ.วิเชียร 
อ.ธีรชาติ 

อ.สมอ 
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7.   กำรประเมินผล (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
7.3 จัดซื้อรถไถนา ขนาดเล็ก 1.สังเกต ประเมินจากสภาพจริง 

8.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 8.1 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ 

 8.2 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆสะอาดสวยงามและทันสมัย 

 8.3 นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น 

 8.4 โรงเรียนมีรถไถนา ขนาดเล็กใช้งานอเนกประสงค์ในโรงเรียน 

 
         

        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                          (นายวิเชียร    เวชสถิตย์ธรรม) 

 

 
 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
                       (นายศักดา  ใจตรง) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    ปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
กลุ่มงำน  วิชาการ 
แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศำสตร์ สพฐ.   กลยุทธ์ที่ 1 ( พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ )  
สนองยุทธศำสตร์ สพม.อนชน.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ ที่ 5  พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและใช้เทคโนโลยีโดยเน้นผู้เรียน
   เป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นายเสน่ห์  พันธุ์ดี และคณะ 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการชุมชนในปัจจุบัน สื่อประกอบต่าง ๆ เครื่องมืออุปกรณ์งานโสต
ทัศนศึกษา นับว่ามีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  การปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศน
ศึกษาให้มีความทันสมัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับ
สภาพเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหาย เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนและให้บริการกับชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้บริการครู – อาจารย์ นักเรียนและชุมชน 
2.2  เพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษาที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้ 
2.3  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน แก่ครู-อาจารย์ในโรงเรียน 
2.4  พัฒนาการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
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3. เป้ำหมำย 
3.1 เชิงปริมำณ 

1. ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศและซ่อมบ ารุงรักษา  3 จุด 
2. ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง  จ านวน   3  จุด 
3. จัดซื้อผ้าม่าน จ านวน  10 รายการ 
4.  ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  จ านวน 2 ราย 

3.2 เชิงคุณภำพ 
  คร-ูอาจารย์ นักเรียนใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานโสตทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และการประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน 
4. กำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2565  ( 1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน 2565 )  
4.1 กิจกรรม ปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงินกิจกรรม
พัฒนำ

คุณภำพผู้เรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

1 ขั้นเตรียม (Plan) 
1.1 เขียนโครงการเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติ 
 

ต.ค.64  - -   นายเสน่ห์  พันธุ์ดี 

2 .ขั้นปฏิบัติ (Do)  
2.1 ด าเนินงาน 
 

ต.ค.64 - 
มี.ค.65 

120,000 - - 
นายเสน่ห์  พันธุ์ดี

และคณะ 

3 ขั้นติดตามผล (Check)  
3.1 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ส.ค.–ก.ย.65 - - - 
นายเสน่ห์  พันธุ์ดี

และคณะ 

4 ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
4.1 บันทึกสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

ก.ย.65 - - - 
นายเสน่ห์  พันธุ์ดี

และคณะ 

รวม 120,000 - - - 
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. 5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
1. ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ 45,000  
2. ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง 

ภายในห้องโสตทัศนศึกษา ภายในโดมเอนกประสงค์และ
ภายในห้องส านักงาน 

60,000 
  

 

3. จัดซื้อผ้าม่าน 10,000  
4. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 5,000  

รวม 120,000  
 

6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต   
1. สถิติการใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษาและวัสดุ
อุปกรณ์ 

 
 

2. สถิติการให้บริการชุมชนในด้านเครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์ 

 

บันทึก 
 
 
 
บันทึก 

แบบบันทึกการใช้บริการ
ห้องโสตทัศนศึกษาและวัสดุ
อุปกรณ์ 
 
แบบบันทึกการให้บริการ
ชุมชนในด้านเครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์ 

ผลสัมฤทธิ์   
    1. สถิติการใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆประกอบการ   
     สอนของครู-อาจารย์ นักเรียน 

บันทึก แบบบันทึกการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีต่างๆ
ประกอบการสอนของครู-
อาจารย์ นักเรียน 

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมด้านต่างๆ ในการรับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด 

7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถท างานตามนโยบายได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจระดับดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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 ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                               (นายเสน่ห์    พันธุด์ี) 
 

 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
        (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
                      (นายศักดา  ใจตรง) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนเนนิขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ชื่อโครงกำร    โครงการยานพาหนะ 
กลุ่มงำน  วิชาการ/งบประมาณและแผนงาน/งานบุคคล/บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน/องค์กรสัมพันธ์ 

แผนงำน    สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองยุทธศำสตร์ ศธ.   ยุทธศาสตร์ที่ 4, 5, 6 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.อนชน.  กลยทธ์ที่ 3, 4, 5 

สนองยุทธศำสตร์ ศธจ.ชน. ยุทศาสตร์ที่ 3, 4 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1, 2 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน).มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (3 มาตรฐาน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน (Routine) 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบ  นายธีรชาติ ละเหลา 
__________________________________________________________________________________ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยงานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ยานพาหนะของทางโรงเรียน ซึ่งรถยนต์นี้มีความจ าเป็นในการใช้ดาเนินงานเป็นยานพาหนะสาหรับเดินทางของ
คุณครูและนักเรียน งานยานพาหนะ จึงได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญในเรื่องของการซ่อมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะ ให้มีความพร้อมส าหรับใช้ในทางการราชการอยู่เสมอ ดังนั้นเพ่ือความมีประสิทธิภาพต่อการดาเนิน
งานต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านในเรื่องของการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ยานพาหนะ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ ของยานพาหนะที่ใช้ในราชการให้พร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษารถยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะของทางราชการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 2.  โรงเรียนมียานพาหนะที่พร้อมใช้งาน 
3. เป้ำหมำย 

ด้ำนปริมำณ 
1.  รถยนต์ของโรงเรียน ได้รับการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน จ านวน ๑ คัน 
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 ด้ำนคุณภำพ 
1. รถยนต์ของโรงเรียน ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

4. กำรด ำเนินงำน 
งำน/กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
     -  ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม 

 
ตุลาคม 2564 

นายวิเชียร เวชสถิตธรรม 
นางนภัชชา ไกรสิธิโชค 
นายธีรชาติ ละเหลา 

ขั้นด าเนินการ 
     -ส ารวจตรวจสภาพรถยนต์ที่ใช้เป็นยานพาหนะ 
     - ด าเนินการซ่อมบ ารุง 
     - ด าเนินการเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
พฤศจิกายน 2564 

 
พฤศจิกายน 2564 –

กันยายน 2565 

นายวิเชียร เวชสถิตธรรม 
นางนภัชชา ไกรสิธิโชค 
นายธีรชาติ ละเหลา 

ขั้นประเมินผล 
  -  ประเมินผล สรุปผลโครงการ กันยายน 2565 

นายวิเชียร เวชสถิตธรรม 
นางนภัชชา ไกรสิธิโชค 
นายธีรชาติ ละเหลา 

 

5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
เงินค่าจัดการเรียนการสอน    50,000    บาท 
     รวม     50,000 บำท 

รำยกำร/กิจกรรม ที่ใช้งบประมำณ งบประมำณ 
รำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 25,000 25,000 - - 

รวม 25,000 25,000 - - 
 
 
 

รำยกำร/กิจกรรม ที่ใช้งบประมำณ งบประมำณ 
รำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ซ่อมบ ารุง 25,000 25,000 - - 

รวม 25,000 25,000 - - 
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6. กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

- รถยนต์ของโรงเรียน ได้รับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ            

ตรวจผลงาน แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนและคณะครูได้ใช้รถตู้อย่างสะดวกสบาย     
2. การเดินทางโดยรถตู้ได้มาตราฐานและปลอดภัย 

      
 
 
 

         
        ลงชื่อ…………......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                              (นายธีรชาติ ละเหลา) 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ              
      (นายกิตติ  อดิสรณกูล) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

o อนุมัติ 

o ไม่อนุมัติ
เพราะ………………………………. 

 
 

       ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ          
           (นายศักดา ใจตรง) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนเนนิขามรัฐประชานุเคราะห์ 
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ควำมเห็นของกรรมกำรสถำนศึกษำ 

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................. ................................................................................... ................... 

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................................................................... ....

............................................................................................................................. ......................................................

. 

 

 

                                                                                      ลงชื่อ...................................................... 
                                                                                                 ( นายกิตติ   อดิสรณกุล ) 
                                                                                              ประธานกรรมการสถานศึกษา 
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