
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวดัลำปาง  52170 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรยีนสบปราบพทิยาคม ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล าปาง 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาล าปาง ล าพนู 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2565 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  
 
 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวดัลำปาง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
  
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ 
และแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตลอดจนเป็นกรอบในการติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ครั้งที่ 2/2564  เมื่อ
วันที่ 28  เดือนกันยายน  2564   ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565  ของโรงเรียน 
สบปราบพิทยาคม 
  

คณะกรรมการเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565 ได ้ และถ้าหาก
มีการปรับปรุง  แก้ไข  เพิ ่มเติมโครงการและ/หรือกิจกรรม  มอบหมายให้เป็นอำนาจของผู ้อำนวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติโครงการ และ/หรือกิจกรรมนั้นๆ ต่อไป 
 
 
 

(นายทั่น  ตากัน) 
ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



 

คำนำ 
 การวางแผนเป็นงานหลักและมีความสำคัญในการบริหารโรงเรียนเนื่องจากเป็นตัวกำหนดทิศทาง 
เป้าหมาย วิธีดำเนินการ ที่จะทำให้โรงเรียนดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ภายในเวลาที่กำหนด 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้โรงเรียนและ
กลุ่มบริหาร/งาน ให้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้ เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ 
ตามวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และพันธกิจที่กำหนดไว้ ตลอดจนเป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียน กลุ่มบริหาร/งาน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะเป็น
ประโยชน์ที่จะนำไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อการพัฒนาการศึกษา 
  

 
 

(นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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สารบัญ 
 
เรื่อง            หน้า 

คำรับรอง      ก 

คำนำ    ข 

สารบัญ    ค 

ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน    1 
แผนผังการบริหารงานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  6 
ข้อมูลครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน   7 

 โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการ (เงินอุดหนุน) 10  
โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการ (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 156   
โครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน              232   
โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ นโยบายและแผน                272   
โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล    297
โครงการกลุ่มบริหารงานทั่วไป    329   
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ                 365  

 ภาคผนวก 
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                      373 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 



 ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 

 

ประวัติของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนสบปราบวิทยา กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเมื่อวันที่  

7 เมษายน 2514 และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2537 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ใช้อักษรย่อว่า ส.พ.  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษา เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขท่ี 40 หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง อยู่ที่กิโลเมตรที่ 
656 ถนนพหลโยธิน อยู่ห่างจากอำเภอสบปราบ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลำปาง 48 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ทั้งหมด 41 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา 
 

เขตพื้นท่ีบรกิาร 
เขตพื ้นที ่บร ิการของโรงเร ียนสบปราบพิทยาคมมีทั้ งหมด 4 ตำบล  จำนวน  45  หมู ่บ ้าน  

ประกอบด้วย ตำบลสบปราบ มี 15  หมู่บ้าน ตำบลแม่กัวะ มี  8  หมู่บ้าน  ตำบลสมัย  มี  13  หมู่บ้าน  และ
ตำบลนายาง มี  9  หมู่บ้าน 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม (SOBPRABPITTAYAKOM School) 
ที่ตั้ง    เลขท่ี  40  หมู่  15  บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี  ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง 
          52170 
โทรศัพท์ : 054 - 296161 
โทรสาร  : 054 - 091828 
เว็บไซต์  www.sppit.ac.th 
Host OBEC  :  https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500537 
E-mail  :  sobprabpittayakom@gmail.com 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :    1052500537 
รหัส Smis/O-NET 8 หลัก : 52022002 
รหัส Obec 6 หลัก :    500537 
พื้นที่  41 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา 
โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ที่ทำการเกษตรของประชาชนบ้านวังยาว 
ทิศใต้   ติดต่อกับ  ที่ทำการเกษตรของประชาชนบ้านฮ่องปุ๊สามัคคี และ 

                       บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ  (FPT) 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ถนนพหลโยธิน 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ที่ทำการเกษตรของประชาชนบ้านฮ่องปุ๊สามัคคี และแม่น้ำวัง 

 

http://www.sppit.ac.th/
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500537
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สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอนในระดับ  มัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ขนาดของโรงเรียน  โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง 
อักษรย่อของโรงเรียน ส.พ. 
สีประจำโรงเรียน  แดง  -  เทา 

สีแดง  หมายถึง ความกล้าหาญ 
สีเทา  หมายถึง สมอง (ความรู้ความสามารถ) 

อัตลักษณ์โรงเรียน ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย 
เอกลักษณ์โรงเรียน เข้าวัดวันพระ 
คุณธรรมเป้าหมาย มีวินัย พอเพียง สุจริต  จิตอาสา 
คติพจน์โรงเรียน 

“นตฺถิ  ปญฺญา  สมา อาภา” หมายถึง แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน  ประพฤติดี มีความรู้ เชิดชูคุณธรรม 
สัญลักษณ์โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนสบปราบพิทยาคมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

บนพื้นฐานคุณธรรมคู่ความเป็นไทยอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 
 1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของ
โรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย   

3.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วม 
4.  พัฒนาผู ้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ มีคุณธรรม จรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู 
5.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ  
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เปา้ประสงค ์    
1. ผู ้เร ียนมีความรู ้  ความสามารถ  ในการอ่าน  การเขียน   การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา          

การสื่อสาร  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพ 

2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย   
 3.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ด้วยระบบประกันคุณภาพภายในจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.  ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมี
คุณธรรม จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

5.  ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 6.  โรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย   
กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (3Rs8Cs) 
 2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย   

3.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมการทำนวัตกรรมในระดับโรงเรียนและครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 4.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5.  พัฒนาสื ่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้   และสร้างแหล่งเรียนรู ้ที่
หลากหลาย   
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แผนผังของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

ข้อมูลด้านการบริหาร 
 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว 

 

2. รองผู้อำนวยการ 
1) นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์   
2) นายธเนศร์  กามาด 

 

3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
1)  นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
2)  นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 



5 
4.  หัวหน้าบริหารกลุ่มงาน 

1)  กลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย 

2)  กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 

3)  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 

4)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางนงนุช  ชัยนันตา 

5)  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นายสราวุฒิ  คำวัน 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประจำป ี2563 - 2566 
1.  นายทั่น ตากัน   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.  พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
3.  พระครูพิศาลพิพัฒนสุนทร  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
4.  นายบุญเติม  ปิงวงค์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นายนเรศ  เตชะสืบ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  นายสุรพันธ์ อินเพลา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  นายสมจินต์ ชุ่มอินจักร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.  นายสมศักดิ์ สวนพลาย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.  นายคัมภีร์ คำภิโล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายมงคล แก่นใจ   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
11. นางสาวธณัฏฐาธร ด่านอินถา กรรมการผู้แทนศษิย์เก่า 
12. นายพูนทรัพย์  การินทร์  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
13. ร.ต.ชูเชิด  ด่านอินถา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
14. นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์  กรรมการผู้แทนครู 
15. นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



แผนผังบริหารงานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม สบปราบ ลำปาง 

 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม สมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรยีนสบปราบพิทยาคม  
ชมรมศิษย์เกา่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายนอก  

รองผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  

หัวหน้ากลุ่มบรหิาร 

วิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคลากร หัวหน้ากลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน หัวหน้ากลุ่มบรหิารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 

และบริหารงบประมาณ 

- กลุ่มงานธุรการ 

- กลุ่มงานหลักสูตรและการจดัการเรยีนรู้ 
- กลุ่มงานวัดผล ประเมินผลและทะเบยีน
นักเรียน 

- กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

- กลุ่มงานโครงการพิเศษ 

- กลุ่มงานธุรการ 

- กลุ่มงานบุคลากร 

- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร 

- กลุ่มงานธุรการ 

- กลุ่มงานโรงเรียนคุณธรรม 

- กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- กลุ่มงานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

- กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

- กลุ่มงานสนับสนุน 

  

 - กลุ่มงานธุรการ 

- กลุ่มงานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

- กลุ่มงานอนามัยและโภชนาการโรงเรยีน 

- กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์

- กลุ่มงานรักษาความปลอดภยัสถานที่
ราชการและเวรยาม 

- กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

- กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ ์

และระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- กลุ่มงานสนับสนุน 

- กลุ่มงานอำนวยการ 

- กลุ่มงานธุรการ 

- กลุ่มงานการเงิน 

- กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย ์

- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 

นักเรียน - ผู้ปกครอง - ชุมชน 

6 
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ข้อมูลครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรยีน 
ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

1.  ผู้บริหารและคณะครู  ณ วันที่  1 ตุลาคม 2564  จำแนกตามตำแหน่ง 
ตาราง 1 แสดงข้อมูลข้าราชการครู 

กลุ่ม/กลุ่มสาระ/งาน วุฒิการศึกษา จำนวน
รวม 

วิทยฐานะ จำนวน
รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก คศ.

1 
คศ.
2 

คศ.
3 

คศ.
4 

ครู
ผู้ช่วย ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.ฝ่ายบริหาร 
2.ภาษาไทย 
3.วิทยาศาสตร์ 
  3.1 คอมพิวเตอร์ 
4.ภาษาต่างประเทศ 
5.สังคมศึกษา 
6.คณิตศาสตร์ 
7.สุขศึกษาและพลศึกษา 
8.การงานอาชีพ 
  8.1 คหกรรม+เกษตร 
  8.2 ธุรกิจ 
  8.3 อุตสาหกรรม 
9.ดนตรี นาฎศิลป์และ
ศิลปะ 
10.งานแนะแนว 

- 
1 
- 
1 
2 
- 
- 
- 

 
1 
- 
- 
- 
 
- 

- 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
- 

 
- 
1 
1 
1 
 
- 

 2 
- 
- 
- 
1 
1 
1 
1 

 
1 
- 
- 
1 
 
- 

- 
2 
4 
2 
3 
1 
2 
- 
 
1 
- 
- 
1 
 
1 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

3 
6 
5 
4 
8 
4 
4 
1 
 
3 
1 
1 
3 
 
1 

- 
2 
1 
- 
1 
2 
- 
- 
 
- 
- 
- 
1 
 
- 

1 
2 
1 
- 
6 
1 
1 
- 
 
- 
- 
1 
1 
 
1 

2 
2 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
 
3 
1 
- 
1 
 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

3 
6 
5 
4 
8 
4 
4 
1 
 
3 
1 
1 
3 
 
1 

รวม 5 13 8 17 1  44 7 15 22 0 0 44 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

1

4

0

1
0

3

1

2 2

4 4 4

3

1

2 2

11
0 0 0 0 0 0

2
1

0

2

0 0 0
1

0
1

2
1

7

1
0

1 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

การเปรียบเทียบวุฒิและวิทยฐานะของข้าราชการครู

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ครูผู้ช้วย คศ.1 คศ.2 คศ.3
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2.  บุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง 

กลุ่ม/กลุ่มสาระ/
งาน 

วุฒิการศึกษา 
จำนวน 
รวม 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. พนักงานราชการ 
2. ครูอัตราจ้าง 
2. พ่ีเลี้ยงเดก็พิการ
เรียนรวม 
3. ช่างไม้ 4 
4. ช่างไฟฟ้า 3 
5. ครูชาวต่างชาติ 
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ
7. แม่บ้าน 
8. คนงาน 
9. ยามรักษาการ 

- 
- 
- 
 
1 
1 
- 
- 
- 
3 
2 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
2 
1 
- 

1 
3 
1 
 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 

- 
3 
- 
 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
6 
1 
 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
2 

รวม 7 3 7 4 - - 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0

1 1

0 0

2

4

2

1

6

1

0 0

2

1

0 0 0
0

0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

4.5

การเปรียบเทยีบวุฒกิารศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

ต่่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี
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3.  ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

ข้อมูลแผนการจัดชั้นเรียนและนักเรียน  
ปีการศึกษา แผนชั้นเรียน แผนจำนวนนักเรียน ม.ต้น/ปลาย จำนวนห้อง รวม 

2564 5:6:5:4:4:4 126:183:133:117:117:99 28 861 
2565 6:5:6:4:4:4 179:126:183:130:117:117 29 852 

 

แผนการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2565 
ปี 
 

ชั้น 

2564 2565 
จำนวนห้อง จำนวน

นักเรียน 
จำนวนห้อง จำนวน

นักเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 125 6 179 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 184 5 125 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 133 6 184 

รวม ม.ต้น 16 442 17 488 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 117 4 130 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 119 4 117 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 99 4 119 

รวม ม.ปลาย 12 335 12 366 
รวมทั้งสิ้น 28 777 29 854 

 

ข้อมูลนักเรียนและจำนวนห้องเรียนปีการศึกษา 2564 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 54 71 125 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 95 89 184 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 59 74 133 5 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 208 234 442 16 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 60 57 117 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 65 54 119 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 38 61 99 4 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 163 172 335 12 
รวมทั้งหมด 371 406 777 27 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม กลุ่มบริหารวิชาการ งบประมาณ 2565  (เงินอุดหนุน 1,295,681) 
ที ่ โครงการ / งาน /กิจกรรม จำนวนเงิน 

(บาท) 
1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 50,000 
 1.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 50,000 
 1.3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000 
 1.4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50,000 
 1.5 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 50,000 
 1.6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 50,000 
 1.7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพ 70,000 
 1.8 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 50,000 
 1.9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนรวม 5,000 

 

 

การประมาณการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
 

ประเภทของเงิน จำนวนเงินประมาณการ งบประมาณ 2565 (บาท) 

1. เงิน อุดหนุน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 3,687,175 

2. เงิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,099,784 

3. เงิน บำรุงการศึกษา 2,135,799 
 

การจัดสรรงบประมาณ 
กลุ่มบริหาร จำนวนเงิน (บาท)  

การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
โรงเรียน 

1,216,814  

กลุ่มบริหารวิชาการ 2,465,145  
กลุ่มบริหารงบประมาณ นโยบายและแผนงาน 55,000  
กลุ่มบริหารทั่วไป 715,000  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 210,000  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 125,000  

รวมเป็นเงิน 4,786,959  
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โครงการ/งาน/กิจกรรม กลุ่มบริหารวิชาการ งบประมาณ 2565 (ต่อ)  
ที ่ โครงการ / งาน /กิจกรรม จำนวนเงิน 

(บาท) 
2 การพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้น  
 2.1 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 10,000 
 2.2 โครงการโรงเรียนคุณธรรมวิถีพุทธ 5,500 
 2.3 โครงการโรงเรียนสุจริต 5,000 
 2.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/อำเภอ 5,000 
 2.5 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 80,000 
3 การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ  
 3.1 พัฒนางานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ 30,000 
 3.2 โครงการพัฒนาสำนักงานวิชาการ 40,000 
 3.3 โครงการพัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,000 
 3.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 5,000 
 3.5 โครงการพัฒนางานการจัดการเรียนรู้และซ่อมเสริมสอนแทน 8,000 
 3.6 โครงการพัฒนางานนิเทศการศึกษา 3,000 
 3.7 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12,000 
 3.8 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล 43,000 
 3.9 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว และส่งเสริมประสานการศึกษา 25,000 
 3.10 โครงการพัฒนาห้องสมุด 3D ดิจิทัล 25,000 
 3.11 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 150,000 
 3.12 โครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม 10,000 
 3.13 โครงการพัฒนาศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์ 300,000 
 3.14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์   93,181 
 3.15 PLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,000 
 3.16 โครงการสารสนเทศ ฯ 5,000 
 รวม 1,295,681 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรตที่21 (3Rs8Cs) 
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
กลุ่มบริหารวิชาการ   งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะงานโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีงบประมาณ  2565 
(ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองเป้าประสงค์สถานศึกษา ที่   1 และ 5   สนองพันธกิจสถานศึกษา  1 สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  
ที่ 1และ 4   
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้ที่  1.1 – 1.5  มาตรฐานที่  3   ตัวบง่ชี้ที่  3.5 
1.  หลักการและเหตุผล 

               การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้น  มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  การศึกษาจะต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และ
คุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้นำไปเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งครูผู้สอนต้องการมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน  การจัดทำเอกสารทาง
วิชาการ  การวัดผลประเมินผลการเรียน  และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูป
การศึกษาที่ให้ใช้วิธีการสอน  โดยยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้  และประยุกต์ใช้ความรู้ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีกิจกรรมที่เหมาะสมโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงต้องพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งด้านสื่อ  เทคนิคการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม  ที่จะส่งผลพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทย
ให้แก่ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ ในการดำรงชีวิต  และยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่อไป 

 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้
ทุกเวลาและสถานที่  ซึ่งสอดคล้องกับ สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1    
ตัวบ่งชี้ที่  1.1 – 1.5  มาตรฐานที่  3   ตัวบ่งชี้ที่  3.5 สนองเป้าประสงค์สถานศึกษา ที่   1 และ 5   สนองพันธกิจ
สถานศึกษา  1 สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ที่ 1 และ 4 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ  ได้แก่  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ความสามารถ  และทักษะเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทีม่ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิชาในกลุ่มสาระภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
3. เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี 



ต่อกันและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาไทย จากผลการเรียนรายวิชา
ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 2. กลุ่มผู้เรียนวิชาภาษาไทย  มีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การฟังดูและพูด  หลักการใช้ภาษา 
 3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญครบทุก
รายวิชา 
 4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยมีความพร้อมด้านอุปกรณ์  เครื่องมือตลอดจนสื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทยที่มี
คุณภาพ  พอเพียงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า  ของผู้เรียนสถานศึกษามีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 
 5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยได้รับการอบรม  สัมมนาความรู้กระบวนการการเรียนการสอนภาษาไทย
ใหม่ๆ จากหน่วยงาน  องค์กรที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยอย่างเป็นระบบ  มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา  จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุตามความคาดหวังและเป้าหมายของหลักสูตร 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผู้เรียนได้รับคว ามรู้ทักษะทาง

ภาษาไทย 
3. ผู้เรียนและครูผู้สอนมีอุปกรณ์  เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ  

ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอน  การศึกษาค้นคว้าของนักเรียนอย่างพอเพียง 
 4. กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และตอนปลาย  ที่มีทักษะพิเศษทางภาษาไทยได้รับการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 5. นักเรียนที่เรียนสาระการเรียนภาษาไทยระดับชั้น ม.ต้น  และ ม.ปลาย  ทุกคนมีความรู้และทักษะทาง
ภาษาไทยเต็มศักยภาพตามความสามารถและวุฒิภาวะ  มีการพัฒนาครอบคลุมทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา 
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4. วิธีดำเนินการและข้ันตอนดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อกิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและการเขียน”  

ไตรมาสที่  3 
  เดือน  พฤษภาคม ปี  2565 
 

นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน 
นางสาวสมกร         เขื่อนแก้ว 
นางสายทิพย์          วรรณาการ 
นางสาวทัศนีย์         ลินพล 
นางสาวกนกวรรณ     ขันคำ 
นายกฤษดาลักษณ ์    มะโนวงศ์ 
 
 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

 

2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน  
3.จัดกิจกรรม 
1.จัดทำแบบทดสอบคัดกรองความสามารถในการอ่าน
และการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
2.นำข้อมูลผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านและ
การเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     ปีที่ 1 - 6 
สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนานักเรียน 

 

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม  
 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน” 
 

ไตรมาสที่  3 
      เดือน  พฤษภาคม ปี  2565 

นางสาวกนกวรรณ     ขันคำ 
นางสาวสมกร         เขื่อนแก้ว 
นางสายทิพย์          วรรณาการ 
นางสาวทัศนีย์         ลินพล 
นางสาวปาณสิรา       ใจเรือน
นายกฤษดาลักษณ ์    มะโนวงศ์ 
 
 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

 

2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน  
3.จัดกิจกรรม 
3.1 จัดประชุมครูเพ่ือหาแนวทางในการดำเนิน
กิจกรรม 

 



3.2 กำหนดขอบเขต  และผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.3 ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะและสรุปผล
ความก้าวหน้าเมื่อสิ้นสุดการเรียนของปีการศึกษา 

  

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำ
รูปเล่ม 

  

 
กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ชื่อกิจกรรม “สืบสานงานภาษา ที่ทรงคุณค่า” ไตรมาสที่  4 เดือน กรกฎาคม  

ปี  2565 
 

นายกฤษดาลกัษณ ์   มะโนวงศ์ 
นางสาวสมกร         เขื่อนแก้ว 
นางสายทิพย์          วรรณาการ 
นางสาวทัศนีย์         ลินพล 
นางสาวกนกวรรณ     ขันคำ 
นางสาวปาณสิรา       ใจเรือน 
 
 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

 

2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน  
3.จัดกิจกรรม 
3.1 จัดประชุมครูเพ่ือหาแนวทางในการดำเนิน
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 

3.2กำหนดขอบเขตและผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินกิจกรรม 

3.3 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย
เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ 

 

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำ
รูปเล่ม 
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กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม “สื่อสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน” 
 

ไตรมาสที่  1  เดือน  
พฤศจิกายน  ปี  2565 
 

นางสาวสมกร         เขื่อนแก้ว 
นางสายทิพย์          วรรณาการ 
นางสาวทัศนีย์         ลินพล 
นางสาวกนกวรรณ     ขันคำ 
นางสาวปาณสิรา       ใจเรือน 
นายกฤษดาลักษณ ์    มะโนวงศ์ 
 
 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

 

2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน  
3.จัดกิจกรรม 
3.1จัดประชุมครูเพ่ือหาแนวทางในการดำเนิน
กิจกรรม 

3.2 จัดหาสื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เหมาะสมและทันต่อการใช้งาน 

3.3ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะและสรุปผล
ความก้าวหน้าเมื่อสิ้นสุดการเรียนของปีการศึกษา 

 

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม  
 

กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อกิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน” 
 

ไตรมาสที่  1  เดือน  
พฤศจิกายน  ปี  2565 

 

นางสายทิพย์          วรรณาการ 
นางสาวทัศนีย์         ลินพล 
นางสาวสมกร         เขื่อนแก้ว 
นางสาวกนกวรรณ     ขันคำ 
นางสาวปาณสิรา       ใจเรือน 
นายกฤษดาลักษณ ์    มะโนวงศ์ 
 
 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

 

2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน  
3.จัดกิจกรรม 
3.1 จัดประชุมครูเพ่ือหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรม 

 



3.2ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตามตามวิชาชีพ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 12 ชั่วโมง 
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กิจกรรมที่ 5 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.3 ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะและสรุปผล
ความก้าวหน้าเมื่อสิ้นสุดการเรียนของปีการศึกษา 

  

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม   
 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน..........วชิาการ....................จำนวน....50,000.........บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและการ
เขียน 
ค่าใช้จ่าย 
จัดทำแบบทดสอบคัดกรอง
ความสามารถในการอ่านและการ
เขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 6 

  15,000   15,000 

กิจกรรมที่ 2 โครงการส่งเสริมการ
รักการอ่าน 
ค่าใช้จ่าย 
ค่าวัสดุจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริม
การรักการอ่าน 

  10,000   10,000 

กิจกรรมที่ 3 สืบสานงานภาษา ที่
ทรงคุณค่า 
ค่าใช้จ่าย 

  15,000   1,5000 



1.กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทย 
2.จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้าน
ภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 4 สื่อสร้างสรรค์เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ค่าใช้จ่าย 
สื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

  5,000   5,000 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียน
ค่าใช้จ่าย 
ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตาม
ตามวิชาชีพ การเข้าร่วมอบรมของ
คณะครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 

  5,000   5,000 

รวม      50,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
-   นักเรยีนที่เรียนรายวิชาภาษาไทยทั้งระดับ
ม.ต้นและม.ปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ 
-  กลุ่มผู้เรียนวิชาภาษาไทย  มีทักษะในการ
อ่าน  การเขียน  การฟังดูและพูด  หลักการใช้
ภาษา 
-  ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคน  มี
แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ  อุปกรณ ์ ในการ
จัดกิจกรรมการสอนที่เน้นนักเรียน เป็นสำคัญ
ครบทุกรายวิชา 

 

- ทดสอบ 

- สังเกต 

- ประเมินการทำงาน
เป็นกลุ่ม 

-  ทดสอบ 

- ประเมินทักษะ 
 

- ประเมินการใช้แผน 

 
-แบบทดสอบ 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมินงานกลุ่ม 

 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 

 
-แบบประเมินการใช้ 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
- นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน    
  การฟังดูและพูด  และหลักการใช้ภาษา 
- ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ครบทุกคน 

 
-การประเมินผลประจำภาค
เรียน 
-การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ 
-ทดสอบ 

 
-แบบทดสอบผลการเรียน 
 
-แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 
-แบบทดสอบ 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการสูงขึ้น 
 2.การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

 
 
 
 

         เสนอโครงการ 
             (นางสาวกนกวรรณ  ขันคำ) 
                  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ   ชาประดิษฐ์) 
        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปรบพิทยาคม 
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โครงการ    พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ   งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกิตตยิา  แก้วสิงห์  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ 2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
สนองกลยทุธ์ที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติจริง บูรณาการควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะ
สามารถนำความรู้ ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น การฝึกทักษะ
กระบวนการคิดคำนวณเลขได้ คล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ นับว่ามีความสำคัญเพราะในชีวิตประจำวันของ
มนุษย์ต้องประสบ กับปัญหาต่างๆ มากมาย มนุษย์จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการคิดคำนวณ ซึ่งเป็นความสามารถ 
พื ้นฐานของมนุษย์ สามารถดำรงชีว ิตอยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นโรงเรียน  
มาตรฐานสากล  จึงเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพ เป็นพลโลก กล่าวคือ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำ
หน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  

 โรงเรียนจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียน โดยฝึกให้ผู ้เรียนได้ใช้ทักษะการคิด และกระบวนการคิด  ทาง
คณิตศาสตร์ คำนวณเลขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ 
และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการทั้งภายในและ  ภายนอกโรงเรียน รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในสนามสอบต่างๆ เพ่ือส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
กระตือรือร้น พัฒนาตนเองและมีประสบการณ์ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

  2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 



  2.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
   2.3  เพื่อจัดสื่อวัสดุ อุปกรณ์และส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอครบ
ทุกรายวิชา 
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   2.4  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์และส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 
      
  3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 
  3.1  นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 40 ขึ้นไป 
  เชิงคุณภาพ(ระดับ) 
  3.2  การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีคุณภาพ ผลการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประเมินโดยนักเรียน อยู่ในระดับ มาก ขึ้น
ไป คิดเป็น ร้อยละ 75 
  3.3  จำนวนสื่อวัสดุ-อุปกรณ์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 
และเพียงพอ 100%  ครบทุกรายวิชา   พิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 75 ขึ้นไป 
   3.4  นักเรียนทุกคน ได้รับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 
 
         4. วิธีดำเนินการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
      1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ศึกษาผล
การดำเนินโครงการฯ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา เรื่อง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  จำนวน
นักเรียนที่ติด 0 , ร , มส   และร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไข
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนต่อไป 

1.2 วางแผนการดำเนินกิจกรรม  

 
 
 

พฤศจิกายน 2564 
 
 
 

 
 
 
 
ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรูค้ณติศาสตร์
ทุกคน 



-วิเคราะห์ปัญหาในแต่ละระดับชั้นถึงสาเหตุ  ของการติด 0 ร มส  
และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ถึง 3  
-หาแนวทาง/มาตรการในการแก้ปัญหา   ช่วยเหลือนักเรียนที่มีผล
การเรียนอ่อน เรียนไม่ทันเพ่ือน หรือสาเหตุส่วนตัวจากปัญหา
ครอบครัว   
-สำรวจคะแนนวิชาคณิตศาสตร์/พฤติกรรม ของนักเรียนจากคุณครู
ประจำวิชา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่
จะติด 0 , ร , มส หรือมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น ขาดเรียนบ่อย  
ไม่ส่งงาน  ไม่ตั้งใจเรียน  เพ่ือคัดกรองนักเรียนออกมาเข้าสู่ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  โดยส่งนักเรียนเข้าปรับพฤติกรรม
การเรียน  เสริมทักษะการเรียนคณิตศาสตร์  ในกิจกรรมที่ชื่อว่า 
“คลินิก Math” 
1.3  ดำเนินการตามแผน 
1.4 ประเมินผลกิจกรรม  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในประเด็น  -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน     จำนวนนักเรียนที่ติด 0 ร มส 

 
พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 2565 
กันยายน 2565 

 
 

 
 
 
ตลอดภาคเรียน 
สิ้นภาคเรียนที่ 2 
สิ้นปีงบประมาณ 
2565 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
(จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ศึกษาผลการ
ดำเนินโครงการฯ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา  ร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขเพ่ือพัฒนา 
2.2 วางแผนการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม  การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.3 จัดซื้อสื่อดิจิทัล สื่อวัสดุ อุปกรณ์และหนังสือ เอกสารส่งเสริม
การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอตามแผนที่
วางไว้ 
2.4 ประเมินผลกิจกรรม  การพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ถึงความมีประสิทธิภาพของสื่อวัสดุอุปกรณ์  และมี
ความเพียงพอต่อการใช้งานในกลุ่มสาระฯ 

 
 
 

ตุลาคม 2564 
 
 

พฤศจิกายน 2565 
 
 
 
 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
สิ้นปีงบประมาณ 

2565 

 
 

 
ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรูค้ณติศาสตร์
ทุกคน 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้



กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ
ครูสู่ความเป็นเลิศของในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพ่ือวางแผน 
-แผนการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในสนามต่างๆ  (ในช่วง
สถานการณC์ovid-19 การจัดการแข่งขันเป็นรูปแบบออนไลน์)   
-พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ   โดยคุณครูที่มีความต้องการส่งผลงาน
เข้าแข่งขันหรือประกวดในระดับต่างๆ   
3.2 จัดหา/จัดซื้อ  วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขัน  เข้า
ร่วมประกวดจากหน่วยงานต่างๆ  หรือเพ่ือใช้ในการทำวิจัยต่างๆ  
เพ่ือพัฒนานักเรียนและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3.3 ประเมินผล   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ
ครูสู่ความเป็นเลิศของในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

 
ตุลาคม 2564 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
 
 
 

สิ้นภาคเรียนที่ 2 
สิ้นปีงบประมาณ 

2565 

 
 
 
 
ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรูค้ณติศาสตร์
ทุกคน 

 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์, คณิตคิดเร็ว, A-MATH, SUDOKU) 
4.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  
(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์, คณิตคิดเร็ว, A-MATH, SUDOKU 
4.2 วางแผนการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
4.3 ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
4.4 ประเมินผลกิจกรรมและสรุปรูปเล่มรายงานการจัดการแข่งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ 

 
 

 
พฤษภาคม 2565 

 
 

 
มิถุนายน 2565 

 
กรกฎาคม 2565 

 

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 

 
 
ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรูค้ณติศาสตร์
ทุกคน 

 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรม  “คลินิก Math” 
5.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงานจัดตั้ง  “คลินิก Math “ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
-เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ถนัดในวิชาคณิตศาสตร์  ต้องการความ
ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องๆต่าง  ของวิชาคณิตศาสตร์   
-เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์อยู่แล้ว  ได้
พัฒนาตนเองต่อไป  ในด้านการถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนๆ  น้องๆ 
ได้รู้และเข้าใจ  ในเรื่องที่ต้องการดีข้ึน 
-เพ่ือเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
-เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์มากข้ึน 

 
ตุลาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรูค้ณติศาสตร์
ทุกคน 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6. งบประมาณ  
  6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน..................................   จำนวน 50,000 บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ค่าใช้จ่าย 
-ค่าวัสดุ  ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
- 

 
- 

 
6,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

6,000 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์สำนักงานที่
จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน)   
-หนังสือคู่มือ/แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 
ประกอบการสอนของครู 
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-อุปกรณ์สำนักงาน  เช่น  กระดาษA4  กระดาษ
ปก  ปากกาไวท์บอร์ด   หมึกเติม  แปรงลบ
กระดานไวท์บอร์ด  ถ่านAA  ใส่ไมโครโฟน  
หมึกเครื่องพิมพ์  ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์กลุ่มสาระฯ    
ลวดเย็บกระดาษ  ลวดเสียบกระดาษ  ตู้เก็บ
เอกสาร (จำนวน 5 หลัง  เท่าจำนวนครูในกลุ่ม
สาระฯ) 

- - 15,000 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

15,000 

5.2 วางแผนการดำเนินงานใน  “คลินิก Math” 
-แนวทางการดำเนินงาน   ผู้ที่เกี่ยวข้อง   สถานที่  วัสดุอุปกรณ์ 
5.3 ดำเนินการตามแผน 
 5.4 ประเมินผลกิจกรรมและสรุปรูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรม  
“คลินิก Math” 

พฤศจิกายน2564 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 

สิ้นภาคเรียน 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์

ทุกคน 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรยีนรู ้



ลำโพงขยายเสียงช่วยสอน 3 เครื่อง 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนและครูสู่ความเป็นเลิศของ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
ค่าใช้จ่าย 
1.1  วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำวิจัยของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.2 วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการพัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์, 
คณิตคิดเร็ว, A-MATH, SUDOKU) 
ค่าใช้จ่าย 
1.1  วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในกิจกรรม  / ของรางวัล
นักเรียน  กระดาษเกียรติบัตร 

 
 
 

- 
 

 
 
 
- 

 
 
 

2,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 

2,000 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรม  “คลินิก Math” 
ค่าใช้จ่าย 
1.1   กระดาษ  ดินสอ   ปากกา  ยางลบ 
1.2   โปสเตอร์  ทำบอร์ดตกแต่งห้อง คลินิก 
Math ที่ใช้ทำกิจกรรม   หมึกเครื่องปรินท์  
1.4  ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสารแบบฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 

- - 6,000 

 
 
 

6,000 - 

 
 
 

6,000 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมการอบรมการใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
(GSP) เบื้องต้น 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าวิทยากร 
1.2 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (จำนวน 
50 คน) 
1.3 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 

 
 
 
 

1,500 
- 
- 

 
 
 
 
- 

8,500 

- 

 
 
 
 
- 
- 

1,500 

 
 
 
 

11500 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 

11,500 
 



กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมค่าคณิตศาสตร์ 

2.1  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (จำนวน 
50 คน) 
2.2 ค่าวัสดุในการจัดค่าย  

 
- 
- 

 
3,750 

- 

 
- 

1,250 

 
5000 

 
- 
- 

  
5,000 

 

รวม 1,500 12,250 36250 50000 - 50000 
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7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับ 3 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ 
 

 
-  แบบทดสอบ 
-  เอกสาร ปพ.5 
-สรปุรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

เชิงคุณภาพ 
-การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม มี
คุณภาพ ผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ประเมินโดยนักเรียน อยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป 
คิดเป็น ร้อยละ 75 
-จำนวนสื่อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 
และเพียงพอ 100%  ครบทุกรายวิชา   
พิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับ มากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 75 ขึ้นไป 
-นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์และส่งเสริมผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  มี
ความพึงพอใจ 

 
-ความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
-  ตรวจสอบตามสภาพจริง 
-  ความพึงพอใจของครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  สังเกต 
 

 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
-  ทะเบียนสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม- ภาพกิจกรรม 



 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมดีขึ้น 
 2.  มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์และส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอครบ 
     ทุกรายวิชา 
 3.  ผู้เรียนมีความสามารถสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 4.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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                                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

                                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 
 

                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ         โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ                    ต่อเนื่อง.. 
ระยะเวลาดำเนินการ             ปีการศึกษา 2565(ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 
เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่     1,2,3,4          
สนองมาตรฐานที่    1,2,3   
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนซึ่งครูผู้สอนต้องการมีการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน สื่อการสอน การจัดทำเอกสารทางวิชาการ การวัดผลประเมินผลการเรียน และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ให้ใช้วิธีการสอน โดยยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีกิจกรรมที่เหมาะสมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
จึงต้องพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านสื่อ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่จะส่งผลพัฒนา
ทักษะทักษะที่จำเป็นทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต และยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระและถูกต้องตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นทางวิทยาศาสตร์สามารถแสดงออกในเชิงประจักษ์ 
 3. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 



 5. เพื่อให้นักเรียนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต ใช้ในการแสวงหา
ความรู้ประสบการณ ์และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านต่างๆ   
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 0 ร. มส. ลดลง ร้อยละ 50 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โดยใช้ข้อมูลภาคเรียนที่ 2/64 เทียบกับข้อมูลค่าเฉลี่ยของภาคเรียนที่ 1/64) 
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  2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียน ร้อยละ 100 มีความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ และสารเคมี ตลอดจนสื่อการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพียงพอกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า  
 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  2. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ได้แสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาความรู้กระบวนการ
เรียนการสอน จากหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
  4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนทำให้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ และวุฒิภาวะ 
4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อกิจกรรม “จัดซื้อ จัดหา จัดทำสื่อเทคโนโลยี วัสดุ – 
อุปกรณ์และสารเคมี” 

(กันยายน-ตุลาคม
2564) 

คณะคร ูกล ุ ่ มสาระการ เร ียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิธีการ/ขั้นตอน   
1. ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการและนำเสนอเพื่อขอ
อนุมัต ิ

  

2. ดำเนินการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี วัสดุ-อุปกรณ์และ
สารเคมีที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ 

  

กิจกรรมที ่2  
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 



ชื่อกิจกรรม “จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ของน ัก เร ี ยนภายนอกห ้อง เร ี ยน เช ่น  ส ัปดาห์
วิทยาศาสตร์ วันวิชาการ ฯลฯ” 

 (กรกฎาคม- 
สิงหาคม 2565) 

คณะคร ูกล ุ ่ มสาระการ เร ียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิธีการ/ขั้นตอน   
1.ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์   
3. สรุป/ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม   
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กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ชื ่อกิจกรรม “ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความรู้
ความสามารถและทักษะในระดับต่างๆ” 

 (ตลอดปี
การศึกษา) 

คณะคร ูกล ุ ่ มสาระการ เร ียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิธีการ/ขั้นตอน   
1. ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการและนำเสนอเพื่อขอ
อนุมัต ิ

  

2. ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้าน
ต่างๆ  

  

3. สรุป/ประเมนิผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม   
กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ชื ่อกิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา” 

 (ตลอดปี
การศึกษา) 

คณะคร ูกล ุ ่ มสาระการ เร ียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิธีการ/ขั้นตอน   
1. ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

  

2. เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของวิชาชีพครู 

  

3. สรุป/ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม   
กิจกรรมที่ 5 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 



ชื่อกิจกรรม “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่”  (มกราคม 2565) คณะคร ูกล ุ ่ มสาระการ เร ียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิธีการ/ขั้นตอน   
1. ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการและนำเสนอเพื่อขอ
อนุมัต ิ

  

2. ประชุม/วางแผนดำเนินงาน   
3. จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (สายการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

  

4. สรุป/ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม   
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กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อกิจกรรม “การวัดความถนัดทั่วไป GAT PAT”  (มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2565) 

คณะคร ูกล ุ ่ มสาระการ เร ียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิธีการ/ขั้นตอน   
1. ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการและนำเสนอเพื่อขอ
อนุมัต ิ

  

2. ประชุม/วางแผนดำเนินงาน   
3. จัดกิจกรรมโดยเชิญวิทยากรภายนอกที ่มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์มาให้ความรู ้กับ
นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้  
GAT PAT ในการเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

  

4. สรุป/ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม   
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
           ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนสบปราบพทิยาคม   
6.  งบประมาณ  
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานวิชาการ  จำนวน....60,000….บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 



กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรม “จัดซื้อ 
จัดหา จัดทำสื่อเทคโนโลยี วัสดุ – 
อุปกรณ์และสารเคมี” 
1.วัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริม สนับสนุน  
ในการเรียนการสอน 

  

15,000 

  

15,000 

ก ิจกรรมที ่  2 ชื ่อก ิจกรรม “จัด
ก ิ จ ก ร ร ม ส ่ ง เ ส ร ิ ม ค ว า ม รู้
ความสามารถของนักเรียนภายนอก
ห้องเรียน เช่น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
วันวิชาการ ฯลฯ” 

 
 
 

10,000 

 

  

10,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรม “ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความรู้
ความสามารถและทักษะในระดับ
ต่างๆ” 

 

5,000 

   

5,000 

ชื่อกิจกรรม 4  ชื่อกิจกรรม 
“ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา” 

 
10,000 

   
10,000 

ชื่อกิจกรรม 5  ชื่อกิจกรรม “ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่” 

 
10,000 

   
10,000 

ชื่อกิจกรรม 6  ชื่อกิจกรรม 
“ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” 

 
10,000 

   
10,000 

รวม  45,000 15,000   60,000 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
   1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 0 ร. มส. 
ลดลง ร้อยละ 50 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    
   2. นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 
   3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียน 
ร้อยละ 100 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ และสารเคมี ตลอดจนสื่อการสอนที่
ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพียงพอกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า  

 
-  ป ร ะ เ ม ิ น ต า ม
สภาพจริง 
-  ส ถ ิ ต ิ ก า ร เ ข้ า
ศ ึ ก ษ า ต ่ อ ใ น
ระด ับอ ุดมศ ึกษา
ของนักเรียน 

 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
   2. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ได้แสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ารับ
การอบรม สัมมนาความรู ้กระบวนการเรียนการสอน จากหน่วยงาน 
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง 
   4.  ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนทำให้เกิดการพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ และวุฒิ
ภาวะ 

 
-  ป ร ะ เ ม ิ น ต า ม
สภาพจริง 
 
-  ป ร ะ เ ม ิ น ต า ม
สภาพจริง 
 
 
 
-ป ร ะ เ ม ิ น ต า ม
สภาพจริง 
 
 

 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-รายงานการเข้าร่วม
ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ท า ง
วิทยาศาสตร์ 
-แบบรายงานการ
เข้าร่วมอบรม 
 
 
 
-ภาพถ่าย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลาการทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาชีพอย่างเต็มที่ 
 2. นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน และมีทักษะทางวิชาการสูงขึ้น 
 3. การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน  
   
         ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง) 
          ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ   ชาประดิษฐ์) 
     ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาพร  เจริญผล  นางสาววัชราภรณ์  สายวงศ์  นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ   

 นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว  นายประยุทธ์  สีเที่ยง  นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565(ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 
เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่   1 , 2 , 3 , 4 , 5    
สนองมาตรฐานที่  มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้  1.1  ข้อ 1-6  ตัวบ่งชี้ 1.2 ข้อ 1-4   
      มาตรฐานที่  2   ข้อ 3,4    มาตรฐานที่  3   ข้อ 1-5    
1.  หลักการและเหตุผล 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม  การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  กาลเวลา  ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  เกิดความ
เข้าใจในตนเองและผู้อื่น  มีความอดทน  อดกลั้น  ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้
ในการดำเนินชีวิต  เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  ตามกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  2561)  กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ได้นำหลักสูตรของกลุ่มสาระไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งครูผู้สอนต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน  สื่อการสอน  การจัดทำเอกสารวิชาการ  ระบบการวัดผลประเมินผลการเรียนและพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นวิธีการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองตอบ
ต่อผู้เรียน  ตามความเหมาะสมในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่งการ
พัฒนาดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยา
คม ต้องได้รับการพัฒนาทั้งกระบวนการการจัดการเรียนการสอน ทางด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน การเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียน 
คุณธรรมจริยธรรม การดำเนินชีวิตในสังคมซึ่งควรพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

 จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  
จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้              
การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การพัฒนา  สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งข้ึนโดยการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564  ซึ่งสอดคล้องกับที่ มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้  1.1  ข้อ 1-6  ตัวบ่งชี้ 1.2  
ข้อ 1-4  มาตรฐานที่  2   ข้อ 3,4    มาตรฐานที่  3   ข้อ 1-5    สนองเป้าประสงค์สถานศึกษา ที่ 1 , 2 , 4 , 5 , 6   



35 
สนองพันธกิจสถานศึกษา  1 , 2 , 3 , 5  สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5   ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระสั งคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ให้เป็นไปตาม  MOU  ที่สถานศึกษากำหนด 
  2.   เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลายหลายและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา  
  3.  เพื่อจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ(ร้อยละ) 
 1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เฉลี่ยระดับ  3  ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 2.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  80  เข้าร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป ทุกกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
 3.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกคน   
   เชิงคุณภาพ(ระดับ) 
 1.  ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ บรรลุตามความ
คาดหวังและเป้าหมายของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 2.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   ได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อนำมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อ
การเรียน ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมอ่ืนๆ ของกลุ่มสาระ 
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4. วิธีดำเนินการและข้ันตอนดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา พ.ย.64 20,000 

 
 
 

นางสุภาพร  เจริญผล 
นางสาววัชราภรณ์ สายวงศ ์
นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 
นางสาวสายพิน ต๊ะมาสี 
นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว 
นายประยุทธ์  สีเที่ยง 
 
 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1.ประชุม / วางแผนเพื่อนำเสนอและขออนุมัติ พ.ย.64 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน พ.ย.64 
3. ดำเนินงานตามแผน ดังนี้ 
3.1 ประชุมครูเพ่ือกำหนดการจัดหาสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.2 ดำเนินงานการจัดหาสื่อ  วัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 

พ.ย.-ธ.ค.64 

4.สรุป / ประเมินผล   ธ.ค.64 
 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อกิจกรรม  รอบรู้รัฐธรรมนูญไทยตามวิถี
ประชาธิปไตย   

ธ.ค. 64 10,000 
 
 
 

นางสุภาพร  เจริญผล 
นางสาววัชราภรณ์  สายวงศ ์
นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 
นางสาวสายพิน ต๊ะมาสี 
นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว 
นายประยุทธ์  สีเที่ยง 
 
 
 

วิธีการ/ขั้นตอน ธ.ค. 64 
1.ประชุม / วางแผนเพื่อนำเสนอและขออนุมัติ ธ.ค. 64 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน ธ.ค. 64 
3.จัดกิจกรรม 
3.1 ประชุมออกแบบกิจกรรมรอบรู้รัฐธรรมนูญ
ไทย กำหนดวัน เวลา งานที่รับผิดชอบ 
3.2 ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
3.3  จัดกิจกรรมรอบรู้รัฐธรรมนูญไทย ตามกำหนด 

ธ.ค. 64 

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำ
รูปเล่ม 

ธ.ค. 64 
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กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม  ธรรมพุทธรักษาวัฒนธรรมไทย ตลอดปี

การศึกษา 
10,000 

 
 
 

นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 
นางสาววัชราภรณ์ สายวงศ์ 
นางสุภาพร  เจริญผล 
นางสาวสายพิน ต๊ะมาสี 
นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว 
นายประยุทธ์  สีเที่ยง 
 
 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1.ประชุม / วางแผนเพื่อนำเสนอและขออนุมัติ พ.ค. 65 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน พ.ค. 65 
3.จัดกิจกรรม 
3.1 ประชุมออกแบบกิจกรรมธรรมพุทธรักษา
วัฒนธรรม   
กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมมารยาทไทย 
3.2 ประชาสัมพันธ์นักเรียนร่วมกิจกรรม 
3.3  จัดกิจกรรมการตามกำหนด 

 
พ.ค. 65 

 
มิ.ย. 65 
ก.ค.65 

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำ
รูปเล่ม 

ก.ย. 65 

 
กิจกรรมที ่ 4 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม  ตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่
ศาสตร์พระราชา 

ม.ค.65 5,000 
 
 
 

นายประยุทธ์  สีเที่ยง 
นางสุภาพร  เจริญผล 
นางสาววัชราภรณ์ สายวงศ ์
นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 
นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว 
นางสาวสายพิน ต๊ะมาสี 
 
 
 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1.ประชุม / วางแผนเพื่อนำเสนอและขออนุมัติ ม.ค.65 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน ม.ค.65 
3.จัดกิจกรรม 
3.1 ประชุมครูเพือ่กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
3.2 จัดนิทรรศศาสตร์พระราช 
3.3  แข่งขันตอบปัญหาประวัตศิาสตร์และศาสตร์
พระราชาออนไลน ์

ม.ค.65 

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำ
รูปเล่ม 

ม.ค.65 
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กิจกรรมที ่ 5 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม  อาเซียนรวมใจ   ส.ค.65 5,000 

 
 
 

นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว 
นายประยุทธ์  สีเที่ยง 
นางสาววัชราภรณ์ สายวงศ ์
นางสุภาพร  เจริญผล 
นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 
นางสาวสายพิน ต๊ะมาสี 
 
 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1.ประชุม / วางแผนเพื่อนำเสนอและขออนุมัติ ส.ค.65 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน ส.ค.65 
3.จัดกิจกรรม 
3.1 ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดการจัดกิจกรรม
และครูผู้รับผิดชอบนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
-กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน การแข่งขันตอบปัญหา  
วาดภาพ  กลอนอาเซียน   
-กิจกรรมการแต่งกายด้วยชุดประจำชาติอาเซียน  
เชิญชวนครูแต่งกายด้วยชุดอาเซียน 
3.2 ประชาสัมพันธ์  ฝึกซ้อม  เตรียมความพร้อม   
3.3  ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

ส.ค.65 

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำ
รูปเล่ม 

ส.ค.65 

 

 5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง 
 6.  งบประมาณ 
       6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน   จำนวน  50,000  บาท 
       6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สังคมศึกษา 
1.1 วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียน การสอน 

1.2 สื่อการสอน 

  
 

 
 
10,000 
10,000 

 
 

 
20,000 

  

กิจกรรมที่ 2  รอบรู้รัฐธรรมนูญไทยตามวิถี
ประชาธิปไตย   
2.1  ค่าตอบแทนวิทยากร 
2.2  ค่าของรางวัล 

 
 

3,000 
 

  
 
 

7,000 

 
 
 

10,000 

  



กิจกรรมที่ 3  ธรรมพุทธรักษาวัฒนธรรมไทย 
3.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
3.2 ค่าของรางวัล 

1,000  
 

3,000 

 
 

6,000 

 
 

10,000 

  

กิจกรรมที่ 4  ตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทย
สู่ศาสตร์พระราชา 
4.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ 
4.2 ค่าของรางวัล 

   
 
 

5,000 

 
 
 

5,000 

  

กิจกรรมที่  5 อาเซียนรวมใจ   
5.1 ค่าตอบแทน  
5.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
5.3 ค่าของรางวัล 

 
 

  
 
 

  5,000 

 
 
 

5,000 

  

รวม 4,000 3,000 43,000 50,000   
 
 7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียน ร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปพ.5 รายวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
ในระดับดี ขึ้นไป  ร้อยละ  80 

สัมภาษณ์ 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. นักเรยีนไดร้ับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับต่างๆ 
ทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอก 

สำรวจรายการ รางวัลที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมการแข่งขัน 

แบบสำรวจรายการรางวัลที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมการแข่งขัน 

4. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับ
การพัฒนาตนเอง ทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ไม่น้อยกว่า 20 
ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา  

สำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง
ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาตนเอง
ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1  นักเรียนได้รับความรู้ ความสามารถ  ทักษะ  และกระบวนการเป็นไปตาวัตถุประสงค์ของการ 
จัดการเรียนรู้ตามรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 8.2  นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการสูงขึ้น  สามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
 
                            ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสุภาพร  เจรญิผล) 
                 ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ   ชาประดิษฐ์) 
         ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

  



41 
โครงการ    พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
แผนงาน   การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1.นายสราวุฒิ   คำวัน  
    2.นายณัฐพงศ์   เรือนปานันท์  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 
(1 เมษายน65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่     4 
สนองมาตรฐานที่   3 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2553  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ได้นำหลักสูตรของกลุ่มสาระฯไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ครู ครูผู้สอนต้องมีการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  สื่อการสอน  การจัดทำเอกสารวิชาการ  ระบบวัดประเมินผลการเรียนตามศักยภาพ
ของนักเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้  และใช้ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองต่อ
ผู้เรียน  ตามความเหมาะสมในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  แต่ปัจจุบันนี้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมยังขาดศักยภาพ  และขาดความคล่องตัวในการจัดการ
เรียนการสอน  ทั้งทางด้านสื่อ  วัสดุอุปกรณ์  การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอน  การ
สร้างคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม  การดำเนินชีวิตในสังคม  ตลอดจนการยกระดับ 
ระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน   การพัฒนาสื่อ  วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน   

 

2. วัตถุประสงค ์
    1.เพ่ือจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
 2.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  โดยมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าปีที่ผ่าน
มาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

๑) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาแต่ละกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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๒) นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  อยู่ในระดับ

มากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
๓) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3   

    เชิงคุณภาพ 
๑) ครูมีวัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นเพียงพอต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
๒) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ 
       โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
5.ระยะเวลา 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
6. วิธีการดำเนินงาน 

 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

Plan  
  - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
  - เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ  
  - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

 
ก.ย. 2564 

 
1.นายสราวุฒิ   คำวัน  
2.นายณัฐพงศ์   เรือนปานันท์  
 

Do  
  - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ  
   กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
 

 
ต.ค. 2564  

– ก.ย. 2565 
 

 
1.นายสราวุฒิ   คำวัน  
2.นายณัฐพงศ์   เรือนปานันท์  
 

Check  
  - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

 
ต.ค. 2564  

– ก.ย. 2565 
 

 
1.นายสราวุฒิ   คำวัน  
2.นายณัฐพงศ์   เรือนปานันท์  
 

Action  
  - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
ต.ค. 2564  

– ก.ย. 2565 
 

 
1.นายสราวุฒิ   คำวัน  
2.นายณัฐพงศ์   เรือนปานันท์  
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7.  งบประมาณ 
    6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน งานวิชาการ   จำนวน 50,000 บาท 
    6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมา
ณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการ
สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

  50,000 50,000 - 50,000 

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

1) ปริมาณของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
เก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
แบบเก็บบันทึก, 
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม  

ด้านคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจและ
สามารถทางานร่วมกับคนอ่ืนได้ 
          2) ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการกีฬา 

 
สำรวจความพึงพอใจ 
 

 
 

 
แบบสำรวจพฤติกรรม 

 
 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 เชิงปริมาณ    ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
9.2 เชิงคุณภาพ   -นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้  

   -ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬา        
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ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายสราวุฒิ คำวัน) 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

 
 
 

           ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์) 

    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
            ลงชื่อ.............,,,.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                           (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่
รายการ 

 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงินที่ใช้(บาท) รวม 
(บาท) 

หมาย
เหตุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 วัสดุครุภัณฑ์  20,000  20,000 20,000  
2 ไม้แบดมินตัน 15o*30 4,500  4,500 4,500  
3 ลูกฟุตบอล 550*15 8,250  8,250 8,250  
4 ลูกวอลเล่ย์บอล 600*10 6,000  6,000 6,000  
5 ลูกเซปักตะกร้อ 300*20 6,000  6,000 6,000  
6 ตาข่ายฟุตบอล  1 1,600  1,600 1,600  
7 มาร์คเกอร์  1 550  550 550  
8 เทปวัดสนาม 100

เมตร 
1 1,500  1,500 1,500  

9 ลูกบาสเกตบอล 700*2 1,400  1,400 1,400  
รวม   50,000  
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายจรัญ ปัญญาดิบวงค์ นางสาวดารุณี คำนวล นางสาวละเอียด ทะนันชัย 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม 2564 - 31 กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) 
และไตรมาสที่ 3-4 (1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่      4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 
สนองมาตรฐานที่   3.1 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้กำหนดจัดเนื้อหาสาระและ      กิจกรรม
เป็นไปตามวุฒิภาวะและความถนัดของผู้เรียน ตามประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพจริง   ให้ผู้เรียนเกิดองค์รวมของ
การคิด การปฏิบัติ และมโนสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยี สื่อ
นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ให้สอดรับกับการเปลี่ ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 การจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ดังกล่าว ต้องจัดความพร้อมในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร
ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ และทักษะวิชาเฉพาะสาขา ตลอดจนปัจจัยด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ
อุปกรณ์ทางการศึกษา ห้องเรียนสถานที่ที่เหมาะสม ให้สอดรับกับบรรยากาศการเรียนรู้ศิลปะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ตามลักษณะธรรมชาติของสาขาวิชาดังกล่าว ทำให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความ เข้าใจและทักษะทางศิลปะ
สอดคล้องกับวุฒิภาวะ รักและหวงแหนในศาสตร์ศิลปกรรม วัฒนธรรมของชาติ ส่งผลต่อการพัฒนาด้านสุนทรียศาสตร์ 
ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะฝีมือทางศิลปะของผู้เรียนอันจะนำไปสู่การสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมชาติในอนาคต 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครบ
ทุกรายวิชา 

2.2. เพ่ือให้ครูผู้สอนศิลปะสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ได้รับการพัฒนาทางวิชาการประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  

2.3. เพ่ือจัดซื้อ จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและพอเพียง  
2.4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนพัฒนาด้านสุนทรียศาสตร์ความรู้ความเข้าใจและทักษะสร้างสรรค์การ แสดงออกทาง

ศิลปะ    
2.5.เพ่ือให้เกิดทัศนะและเจตคติท่ีดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนเป็นไปตามที่พึงประสงค์    
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 3. เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ 80 ที่เรียนสาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ทุกคนได้รับการพัฒนากล่อมเกลาด้าน  
สุนทรียศาสตร์และพัฒนาพฤติกรรมเป็นไปตามที่พึงประสงค์ เกิดจิตสำนึกที่ดีงามทางศิลปะตลอดจนความรู้และทักษะ
ทางศิลปะเชิงสร้างสรรค์ตามความถนัดความสนใจ 
   เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนที่เรียนสาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์มีการพัฒนาสุนทรียศาสตร์ด้านอารมณ์  จิตใจ สังคม 
พัฒนาพฤติกรรมด้านระเบียบวินัย ความรับผิดชอบเป็นไปตามที่พึงประสงค์  มีความรู้และทักษะศิลปะตามความถนัด 
และมีเจตคติโดยรวมที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทย ความสนใจและวุฒิภาวะ อยู่ในระดับดี 
4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม “เวทีศักยภาพ การแสดงความสามารถนักเรียน
ทางด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์” 

- การแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์ 
- การแสดงความสามรถทางนาฏศิลป์ 
- การประกวดการขับร้อง 
- การประกวดการแสดงดนตรี 

วิธีการ/ขั้นตอน 
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 
3.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
4.สรุป / ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม 

ไตรมาศที่ 2 10,000 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

 
กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม“ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความรู้
ความสามารถและทักษะในระดับต่างๆ” 

- การแข่งขันระดับจังหวัด 10 ครั้ง 
- การแข่งขันระดับภาค 5 ครั้ง 
- การแข่งขันระดับประเทศ 3 ครั้ง 

ไตรมาศที่  
1-4 

5,000 
 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
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กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
วิธีการ/ขั้นตอน 
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 
3.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
4.สรุป / ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม 

ไตรมาศที่  
1-4 

5,000 
 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

 
กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม“จัดซื้อ จัดหา จัดทำสื่อเทคโนโลยี วัสดุ-อุปกรณ์ 
ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย/สากล และนาฏศิลป์” 

วัสดุ อุปกรณ์ ทัศนศิลป์ (สำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ) 

- วัสดุ อุปกรณ์ ดนตรีไทย/สากล (สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน และการจัดการแสดงต่าง ๆ ในโรงเรียน) 

- วัสดุอุปกรณ์ นาฏศิลป์ (สำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและการแสดงต่าง ๆ ) 

วิธีการ/ขั้นตอน 
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 
3.ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
4.สรุป / ประเมินผล 

ไตรมาศที่  
1-4 

20,000 
 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



49 
กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม “ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการ ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์” 
วิธีการ/ขั้นตอน 
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 
3.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
4.สรุป / ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม 

ไตรมาศที่  
1-4 

10,000 
 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

 
กิจกรรมที่ 5 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม “ส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนภายนอก
ห้องเรียน” 

- นำนักเรียนเข้าร่วม workshop ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ 
วิธีการ/ขั้นตอน 
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 
3.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
4.สรุป / ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม 

ไตรมาศที่ 
1-4 

5,000 
 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน           งบอุดหนุนรายหัว             จำนวน          50,000       บาท 
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      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
ชื่อกิจกรรม “เวทีศักยภาพ การแสดง
ความสามารถนักเรียนทางด้าน 
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์” 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 เอกสาร และเกียรติบัตร 
1.2 อุปกรณ์การแข่งขันวาดภาพ 
1.3 อุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ 
1.4 เงินรางวัล 

 
 
 

  
 
 
 

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

 
 

 
 
 
10,000 

กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรม“ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันความรู้
ความสามารถและทักษะในระดับต่างๆ
ทางด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์” 
ค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าอุปกรณ์ฝึกดนตรี ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ 

  
 
 
 

  
5,000 

  
5,000 

กิจกรรมที่ 3 “จัดซื้อ จัดหา จัดทำสื่อ
เทคโนโลยี วัสดุ-อุปกรณ์ ทัศนศิลป์ 
ดนตรีไทย/สากล และนาฏศิลป์” 
ค่าใช้จ่าย 
3.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ (สำหรับการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน) 

  20,000   20,000 

กิจกรรมที่ 4 “ปรับปรุงพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์” 

  10,000   10,000 

กิจกรรมที่ 5 “ส่งเสริมความรู้
ความสามารถของนักเรียนภายนอก
ห้องเรียน” 

  5,000   5,000 

รวม      50,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านสุนทรียศาสตร์ความรู้ความ
เข้าใจและทักษะสร้างสรรค์การแสดงออกทางศิลปะ 

- สังเกตและประเมินตามสภาพจริง แบบสังเกต 

2.เพ่ือให้เกิดทัศนะและเจตคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทย
และพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนเป็นไปตามที่พึงประสงค์ 

- สังเกตและประเมินตามสภาพจริง แบบสังเกต 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1.ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านสุนทรียศาสตร์ความรู้ความเข้าใจและทักษะสร้างสรรค์การแสดงออกทาง
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 

 8.2.นักเรียนสามารถประยุกต์ทักษะทางศิลปะ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
         ผู้เสนอโครงการ 

          (นาย จรัญ ปัญญาดิบวงค์) 
                           ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
         ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ         ครูผู้สอนกลุ่มสระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ                    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ             ปีการศกึษา 2565 
สนองกลยุทธ์ที่....           1  2 
สนองมาตรฐานที่    มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  1    6 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่ และส่งเสริมการมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ  
ซึ่งสอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาที่  1  ตัวบ่งชี้  1  6  สนองเป้าประสงค์สถานศึกษา ที่ 1  สนองพันธกิจ
สถานศึกษา  ข้อที่ 1,2  สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ที่ 1  2  เป้าหมายของโครงการ  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ   
        2.2  เพ่ือส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อและพัฒนาความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

3.1  นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพ ร้อยละ 55 ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.2  นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตัวเองสนใจอย่างน้อย  1 อาชีพ 

 
    เชิงคุณภาพ 

3.3 ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ในการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร   

 3.4  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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4. วิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระการงานอาชีพ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 
3.จัดกิจกรรม 
จัดซื้อ  จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริม สนับสนุน  ในการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระ การงานอาชีพ 
กำกับ ติดตาม  การดำเนินงาน 
4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล  

 
 
 

ก.ย 64 
 

ต.ค. 64 
 

พ.ย.64 – มิ.ย.65 
 
 

ก.ย 65 
 

 
 
 
นางธมลพรรณ์   ยอดคำ 
นางเมธาวี      ขาวสมบูรณ์ 
นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
นายรุ่งโรจน์   วรรณาการ 
นายสมบัติ        อัศวะสัย 
นายธรรมนูญ     ยะคำปลูก 
 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 
ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 
3.จัดกิจกรรม 
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สารพัดช่าง  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
3.2 ดำเนินการจัดอบรมทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน ตามที่
นักเรียนสนใจ 
กำกับ ติดตาม  การดำเนินงาน 
4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม 

 
 
 

ก.ย 64 
 

พ.ย. 64 
 

ธ.ค.64 
 

ม.ค 65 
 
 

ม.ค.65 

 
 
 
นางธมลพรรณ์   ยอดคำ 
นางเมธาวี      ขาวสมบูรณ์ 
นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
นายรุ่งโรจน์   วรรณาการ 
นายสมบัติ        อัศวะสัย 
นายธรรมนูญ     ยะคำปลูก 
 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระการงานอาชีพ(งานบ้าน) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุม / วางแผน 

 
 
 

ก.ย 64 

 
 
 
นางธมลพรรณ์   ยอดคำ 



ชื่อกิจกรรม 4  การส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระการงานอาชีพงานช่างเขียนแบบ 
วิธ๊การขั้นตอน 
1. ประชุม/วางแผน   
2. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ดำเนินการตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

งานช่างเขียนแบบ 
4.  สรุปประเมินผลและรายงานผล 

   ภาคเรียนที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 
 
พ.ย. 64 
 
ธ.ค.64 - มี.ค.65 
มี.ค.65 
 

 
 
 
 

นายสมบัติ  อัศวะสัย 

ชื่อกิจกรรม 5  การส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระการงานอาชีพงานวิชาช่างยนต์ 
วิธ๊การขั้นตอน 
4. ประชุม/วางแผน   
5. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
6. ดำเนินการตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์

งานช่างเขียนแบบ 
4.  สรุปประเมินผลและรายงานผล 

   ภาคเรียนที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 
 
พ.ย. 64 
 
ธ.ค.64 - มี.ค.65 
มี.ค.65 
 

 

 
๕. สถานที่ดำเนินโครงการ 
           ห้องเรียนการงานอาชีพ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม   หอประชุมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
๖.  งบประมาณ 
     ๖.๑ ใช้งบประมาณจากแผนงาน...  .จำนวน...70,000 .บาท 
     ๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 

เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 
3.จัดกิจกรรม 
3.1 สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3.2  จัดซื้อ  จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริม สนับสนุน  ในการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระ การงานอาชีพ(งานบ้าน) 
กำกับ ติดตาม  การดำเนินงาน 
4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล  
 

 
ต.ค. 64 

 
พ.ย.64 – มิ.ย.65 
 
 

ก.ย 65 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ ๑ การส่งเสริมและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระการงานอาชีพ 
ค่าใช้จ่าย 
1.วสัดุอุปกรณ์ ส่งเสริม สนับสนุน  
ในการเรียนการสอน 
ในกลุ่มสาระ การงานอาชีพ 

   
 
 
 
10,000 

   
 
 
 
10,000 

กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้  ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
3. ค่าดำเนินการจัดการอบรม เช่น

ค่าอุปกรณ์จัดสถานที่  ค่าเครื่องดื่ม

อาหารว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
30,000 

   
 
 
 
30,000 

กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริมและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระการงานอาชีพ(งานบ้าน) 

  5,000   5,000 

ชื่อกิจกรรม 4  การส่งเสริมและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระการงานอาชีพ  งานช่างเขียน
แบบ 

  10,000   10,000 

ชื่อกิจกรรม 5  การส่งเสริมและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระการงานอาชีพงานวิชาช่าง
ยนต์  

  15,000   15,000 

รวม   70,000   70,000 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-   นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพ
ร้อยละ 55 ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลายมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
-นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตัวเองสนใจ 
อย่างน้อย  1 อาชีพ 
-  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพทุกคน  
มีแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ  อุปกรณ์  ใน
การจัดกิจกรรมการสอนที่เน้นนักเรียน 
เป็นสำคัญครบทุกรายวิชา 

- ทดสอบ 

- สังเกต 

- ประเมินการทำงาน
เป็นกลุ่ม 

- ประเมินทักษะ 
 
 

- ประเมินการใช้แผน 
 

-แบบทดสอบ 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมินงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 

- แบบประเมินการใช้
แผน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสูงขึ้น 
2.การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

 
 
         ผู้เสนอโครงการ 

          (นางธมลพรรณ์  ยอดคำ) 
                    ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนเุทพ ชาประดิษฐ์) 
         ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 



57 
โครงการ      พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
แผนงาน     กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีงบประมาณ 2565 
สนองกลยุทธ์ที่     1 , 2  , 3 ,4 , 5 
สนองมาตรฐานที ่   1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 , 1.1.3 , 1.1.4 , 1.1.5 , 1.2.1 , 1.2.3 
       2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 , 2.5 
       3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 , 3.2 ,3.3 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  นโยบายการศึกษาของประเทศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ทั้ งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างเป็นสุข 
             งานวิชาการของโรงเรียนมีความจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนานักเรียน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น ให้เกิดการเรียนรู้ ทุกเวลาและสถานที่ ซึ ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา 1 ,2 ,3 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 , 1.1.3 , 1.1.4 , 1.1.5 , 1.2.1 , 1.2.3, 2.3 , 2.5 ,3.1 , 3.2 ,3.3 สนองกลยุทธ์ที่ 
1 ,2 , 3 ,4 , 5 
              โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้ เสนอโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้
นักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ ทางด้านทักษะภาษา โดยใช้วิธีการ
สอน สื่อ นวัตกรรม ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 
ขึ้นไป และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารใน 4 ทักษะดีขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนใน
ทุกรายวิชา 
 2.2 เพื ่อให้ครูผู ้สอนได้นำวิธีการสอนและนวัตกรรม สื ่อการสอน มาใช้ในก ารสอนเพื ่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
 2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET ของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นตามลำดับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2.4 เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะใน
ระดับเขตพ้ืนที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

2.5 พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนาตนเองด้านความรู้วิชาชีพ 
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3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 3.1 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคนได้รับการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอน สื่อ นวัตกรรม 
ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ทำให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ร้อยละ 100 ในรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
 3.2 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ เกรด 3 ขึ้นไป    ร้อยละ 40 
 3.3 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม มีความความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารใน 4 ทักษะ 
ดีขึ้น ร้อยละ 50 
    เชิงคุณภาพ 
    3.4 นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอยู่ในระดับ พอใช้ – ดี 
4. วิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม พัฒนาตนเองของครูผู้สอนด้านการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาก้าวหน้าด้านวิชาชีพและศึกษา
ดูงาน 

ไตรมาสที่ 1-4  
(ตลอดปีการศึกษา) 

16,000 คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

วิธีการ/ขั้นตอน   
1. ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

ตุลาคม 2564  

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาตนเองด้านการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาก้าวหน้าด้านวิชาชีพ
และศึกษาดูงาน  

พฤศจิกายน2564– 
กันยายน 2565 

16,000 

3. สรุป/ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม กันยายน 2565 200 
 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม วันคริสต์มาส  ไตรมาสที่ 1-2  10,000 คณะครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

วิธีการ/ขั้นตอน   
1. ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

พฤศจิกายน 2564  

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ธันวาคม 2564 10,000 
3. สรุป/ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม มกราคม 2565 200 
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กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม วันตรุษจีน  ไตรมาสที่ 1-2  4,000 คณะครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

วิธีการ/ขั้นตอน   
1. ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

ธันวาคม 2565  

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน  มกราคม 2564 4,000 
3. สรุป/ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม กุมภาพันธ์ 2565 200 

 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
เป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งขันทักษะวิชาการปี
การศึกษา 2564 

ไตรมาสที่ 1-4  
(ตลอดปีการศึกษา) 

4,000 คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

วิธีการ/ขั้นตอน   
1. ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

ตุลาคม 2564  

2. ดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งขันทักษะ
วิชาการปีการศึกษา 2564 

กุมภาพันธ์ 2565 
สิงหาคม 2565 

2,000 
2,000 

3. สรุป/ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม กันยายน 2565 200 
 
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ   

ไตรมาสที่ 1-4  
(ตลอดปีการศึกษา) 

15,000 คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วิธีการ/ขั้นตอน   

1. ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

ตุลาคม 2564  

2. ดำเนินการจัดกิจกรรม จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   

พฤศจิกายน 2564 
มิถุนายน 2565 

7,500 
7,500 

3. สรุป/ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม กันยายน 2565 200 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน     เงินอุดหนุนรายหัว    จำนวน  50,000  บาท            
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที ่1 
พัฒนาตนเองของครูผู้สอนด้านการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ก้าวหน้าด้านวิชาชีพและศึกษาดูงาน 

 
- 

 
16,000 

 
- 

 
- 

  

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 

 
- 

 
8,000 

 
2,000 

 
- 

  

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมวันตรุษจีน 

 
- 

 
2,000 

 
2,000 

   

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียน
แข่งขันทักษะวิชาการ  

 
- 

 
4,000 

 
- 

   

กิจกรรมที่ 5 
จัดซื้อจัดหาสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการ
สอนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 
- 

 
- 

 
15,000 

   

กิจกรรมที่ 6 
สรุป/ประเมินผล และรายงานผลจัดทำ
รูปเล่ม เสนอต่อสายงานตามลำดับ 

 
- 

 
1,000 

 
 

   

รวม - 31,000 19,000    
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7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้า
กิจกรรมในระดับดี  จำนวนร้อยละ 80  

สัมภาษณ์ 
สำรวจความพึงพอใจ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสำรวจ 

2. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 

สำรวจรายการ แบบสำรวจรายการ 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การสอบวัดความรู้ แบบทดสอบวัดความรู้ 
4. ครูมีการพัฒนาตนเอง 100% เกียรติบัตร แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1.นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการเข้าค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีนสูงขึ้น 
8.2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
8.3.การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 

  
         ผู้เสนอโครงการ 

    (นายคงฤทธิ์  กสิชีวิน) 
       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์ ) 

           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนรวม 
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ งานนักเรียนเรียนรวม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพัชราพร  วรรณารักษ์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 2565(ไตรมาสที่ 1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 
3-4 (1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่    2 
สนองมาตรฐานที่   1 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่  ซึ่งสอดคล้องกับ  
มาตรฐานการศึกษาที่  1  ตัวบ่งชี้  1.4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สนองเป้าประสงค์สถานศึกษา ที่  2  สนองพันธกิจ
สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย  สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ที่ 2  เป้าหมายของโครงการ  ผู้เรียน สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเรียนร่วมแก่ ครู พ่อแม่   ผู้ปกครอง เพื่อให้การ  ช่วยเหลือเด็กพิเศษอย่าง
เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งท่ีบ้านและที่โรงเรียน  
  2.2 เป็นความร่วมมือ และการทำงานของพ่อแม่ ผู้ปกครองกับทางโรงเรียนอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง โดยฝึก
เด็กเป็นสำคัญ 
3. เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
  นักเรียนเรียนรวมร้อยละ 100 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้อย่าง
เหมาะสม 
    เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนเรียนรวมมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นในด้านทักษะ การอ่าน  การเขียนและการ 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 ห้องนักเรียนเรียนรวม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนรวม จำนวน 5,000  บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 การประเมินคัด
กรองนักเรียน 

  1,500 1,500  1,500 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมติดตาม
นักเรียนกลุ่มคัดกรอง 

  1,500 1,500  1,500 

กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันทักษะ
วิชาการสำหรับนักเรียนเรียนรวม 

  2,000 2,000  2,000 

รวม   5,000 5,000  5,000 
  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนรวม   
1.1 ประชุม / วางแผน เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 
1.2 ประชุม / วางแผนการดำเนินงาน 
1.3 จัดกิจกรรม 
      1. การแข่งขันทักษะวิชาการสำหรับนักเรียนเรียนรวม 
      2. ประเมินคัดกรองนักเรียน 
1.4 สรุป / ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม 
 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

นางพัชราพร  วรรณารักษ์ 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนในการ
ทำงานและใช้สำหรับประเมินคัดกรองนักเรียนที่เพียงพอแก่บุคลากรของ
โรงเรียนทั้งครูและนักเรียน 

 
สภาพจริง 

 
แบบสำรวจ 
 

ผลลัพธ์ 
ครูและนักเรียนสามารถใช้ข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 
แบบสำรวจ 
แบบสอบถาม 

 
แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการสูงขึ้น 

8.2 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 
 
         ผู้เสนอโครงการ 

    (นางพัชราพร  วรรณารักษ์) 
                       ตำแหน่ง หัวหน้างานเรียนรวม 

 
 
         ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

              (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
แผนงาน  การพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้น 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ  งานโรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.  นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด 

 2.  นางสุภาพร  เจรญิผล 
 3.  นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 

ลักษณะโครงการ  ใหม ่
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

สนองกลยุทธ์ที ่ ข้อ 1-5 

สนองมาตรฐานที่  มาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ีที่ 1.1-1.2 

   มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่ 2.1-2.6 

   มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1-3.5 

 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็น
สากล รักความเป็นไทย มีทักษะในการคิด มีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
สื่อสาร และมีทักษะชีวิต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ ในระดับที่ไม่ต่ำกว่านักเรียน
ของนานาอารยประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้คนไทยก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของโลก มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของ
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ สามารถนำไปถ่ายทอดแก่ผู้เรียน และประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เล็งเห็นความจำเป็นอย่างรีบด่วนที่จะต้องเร่งหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาทักษะและความสามารถต่าง ๆ ดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่จะเติบโตเป็นคนไทยที่มีความคิดเป็นสากล มี
ความสามารถในการร่วมมือทำงานและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่ในเวที
ระดับนานาชาติได้อย่างรู้เท่าทัน สมศักดิ์ศรี เคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับผลประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้รับ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ ถ้อยทีถ้อยอาศัย และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โรงเรียนมาตรฐานสากลจึง
เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำมาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล 

 งานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เสนอโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศ และพัฒนานักเรียน
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  และเพื ่อส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ScQA (School Quality Award) 
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2.  วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนานักเรียนให้มศีักยภาพเป็นพลโลก 

 2.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารด้วยระบบคณุภาพโรงเรยีนมาตรฐานสากล ScQA (School 

Quality Award) 
 

3. เป้าหมาย 

    เชิงปริมาณ 

 3.1  โรงเรียนมีการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)  การสื่อสารและการนำเสนอ 
(IS2)  และการทำประโยชน์ต่อสังคม (IS3) 
 3.2  โรงเรียนมรีะบบคณุภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA 

    เชิงคุณภาพ 

 3.3  นักเรียนไดร้ับการพัฒนาให้มศีักยภาพเป็นพลโลก ตามโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 3.4  โรงเรียนได้รับการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจดัการที่เป็นเลิศ โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA 

 

4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
-  วางแผนการจัดเตรียมการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ (IS1)  การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)  และ
การทำประโยชน์ต่อสังคม (IS3) 
1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS1)  การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)  และการทำ
ประโยชน์ต่อสังคม (IS3) 
1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประเมิน ตรวจสอบว่าผลที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้หรือไม่ 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  ถ้าหากผลที่ไดร้ับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ตรวจหาสาเหตุและ
ปรับปรุงแก้ไข 
 

 
 
 

ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 2564 
 
 
 

มกราคม 2565 
 
 

กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 



กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 2  พัฒนาระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA 
(School Quality Award) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
-  วางแผนการจัดเตรียมระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA 
1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  สำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร ครูและบุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับ
ความต้องการและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
-  ประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียน 
-  อบรม ทบทวน ออกแบบระบบคุณภาพ ดำเนินการตามระบบและ
พัฒนาระบบคุณภาพ ScQA 
1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประเมิน ตรวจสอบว่าผลที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้หรือไม่ 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  ถ้าหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ตรวจหาสาเหตุและ
ปรับปรุงแก้ไข  

 
 
 

ตุลาคม 2564 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 

 
มกราคม 2565 

 
 

 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 
 
 

 
คณะทำงาน 

 
 

 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน จำนวน 10,000 บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหเ้ทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ค่าใช้จ่าย 

1.1  งบประมาณสนับสนุนตามความ
เหมาะสมและค่าวัสดุอุปกรณ์และการ
จัดอบรมทบทวน/ให้ความรู้ความเข้าใจ/
ฝึกกระบวนการเรียนการสอน 

0 5,000    5,000 



กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA 
(School Quality Award) 
ค่าใช้จ่าย 

1.1  งบประมาณสนับสนุนพัฒนาระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA 
(School Quality Award) 

 5,000    5,000 

รวม  10,000    10,000 

 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (IS1)  การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)  และการทำประโยชน์
ต่อสังคม (IS3) 
2.  พัฒนาการบริหารจดัการของโรงเรียนให้มีการบรหิารด้วยระบบ
คุณภาพโรงเรยีนมาตรฐานสากล ScQA (School Quality Award) 

1.  สอบถาม 

2.  สังเกต 

3.  สัมภาษณ ์

4.  บันทึกข้อมูล 

 

1.  แบบสอบถาม 

2.  แบบสังเกต 

3.  แบบสัมภาษณ ์

4.  แบบบันทึกข้อมูล 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนเกิดความรู้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล นำไปสู่นวัตกรรม ผลงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 8.2  โรงเรียนผ่านการประเมินการบริหารด้วยระบบคณุภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA (School Quality Award) 

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์และความร่วมมือในการทำงาน โดยใช้โครงงานและวิจัยเป็นเครื่องมือ
เรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในระดับประเทศ 

 

         ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
       ตำแหน่ง ครู 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์) 
     รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน   การพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้น 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุภาพร  เจริญผล  นางสาววัชราภรณ์  สายวงศ์  นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ  

นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว  นายประยุทธ์  สีเที่ยง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565(ไตรมาสที่ 1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 เมษายน 
65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่   2   
สนองมาตรฐานที่   มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
1.  หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องมาจากการที่กระทรวงศึกษาธิการจัดการประชุมเรื่อง  หลักสูตรใหม่เด็กไทยพัฒนา  ณ  สถาบัน ราช
ภัฎสวนดุสิต  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.2545  ได้ปรึกษาหารือโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความสามารถ
ที่แตกต่างกันของบุคคล  เพื่อนำพาเด็กและเยาวชนไทยก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร้ขีดจำกัด โรงเรียนวิถี
พุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คน
เก่งของสังคม  และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  กระทรวงศึกษาธิการนำความเห็นของที่ประชุมหารืออีกหลาย
ครั้งและได้นำไปกราบขอคำแนะนำเรื่องการจัดโรงเรียนวิถีพุทธจากพระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต)  นอกจากนี้ยังมี
ข้าราชการระดับสูงได้ไปกราบขอคำแนะนำในเรื่องเดียวกันนี ้จากพระเทพโสภณ  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)   อธิการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  รวมทั้งนิมนต์ท่านมาให้ข้อคิดในการประชุม  ได้กรอบแนวคิดรูปแบบ
โรงเรียนวิถึพุทธ  โดยได้ให้ความหมายของโรงเร ียนวิถ ีพุทธ  คือ  โรงเรียนระบบปกติทั ่วไปที ่นำหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เน้นกรอบ
การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ 

 รูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ  ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  อย่าง
บูรณาการ  ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น คือ  มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทาง
วัฒนธรรมแสวงหาปัญญา  และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการดำเนินชีวิต โดยมีผู้บริหาร และคณะครูเป็นกัลยาณมิตร 
ช่วยกันพัฒนาดำเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีวิถีการทำงาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู้ วิถีวัฒนธรรมต่างๆ ตามหลัก 
ไตรสิกขา ที่นำไปสู่ ปัญญา วิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักไตรสิกขาทั้ง  3  ด้าน  คือ  1. ศีล หรือพฤติกรรม มีกิริยามารยาท 
กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น รู ้จักพิจารณาเลือกเสพสิ่งบริโภค  และสื่อต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ด้วยปัญญา รู้จักความพอดี  
พอประมาณ  ในการแสวงหา  บริโภค  สะสมสิ่งต่าง  ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎเกณฑ์ภายนอกที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิดวินัยใน
ตนเอง  ไม่เบียดเบียนตนเอง  และผู้อื่นโดยมีศีล 5  เป็นฐานในการดำเนินชีวิต  มีชีวิตที่สัมพันธ์ 2. จิตใจหรือสมาธิ  มี
สมรรถภาวะที่ดี  คือ มีสมาธิ  มีความตั้งม่ัน  เข้มแข็ง  มุ่งม้ันทำดี  ด้วยจิตใจกล้าหาญ  อดทน  สู้สิ่งยาก  ขยันหมั่นเพียร  
ไม่ย่อท้อสามารถฟันฝ่าอุปสรรคผ่านความยากลำบากไปได้  พึ่งตนเองได้  มีคุณ 
 



70 
ภาวะ  คือ  มีความกตัญญูรู้คุณ  มีจิตใจเมตตา  กรุณาโอบอ้อมอารีมีน้ำใจ  ละอายชั่วกลัวบาป  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  
กล้ารับผิด  เกิดจิตที่เป็นบุญกุศลสม่ำเสมอ มีสุขภาวะที่ดี  คือ มีความสุข  ความร่าเริงเบิกบาน  มองโลกในแง่ดี มี
กำลังใจ  เกิดแรงบัลดาลใจในการเรียนรู้  ในการ่วมกิจกรรมงานต่างๆ  3. ปัญญา มีความเลื่อมในและมีความเข้าใจใน
พระรัตนตรัย  ในกฎแห่งกรรม  และในหลักบาปบุญคุณโทษ  มีทักษะและอุปนิสัยในการเรียนรู้ที่ดี จูงใจ ใฝ่รู้ รู้ จักการ
ค้นคว้า การจดบันทึกทำให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะห์ประมวลผล สามารถนำเสนอถ่ายทอดได้
ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล  มีทักษะชีวิตเท่าทันต่อสิ่งเร้าภายนอก  และกิเลสภายในตน  สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้  
สามารถนำหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้  มีฐานชีวิตที่ดีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติธรรม เกิด
ปัญญาเข้าใจในสัจธรรมในชีวิตได้ตามวุฒิภาวะของตน  สามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่การปฏิบัติธรรมให้เกิดความเจริญ
งอกงามในธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไป  ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ  เน้นการจัดสภาพทุกๆ ด้านเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
หลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ  โดยส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม 4  ประการ  คือ 
1. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง  การอยู่ใกล้คนดี  ใกล้ผู้รู้  มีครู  อาจารย์ดี  มีข้อมูล มีสื่อที่ดี  2. สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง  
เอกใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี  3. โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณา
หาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี  4. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ  หมายถึง  ความสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสม 
 งานโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนตามหลังดังกลา่ว
ข้างต้น  และได้ดำเนินการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น จะต้อง
อาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึก
ปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน  จะช่วยทำให้มีจิตใจพ้ืนฐานที่  โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะ
ทำให้พื้นฐานทางจิตใจอยู ่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถ
แก้ปัญหาสังคมได้  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธให้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาระบบงานโรงวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามองค์ประกอบของการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 2.2  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักไตรสิกขา 
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมดำเนินงานตามองค์ประกอบของการดำเนินงานโครงการโรงเรียน                 
วิถีพุทธ ครบทุกองค์ประกอบโดยผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3.2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธและมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ  
 3.2  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมผ่านการประเมินตามตัวชี้วัด 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ 
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4. วิธีดำเนินการและข้ันตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม พัฒนางานโรงเรียนวิถีพุทธ  คณะกรรมการ 

งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

ต.ค. 64 

2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน ต.ค. 64 
3.ดำเนินงานตามองค์ประกอบของโรงเรียนวิถีพุทธ 
3.1  ดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นไปตามตัวชี้วัด 
3.2  ประเมินตัวชี้วัด 29 ประการ ในระบบโรงเรียนวิถีพุทธ 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
4.  สรุป รายงานผลการดำเนินงาน ก.ย. 65 คณะกรรมการ 

งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง 
6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน จำนวน  5,500  บาท 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานโรงเรียนวิถี
พุทธ 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนา
ระบบงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.2 ดำเนินงานตามตัวชี้วัด  29 
ประการ 

   
 
 

500 
 

5,000 

 
 
 
 
 

5,500 

  
 
 
 
 

รวม   5,500 5,500   
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7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. โรงเรียนดำเนินงานตามตัวชี้วัด 29 
ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ครบทุกตัวชี้วัด 

ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

แบบประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
ในระบบโรงเรียนวิถีพุทธ 

2. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ แบบประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
ในระบบโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  โรงเรียนดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธตามองค์ประกอบของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 8.2  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางของโรงเรียน
วิถีพุทธ 

 
 

         ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสุภาพร  เจริญผล) 
                      ตำแหน่ง  หัวหน้างานโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
 

         เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ โรงเรียนสุจริต 
แผนงาน   การพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้น 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายคงฤทธิ์  กสิชีวิน 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 2565 
สนองกลยุทธ์ที่    1, 2 
สนองมาตรฐานที่   1 – 3 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมที่
อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบในสังคมทุก
รูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุทำให้เกิดการทุจริตทุก
รูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์
ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่นพวก  ผลประโยชน์ทับซ้อน การ
สนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงจัดทำโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้
ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนและเมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ก็จะได้นำผลที่
ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การ
ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
 2.2. เพื่อพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียนกล้า
หาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

 3.1. นักเรียนร้อยละ 100  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต   
 3.2. นักเรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม 

อย่างเหมาะสม 
    เชิงคุณภาพ 
 3.3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมให้นักเรียนมีความกล้า
หาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
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 3.4. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญา
นักเรียนเก่ง มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะที่เชี่ยวชาญในการ
พัฒนาชีวิตที่มั่นคง 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนรวม  จำนวน  5,000  บาท 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผน 
- วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการจำเป็น 
- หาแนวทางแก้ไข 

กันยายน 2564 งานโรงเรียนสุจริต 
 

2. ขั้นดำเนินการ 
- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

กันยายน 2564 งานโรงเรียนสุจริต 
 

3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
- การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์/เขียนเรียงความต้านทุจริต 
- บริษัทสร้างการดี 
- กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 
- สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

- งานโรงเรียนสุจริต 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

4. ขั้นประเมินผลและทำรูปเล่มสรุปผล 
- รายงานผลระหว่างดำเนินงานและหลังสิ้นสุดการ
ดำเนินงาน 

กันยายน 2565 งานโรงเรียนสุจริต 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์/เขียนเรียงความต้านทุจริต 

500   500  500 

กิจกรรมที่ 2 บริษัทสร้างการดี   2,000 2,000  2,000 
กิจกรรมที่ 3  1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 

  1,500 1,500  1,500 

กิจกรรมที่ 4 สื่อสร้างสรรค์ต้าน
ทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

  1,000 1,000  1,000 

รวม 500  4,500 5,000  5,000 
 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องกันการทุจริต สามารถเผยแพร่ความรู้ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน เครือข่ายชุมชนในสังคม 

 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกัน
การทุจริต”  
2. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความชำนาญในการใช้
เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ และมีทักษะในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่าง
พอเพียง 

 
สำรวจ 
ความพึงพอใจ 

 
แบบสำรวจ 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องกันการทุจริต สามารถเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน 
เครือข่ายชุมชนในสังคม 

 8.2 นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ และมี
ทักษะในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 
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         ผู้เสนอโครงการ 

        (นายคงฤทธิ์  กสิชีวิน) 
                                      ตำแหน่ง หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต 
 
 
        เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
แผนงาน   การพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้น 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1.นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรรณ์ 
     2. นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
                                          3.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4  

(1 เมษายน65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่     1,2,5 
สนองมาตรฐานที่   1,3 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านร่าง กาย  
จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  การจัดกิจกรร มให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาได้  สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาโรงเรียน
ตามเป้าหมาย 4  ส่วนของโรงเรียนประจำตำบล/อำเภอ    

 

2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข็มแข็งทางวิชาการ   
 2.2 เพ่ือให้มีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย   
 2.3 เพ่ือให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน  รวมทั้งการยังเป็นการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    2.4  เพ่ือช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลที่มีคุณภาพ มีความเข็มแข็งทางวิชาการ 
สามารถรับนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 100` 

2) โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม งานอาชีพ และ
สุขอนามัย  ร้อยละ 95` 
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    ด้านคุณภาพ 

1. เพ่ือช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน 

2. โรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน  รวมทั้งการยังเป็นการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
4. วิธีการดำเนินงาน 
 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
    6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน งานงบประมาณ   จำนวน 5,000 บาท(อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) 
    6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Plan  
  - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
  - เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ  
  - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

 
ก.ย. 2564 

 
1.นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
2.นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
3.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 

Do  
  - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ  
   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนตามเป้าหมาย 4 
ส่วนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/อำเภอ 
  กิจกรรมที่ 2 สรุปงาน/รงการ/กิจกรรม 

 
 

ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
 

ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 

 
 
1.นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
2.นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
3.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 

Check  
  - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

 
ก.ย. 2565 

1.นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
2.นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
3.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 

Action  
  - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
ก.ย. 2565 

1.นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
2.นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
3.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
  - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
  - เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขอ
อนุมัต ิ 
  - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

 - - - - - 

- ดำเนินกิจกรรมในโครงการ  
   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
ตามเป้าหมาย 4 ส่วนของโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล/อำเภอ 

  
 

5000 

  
 

5000 

 
 
- 

 
 

5000 

   กิจกรรมที่ 3 สรุปงาน/รายการ/
กิจกรรม 

 -  -  - 

รวม  5000  5000 - 5000 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
    เชิงปริมาณ 
-โรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลที่มี
คุณภาพ มีความเข็มแข็งทางวิชาการ สามารถรับนักเรียนเพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น ร้อยละ 100` 

-โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ ด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย  ร้อยละ 95` 

 
- สอบถาม 
- สำรวจ 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจ 

ด้านคุณภาพ 
-เพ่ือช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน 
-โรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและ
ชุมชน  รวมทั้งการยังเป็นการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

 
      - สอบถาม 
      - สำรวจ 
 
 

- สอบถาม 
- สำรวจ 

 
     - แบบสอบถาม 
     - แบบสำรวจ 
 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    2.1 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข็มแข็งทางวิชาการ   
 2.2 เพ่ือให้มีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย   
 2.3 เพ่ือให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน  รวมทั้งการยังเป็นการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมี  
         คุณภาพ 
    2.4  เพ่ือช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน 
        

    ลงชื่อ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 
      (นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์) 
                    ตำแหน่ง ครู วทิยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
 

    ลงชื่อ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 
      (นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
                    ตำแหน่ง ครู วทิยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
 

    ลงชื่อ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว) 
                    ตำแหน่ง ครู วทิยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
 
 

       ลงชื่อ..................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์) 
                   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

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

        (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมที่ 1 
ชื่อกิจกรรม  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
ผู้รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

   วัตถุประสงค์ 1 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข็มแข็ง     
                      ทางวิชาการ   
                    2.เพ่ือให้มีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย   
                   3.เพ่ือบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนรวมทั้งการยังเป็นการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมี  
                      คุณภาพ 
                  4.เพ่ือช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ     
                     และสังคมตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และ 
                     โรงเรียน 

3. กลุ่มเป้าหมาย  

      ครูและบุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
ต.ค. 2564 1.นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 

2.นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
3.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 2 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ต.ค.64- 30 ก.ย.65 

3 ประเมินผลการดำเนินงาน ก.ย. 2565 
4 นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป ก.ย. 2565 

 

งบประมาณ  จำนวน   352,814  บาท  (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) 
  

ระดับความสำเร็จ 

 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ประเมินผลการดำเนินงาน  และรายงานผล -  ตรวจสอบ 

- สอบถาม 
-  แบบบันทึกการตรวจสอบ 
- แบบบันทึกการสอบถาม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          1 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข็มแข็ง     
             ทางวิชาการ   
          2.เพ่ือให้มีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย   
          3.เพ่ือบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนรวมทั้งการยังเป็นการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมี  
            คุณภาพ 
          4.เพ่ือช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ     
            และสังคมตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และ 
            โรงเรียน 
 
      ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบ 
               (นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ ) 
              ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : กำหนดผู้รับผิดชอบ 

 

ที ่
รายการ 

 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงินที่ใช้(บาท) รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 - กิจกรรมพัฒนา
โรงเรียนตาม
เป้าหมาย 4 ส่วนของ
โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล/อำเภอ 

   
 

2,500 

 
 

2,500 

 
 

5,000 

 

2 - สรุปงาน/รายการ/
กิจกรรม 

      

รวม 2,500 2,500 5,000  
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โครงการ พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
แผนงาน   การพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้น 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ    นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร  นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ นางสาวพัชราพร  จามรี  
และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ2565  1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์ที่    4 และ 5  
สนองมาตรฐานที่   มาตรฐานที่ 2 2.5  มาตรฐานที่ 3 3.1, 3.2 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น   ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
งดงาม   ความสนใจ  และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป   การให้วิธีสอน  การอบรมและให้
ความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะทำให้เด็กเกิดความเครียด  ซึ่งจะเป็น
ผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดตั้ง  งาน   
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับ
พืชพรรณไม้   เห็นคุณค่าประโยชน์   ความสวยงาม   อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ทีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพ
ถิ่นอาศัยเดิม  มีห้องสมุด  สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ  อาจเป็นตัวอย่างแห้งหรือตัวอย่างดอง  
หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอื่นๆ  พันธุ์พืชที่ทำการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  
นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ ของโรงเรียน  โดยมี
องค์ประกอบดังกล่าว  เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกทั้งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษา  
เป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ  และยังเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอีกทางหนึ่งด้วย   

 ดังนั ้นทางโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงได้มีการประชุมหารือ และเห็นพ้องต้องกันที ่จะสนองราชดำริ  
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 เพ่ือที่โรงเรียนจะมีแหล่งเรียนรู้  มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้
นักเรียนมีความรักในความร่มรื่นสวยงามของพรรณไม้และรักธรรมชาติ 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือจัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและพักผ่อนหย่อนใจ  
 2.2  เพ่ือจัดทำทะเบียนพันธุกรรมพันธุ์พืชที่มีอยู่ในโรงเรียน 



 84 
 2.3  เพ่ือจัดทำป้ายทะเบียนพันธุ์พืชที่มีอยู่ในโรงเรียน 
 2.4 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

มีความรักในธรรมชาติ  และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
 2.5 เพ่ือไปอบรม และ/หรือ ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  3.1  มีป้ายทะเบียนพันธุ์พืชที่มีอยู่ในโรงเรียนติดที่ต้นไม้  40 ป้าย 
  3.2  มีทะเบียนพรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียน 40 ชนิด 
  3.3  มีอาคาร/ห้อง แหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1 ที่ 
      เชิงคุณภาพ 
  3.4  นักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์มีความรักในธรรมชาติ  และ
เห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
  3.5  มีแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจในโรงเรียน 
  3.6 ได้ไปอบรม และ/หรือ ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
วางแผนการดำเนินงาน เขียนโครงการ และนำเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

เดือน กันยายน  2564 นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ 
นางสาวพัชราพร จามร ี
นางสาวนลินรัตน์ อิมิวัฒน์ 
นางสาวณัฐริกา คันชิง 
นางสาววชริาภรณ์ หล้าปวงคำ 

กิจกรรมที่ 2 ...การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
5 องค์ประกอบ และการศึกษาดูงาน... 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ...จัดทำร่างการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน... 
2.2 ...นำร่างจากข้อ 2.1 นำเสนอผู้อำนวยการเพ่ือลงนาม... 
2.3 …อบรม/ศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน … 

เดือน  ตุลาคม  2564 นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ 
นางสาวพัชราพร จามร ี
นางสาวนลินรัตน์ อิมิวัฒน์ 
นางสาวณัฐริกา คันชิง 
นางสาววชริาภรณ์ หล้าปวงคำ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

กิจกรรมที่ 3 ...จัดทำป้ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน- 
สบปราบพิทยาคม 1 ป้าย (2,000 บาท)... 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ...ออกแบบป้ายและประเมินราคา... 
3.2 ...จัดทำป้าย... 

เดือน  พฤศจิกายน ถึง 
เดือน  ธันวาคม 2564 

นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ 
นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
นายจรัญ  ปญัญาดบิวงศ ์
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4. วิธีการดำเนินงาน (ต่อ) 

 
 

  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 4 ...การปรับปรุงอาคาร  พื้นที่ และ ภูมิทัศน์  โดยรอบ 
(60,000 บาท)... 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 สำรวจพื้นที่  วางแผน  ออกแบบ  ประเมินค่าใช้จ่าย... 
4.2 ...จัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำ การปรับปรุงอาคาร พ้ืนที่ และภูมิทัศน์
โดยรอบ... 

เดือน พฤศจิกายน 2564
ถึง เดือน มกราคม 2565 

นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ 
นายจรัญ  ปญัญาดบิวงศ ์
นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
นางสาวพัชราพร  จามรี 
นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ 

กิจกรรมที่ 5 ...การจัดทำป้ายชื่อต้นไม้  (200 บาท/ป้าย = 40 ปา้ย = 8,000 

บาท) ... 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1 ...จัดทำแผนผังพันธุ์ไม้ และลงทะเบียนพรรณไม้... 
5.2 …เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้เพ่ือขอตรวจสอบความถูกต้องและขอขึ้น
ทะเบียนพรรณไม…้ 
5.3 ...จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้... 

เดือน พฤศจิกายน 2564 
ถึง เดือน  มีนาคม 2565 

นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ 
นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
นางสาวพัชราพร  จามรี 
นางสาววชริาภรณ์ หล้าปวงคำ 
นางสาวณัฐริกา คันชิง 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน 

กิจกรรมที่ 6 ดิน การปรับปรุงดิน และการเตรียมดิน(2,000บาท) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 วางแผน  ออกแบบ  แปลงพืชศึกษา   
6.2  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการปรับปรุงคุณภาพดิน   
6.3  จัดเตรียมดินสำหรับปลูกพืชศึกษา 

เดือน  ธันวาคม 2564 
ถึง เดือน สิงหาคม 2565 

นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ 
นักเรียนชุมนุม/สรา้งสรรค์สังคม 
ลูกจ้างประจำ  ลูกจา้งชัว่คราว 

กิจกรรมที่ 7 การจัดซื้อ จัดหา พันธุ์ไม้ เพื่อปลูก(2,000บาท) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
7.1 ...จัดซื้อ  จัดหา  พันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์  
7.2 ...นำพันธุ์ไม้เข้าปลูก... 

เดือน  ธันวาคม 2564 
ถึง เดือน สิงหาคม 2565 

ฝ่ายบริหาร 
นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ 
นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
นายราเชนทร์  ปาละจะเร 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ทุกคน 

นักเรียน 

กิจกรรมที่ 8 ดำเนินการ ทั้ง 5 องค์ประกอบ  และ 
พืชศึกษาของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ดำเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละองค์ประกอบ  

เดือน  ตุลาคม 2564 
ถึง เดือน กันยายน 2565 

ฝ่ายบริหาร 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ทุกคน 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน 

นักเรียน 
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4. วิธีการดำเนินงาน (ต่อ) 

 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  …โรงเรียนสบปราบพิทยาคม… 
6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน...กลุ่มงานโครงการพิเศษ...โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสบ
ปราบพิทยาคม......จำนวน...80,000...บาท (=แปดหมื่นบาทถ้วน=) 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1..การประชุมคณะกรรมการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน... 

     0 

กิจกรรมที่ 2 ...การแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน  
5 องค์ประกอบ และการไปอบรม/ศึกษาดู
งาน งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน... 

     0 

กิจกรรมที่ 3 ...จัดทำป้าย 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน- 
สบปราบพิทยาคม 1 ป้าย... 

 2,000    2,000 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 9 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้และวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การจัดการเรียนรู้ การศึกษาพรรณไม้(6,000บาท) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
9.1 ...จัดทำหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน... 
9.2 ...จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน... 
9.3 ...นักเรียนศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน 1ต้น/คน... 

เดือน พฤศจิกายน 2564 
ถึง เดือน กันยายน 2565 

นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ 
นางสาวนลินรัตน์ อิมิวัฒน์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ทุกคน 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน 

นักเรียน 

กิจกรรมที่ 10 การประเมินผลการดำเนินงาน  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
10.1 สร้างแบบสอบถาม 
10.2 ดำเนินการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  
10.3 สังเกต นิเทศ ติดตาม 
10.4 รวบรวมข้อมูล สรุปผล 

เดือน กันยายน 2565 ฝ่ายบริหาร 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ทุกคน 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน 

นักเรียน 
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6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ)     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 4 ...การปรับปรุงอาคาร  พื้นที่ 
และ ภูมิทัศน์  โดยรอบ... 

 60,000    60,000 

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำป้ายชื่อต้นไม้  8,000    8,000 
กิจกรรมที่ 6 ดิน การปรับปรุงดิน และ
การเตรียมดิน 

 2,000    2,000 

กิจกรรมที่ 7 การจัดซื้อ จัดหา  
พันธุ์ไม้ เพ่ือปลูก 

 2,000    2,000 

กิจกรรมที่ 8 ดำเนินการทั้ง 5องค์ประกอบ  
และพืชศึกษาของ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

     0 

กิจกรรมที่ 9 การบูรณาการการจัด- 
การเรยีนรู้และวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการ
เรียนรู้ การศึกษาพรรณไม ้

 6,000    6,000 

กิจกรรมที่ 10 การประเมินผลการดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

     0 

รวม  80,000    80,000 
 
 7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1  มีป้ายทะเบียนพันธุ์พืชที่มีอยู่ในโรงเรียนติดที่ต้นไม้  40 ป้าย 
2  มีทะเบียนพรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียน 40 ชนิด 
3  มีอาคาร/ห้อง แหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน- 
สบปราบพิทยาคม 1 ที่ 
4  มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและพักผ่อนหย่อนใจในโรงเรียน 
5  นักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึก-
ประสบการณ์มีความรักในธรรมชาติและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 

การสำรวจ 
ดูจากสมุดทะเบียน 

การสังเกต 
 

การสังเกต 
การสอบถาม 

ภาพถ่าย 
ภาพถ่าย 
ภาพถ่าย 

 
ภาพถ่าย 

แบบสอบถาม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1  มีป้ายทะเบียนพันธุ์พืชที่มีอยู่ในโรงเรียนติดที่ต้นไม้  40 ป้าย 
  8.2  มีทะเบียนพรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียน 40 ชนิด 
  8.3  มีอาคาร/ห้อง แหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1 ที ่
  8.4  นักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์มีความรักในธรรมชาติ   และ
เห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
  8.5  มีแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจในโรงเรียน 
 
 
         ผู้เสนอโครงการ 

             (นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
                          ตำแหน่ง หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์  

 
 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ พัฒนางานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ   งานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางโสภิต  ติ๊บกันเงิน  
   2.นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี  
   3.นางสาววชิราภรณ์  หล้าปวงคำ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการปี  งบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 เมษายน 

65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่    3 
สนองมาตรฐานที่   1-3  
1. หลักการและเหตุผล 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โรงเรียน
ต้องมีความพร้อมเรื่องการบริหารแบบกระจายอำนาจ มีการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดเป้าประสงค์พันธกิจและวิสัยทัศน์ 
ภายใต้การมีส่วนร่วมที่มีโรงเรียนเป็นฐานซึ่งการดำเนินงานของโรงเรียนจะบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้นั้น ความ
พร้อม ความสะดวก ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานในการทำงาน ของหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก 
นับว่ามีส่วนสำคัญเชิงการบริหารงาน และจากการประเมินภายนอกที่ผ่านมาพบว่า ผลการประเมินทุกมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดี และได้รับคำรับรองถึงความสำเร็จในการบริหารงานสำนักงาน จึงควรส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานให้มี
ความต่อเนื่อง 

การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่  ซึ่งสอดคล้องกับ  
กลยุทธ์สถานศึกษาที่ 3 มาตรฐานการศึกษาท่ี  1-3  เป้าหมายของโครงการพัฒนาสำนักงานวิชาการ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำงาน ประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกของโรงเรียน 
2. เพ่ือให้การประสานงานภายในระหว่างผู้บริหารกับกลุ่มงาน สาระวิชา และบุคลากรเป็นไปด้วยความ 

รวดเร็ว 
 3. เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและครูได้รับรู้ข่าวสารทางวิชาการ 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

3.1  สำนักงานวิชาการมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนในการทำงานเพียงพอจำนวนร้อยละ  80 
    เชิงคุณภาพ 
     3.2 การบริหารงานของฝ่ายบริหารวิชาการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานงบประมาณอุดหนุนรายหัว จำนวน  40,000 บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 
ค่าใช้จ่าย 
1.1   25,000  บาท 

  √   25,000 

กิจกรรมที่ 2  วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
2.1   15,000  บาท 

  √   15,000 

รวม      40,000 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่   วิธีการ/ขั้นตอน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุม / วางแผนเขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติ 
1.2  ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 

1 ก.ย. – 1 ต.ค. 64 1.นางโสภิต  ติ๊บกันเงิน  
2.นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี  
3.นางสาววชิราภรณ์  หล้าปวงคำ 

 

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 พัฒนาสำนักงานวิชาการเพ่ือมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่ง
สนับสนุนในการทำงาน 
2.2 สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม 

2 ต.ค. 64– 30 ก.ย. 65 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-สำนักงานมีวัสดุครุภัณฑ์และสิ่ง
สนับสนุนในการทำงานเพียงพอ 
-มีป้ายนิเทศ 8 กลุ่มสาระฯ  

-สังเกตจากสภาพจริง 
 
-สังเกตจากสภาพจริง 

- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 

- การบริหารของกลุ่มบริหารงาน
วิชาการเป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

- สำรวจความพึงพอใจ 
 

- แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงาน ประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกของโรงเรียน 
2. สามารถประสานงานภายในระหว่างผู้บริหารกับกลุ่มงาน สาระวิชา และบุคลากรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
3. สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน  ผู้ปกครองและครูได้รับรู้ข่าวสารทางวิชาการ 

 
 
         ผู้เสนอโครงการ 

      (นางโสภิต  ติ๊บกันเงิน) 
         ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ   ชาประดิษฐ์) 
        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปรบพิทยาคม 
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โครงการ พัฒนาสำนักงานวิชาการ 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ งานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางโสภิต  ติ๊บกันเงิน  
   2.นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี  
   3.นางสาววชิราภรณ์  หล้าปวงคำ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการปี  งบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4  
                    (1 เมษายน 65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่    3  
สนองมาตรฐานที่   1-3 
1. หลักการและเหตุผล 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โรงเรียน
ต้องมีความพร้อมเรื่องการบริหารแบบกระจายอำนาจ มีการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดเป้าประสงค์พันธกิจและวิสัยทัศน์ 
ภายใต้การมีส่วนร่วมที่มีโรงเรียนเป็นฐานซึ่งการดำเนินงานของโรงเรียนจะบรรลุวิสัยทัศน์ของโรง เรียนได้นั้น ความ
พร้อม ความสะดวก ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานในการทำงาน ของหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก 
นับว่ามีส่วนสำคัญเชิงการบริหารงาน และจากการประเมินภายนอกที่ผ่านมาพบว่า ผลการประเมินทุกมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดี และได้รับคำรับรองถึงความสำเร็จในการบริหารงานสำนักงาน จึงควรส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานให้มี
ความต่อเนื่อง 

การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่  ซึ่งสอดคล้องกับ  
กลยุทธ์สถานศึกษา ที่ ...3... มาตรฐานการศึกษาท่ี  1-3  เป้าหมายของโครงการพัฒนาสำนักงานวิชาการ 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำงาน ประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกของโรงเรียน 
2. เพ่ือให้การประสานงานภายในระหว่างผู้บริหารกับกลุ่มงาน สาระวิชา และบุคลากรเป็นไปด้วยความ 

รวดเร็ว 
3. เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน  ผู้ปกครองและครูได้รับรู้ข่าวสารทางวิชาการ 

3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

3.1  สำนักงานวิชาการมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนในการทำงานเพียงพอจำนวนร้อยละ  80 
    เชิงคุณภาพ 
     3.2  การบริหารงานของฝ่ายบริหารวิชาการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

3.1  สำนักงานวิชาการมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนในการทำงานเพียงพอจำนวนร้อยละ  80 
    เชิงคุณภาพ 
     3.2  การบริหารงานของฝ่ายบริหารวิชาการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6. งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานงบประมาณอุดหนุนรายหัว จำนวน  35,000 บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 
ค่าใช้จ่าย 
1.1   20,000  บาท 

  √   20,000 

กิจกรรมที่ 2  วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
2.1   15,000  บาท 

  √   15,000 

รวม      35,000 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  วิธีการ/ขั้นตอน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุม / วางแผนเขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติ 
1.2  ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 

1 ก.ย – 1 ต.ค 64 1.นางโสภิต  ติ๊บกันเงิน  
2.นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี  
3.นางสาววชิราภรณ์  หล้าปวงคำ 
 

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 พัฒนาสำนักงานวิชาการเพ่ือมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่ง
สนับสนุนในการทำงาน 
2.2 สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม 

2 ต.ค 64 – 30 ก.ย 65 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-สำนักงานมีวัสดุครุภัณฑ์และสิ่ง
สนับสนุนในการทำงานเพียงพอ 
-มีปา้ยนิเทศ 8 กลุ่มสาระฯ  

-สังเกตจากสภาพจริง 
-สังเกตจากสภาพจริง 

- แบบสังเกต 
- แบบสังเกต 

- การบริหารของกลุ่มบริหารงาน
วิชาการเป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

- สำรวจความพึงพอใจ 
 

- แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงาน ประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกของโรงเรียน 
2. สามารถประสานงานภายในระหว่างผู้บริหารกับกลุ่มงาน สาระวิชา และบุคลากรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
3. สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน  ผู้ปกครองและครูได้รับรู้ข่าวสารทางวิชาการ 

 
 
         ผู้เสนอโครงการ 

      (นางโสภิต  ติ๊บกันเงิน) 
         ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ   ชาประดิษฐ์) 
        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปรบพิทยาคม 
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โครงการ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   1.  นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด 
   2.  นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ 
   3.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-
4 (1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่     ข้อ 1-5 
สนองมาตรฐานที่    มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
     มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.5 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศไทยจากประเทศที่กำลังพัฒนาไปสู ่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่ง เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยต้องมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์และความต้องการของแต่ละภาค
ส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมสู่
เป้าประสงค์ที่จะปฏิรูปประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เกิดการกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสามารถปรับตัวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้น การ
นำเอากระบวนการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นวิธีแก้ปัญหาและการพัฒนาที่
ถูกต้องตามแนวทางการจัดการศึกษา  นั่นคือ  การทำวิจัยเป็นหน้าที่หนึ่งที่บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ  เพราะเป็น
ทั้งการสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์ และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
 งานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เสนอ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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 3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 3.1  ครูผู้สอนมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างน้อย 1 เรื่อง  ร้อยละ 80 
   เชิงคุณภาพ 
 3.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามระดับคุณภาพเป้าหมายของโรงเรียน 
4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนทำวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้   
-  วางแผนการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์/ทบทวน/ให้ความรู้ความเข้าใจ/ฝึก
กระบวนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
-  รวบรวมผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ในแต่ละภาคเรียน 
1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประเมิน ตรวจสอบว่าผลที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  ถ้าหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ตรวจหาสาเหตุ
และปรับปรุงแก้ไข 
 

 
 
 

ตุลาคม 2564 
 
 
 

พฤศจิกายน 2564 
 
 
 

มกราคม 2565 
 
 

มกราคม 2565 

 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
 6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน จำนวน 3,000 บาท 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนครูผู้สอนทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
ค่าใช้จ่าย 

1.1  งบประมาณสนับสนุนตามความ
เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ของ
โรงเรียน 
1.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์และการจัด
อบรมทบทวน/ให้ความรู้ความ
เข้าใจ/ฝึกกระบวนการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 

 3,000 
 
 
 

   3,000 

รวม  3,000    3,000 
 
7.  การประเมินผล 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 1.  สอบถาม 

2.  สังเกต 
3.  สัมภาษณ์ 
4.  บันทึกข้อมูล 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 
3.  แบบสัมภาษณ์ 
4.  แบบบันทึกข้อมูล 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ครูผู้สอนมีความรู้ความเขา้ใจในการทำวิจัยและมีผลงานวิจัยปรากฏ 
 8.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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         ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
             ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ    
ลักษณะงานโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีงบประมาณ  2565 
(ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65)) 
สนองเป้าประสงค์สถานศึกษา ที่   1 และ 5   สนองพันธกิจสถานศึกษาข้อ  1 สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่ 1   
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้ที่  1.1 – 1.5  มาตรฐานที่  3   ตัวบง่ชี้ที่  3.5 
1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ หลักสูตรการศึกษาที่ดีต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาในด้านการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านต่างๆตามศักยภาพ ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาจึงควรได้รับ
การประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ร่วมกันประเมินและปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่ม
สาระตนเอง เพื่อนำมารวบรวมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และครูผู้สอนนำมาใช้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา,หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
3.   เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 3.1 ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เชิงคุณภาพ 

     3.2 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาในปัจจุบันและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
4. วิธีดำเนินการและข้ันตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
 

จัดทำเล่มหลักสูตรสถานศึกษา,หลักสูตรทุกกลุ่ม
สาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

      ต.ค. 2564 – ธ.ค. 2564 
 

มี.ค. 2564 
 

งานพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน..........วชิาการ....................จำนวน....5,000.........บาท 
       6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 1.จัดทำเล่มหลักสูตรสถานศึกษา,
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 3,000  3,000   

 2.ประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 2,000  2,000   

รวม    5,000   
 
 7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา, 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน 

 
- ตรวจสอบ 
 

 
 - แบบประเมินผล 
- เอกสารการดำเนินการ 
 

เชิงคุณภาพ 
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเหมาะสมกับบริบท
สถานศึกษาในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
- ตรวจสอบเอกสาร 

 
- เอกสารเกณฑ์ตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา 
 - แบบประเมินหลักสูตร 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา,กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ปรับปรุงเป็น
ปัจจุบัน 
 2. มีหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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         เสนอโครงการ 
             (นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ) 
                      ตำแหน่ง หัวหน้างานหลักสูตร 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ   ชาประดิษฐ์) 
        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ การพัฒนางานการจัดการเรยีนรู้และซ่อมเสริมสอนแทน 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ                    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ             ปีการศึกษา 2565(ไตรมาสที่ 1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 
เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่            4  5 
สนองมาตรฐานที่    มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้ที่  1    6 
1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้น มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่ามีความสุข ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุข   การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  ให้เกิด
การเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่ และส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาที่  1  ตัว
บ่งชี้  1  6  สนองเป้าประสงค์สถานศึกษา ที่ 1  สนองพันธกิจสถานศึกษา  ข้อที่ 1,2  สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ที่ 4  5
เป้าหมายของโครงการ  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1    เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ   
        2.2   เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 3.1  ครูทุกคนมีการวางแผนในการจักการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา 

3.2  นักเรียนทุกคนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 

3.3  ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้   
3.4  ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม    
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน  จำนวน  8,000  บาท 
    6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้และซ่อมเสริมสอนแทน 
ค่าใช้จ่าย 
1.วัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริม สนับสนุน  
ในการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ  

   
 
 
8,000 

   
 
 
8,000 

รวม   8,000   8,000 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-  ครูทุกคนมีการวางแผนในการจักการ
เรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
บริบทของสถานศึกษา 
- นักเรียนทุกคนได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้เหมาะสม 

- การประเมินความพึงพอใจ 
- การสอบถามความคิดเห็น 

 

 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 - แบบสอบถามความคิดเห็น 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม การพัฒนางานการจัดการเรียนรู้และซ่อมเสริม
สอนแทน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 
3.จัดกิจกรรม 
จัดซื้อ  จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริม สนับสนุน  ในการเรียนการ
สอนในกำกับ ติดตาม  การดำเนินงาน 
4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล  

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 

เดือนสิงหาคม 2564 
เดือนตุลาคม 2564 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
เดือนมีนาคม  
เดือนกันยายน 

 
 
 
 นางสาวอำพันธ์  ชุ่มเชื้อ 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
  
 
         ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวอำพันธ์  ชุ่มเชื้อ) 
    ตำแหน่ง หัวหน้างานการจัดการเรียนรู้และซ่อมเสริมสอนแทน 
 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ พัฒนางานนิเทศการศึกษา 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ         โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           พัฒนางานนิเทศการศึกษา 
ลักษณะโครงการ                    ต่อเนื่อง 
 ระยะเวลาดำเนินการ             ปีการศึกษา 2565 (ไตรมาสที่ 1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 
เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่           1,  2 
สนองมาตรฐานที่    มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้ที่  1    6 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 การนิเทศภายใน
โรงเรียนเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรทาง  การนิเทศ 
คือ  ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา โดยมุ่งให้ครูเกิด  การพัฒนาการทำงาน   
ทักษะกระบวนการพัฒนางานและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพื่อให้การจัดการศึกษา
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนและยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
         

 3. เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ 
 3.1  ครูจำนวนร้อยละ  80   ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 เชิงคุณภาพ 

3.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
         โรงเรียนสบปราบพิทยาคม    
6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน...................  จำนวน  3,000  บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 “จัดซื้อ จัดหา วัสดุ – 
อุปกรณ์” 
ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริม 
สนับสนุน   

   
 
 
2,500 

   
 
 
2,500 

กิจกรรมที่ 2  “นิเทศชั้นเรียน”     500     500 
รวม   3,000   3,000 

 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  “จัดซื้อ จัดหา  วัสดุ – อุปกรณ์” 
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 
3.จัดกิจกรรม 
จัดซื้อ  จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริม สนับสนุน  การพัฒนางานนิเทศ
การศึกษากำกับ ติดตาม  การดำเนินงาน 
4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล  

 
 

ก.ย 64 
 

ต.ค. 64 
พ.ย.64 – มิ.ย.65 

 
ก.ย 65 

 
นางสาวสุพิศ  
แก้วบุญเรือง 
นายคงฤทธิ์    
กสิชีวิน 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  “นิเทศชั้นเรียน” 
1.ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะทำงาน 
2.ประชุมวางแผนการจัดรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอน 
3. จัดการทำรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลนิเทศการเรียนการสอนด้านวิชาการ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน     
4.ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  

 
ก.ย 64 

 
ต.ค. 64 

พ.ย.64 – มิ.ย.65 
ก.ย 65 

 
นางสาวสุพิศ  
แก้วบุญเรือง 
นายคงฤทธิ์    
กสิชีวิน 
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7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้และมีกิจกรรมที่
หลากหลาย 
- ครูร้อยละ 80 มีวิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอนที่
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การประเมินตามสภาพจริง 
 

การประเมินตามสภาพจริง 

แบบการประเมินผล  
โครงการ 
แบบสอบถาม 

 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 พัฒนาครู ช่วยเหลือครู ในการพัฒนางาน การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตาม
มาตรฐานของหลักสูตร  
 
         ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง) 
                 ตำแหน่ง ครูหัวหน้างานพัฒนางานนิเทศการศึกษา 

 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุภาพร  เจริญผล  นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว  นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีงบประมาณ  2565 
สนองกลยุทธ์ที่    3 , 5 
สนองมาตรฐานที่    2 
1. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื ่อสร้างความเข้าใจว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานที่ชาติต้องการ  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  2542 หมวด 6  มาตรา 47  และมาตรา  48 ได้กำหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานทุกระดับ  ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอกและให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องโดยให้มีการ  จัดทำการประเมินตนเอง  (SAR)  ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน  พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาการ
จัดการศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาใน
ด้านการประกันคุณภาพและการประเมินภายนอกของ  สมศ.  รอบสองเมื่อเดือนมิถุนายน  2552   พบว่า  ผลการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับพอใช้และควรให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารงานที่มีการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและการประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ. รอบสามเมื่อวันที่  25-27  
ธันวาคม  พ.ศ.  2556  พบว่า  ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีและสถานศึกษาควรดำเนินการนิเทศ  กำกับ  และ
ติดตามการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบบริหารคุณภาพ  (PDCA)  ให้ชัดเจน
และต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ.  หน่วยงานต้นสังกัดและกรอบการพัฒนา 
ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน  เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก 
 2.3  เพ่ือพัฒนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา  2564 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1  โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา  2564  ตามเวลาที่กำหนด 
 3.2  โรงเรียนได้รับผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดสูงกว่าปีที่ผ่านมา 
 3.3  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ    

 3.4  โรงเรียนมีระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 3.5  โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินทบทวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย

สถานศึกษา  และโดยหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1 วางแผนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ   
เสนอ  อนุมัติโครงการประกันคุณภาพ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  ประชุมวางแผนเพื่อจัดทำโครงการ 

ต.ค.  64 คณะกรรมการ 
งานประกัน
คุณภาพ 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาระบบงานเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
ดำเนินการตามแผน 

ธ.ค. 64  คณะกรรมการ 
งานประกัน
คุณภาพ 

กิจกรรมที่ 3 กำกับ ติดตาม  การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1  ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 
3.2  เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานการดำเนินงาน 

ธ.ค. .64 - มี.ค. 65 คณะกรรมการ 
งานประกัน
คุณภาพ 

 
 
 
 



110 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 4 ประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงาน  SAR 
ประจำปีการศึกษา  2564  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1  ประเมินคุณภาพภายในจัดทำรายงาน  SAR ประจำปีการศึกษา  
2564 
4.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงาน  SAR  
เสนอฝ่ายบริหาร  หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่สาธารณะ 

มี.ค. – พ.ค. 65 
 

 

คณะกรรมการ 
งานประกันคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 5  กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2565 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1  ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 
3.2  ร่วมกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย ประจำปี
การศึกษา  2565 
3.3  จัดทำเอกสารมาตรฐานการศึกษาเป็นรูปเล่นและประกาศใช้ 

พ.ค. 65 คณะกรรมการ 
งานประกันคุณภาพ 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง 
6.  งบประมาณ 
      6.1  ใช้งบประมาณจากแผนงาน    จำนวน  12,000  บาท 
       6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ วางแผนเกี่ยวกับการจัดทำ
โครงการ   

- - - - - - 

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาระบบงานเอกสาร
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ในการพัฒนา
ระบบเอกสารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  7,000   7,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 3 กำกับ ติดตาม  การ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

  1,000   1,000 

กิจกรรมที ่4 ประเมินคุณภาพภายใน
และจัดทำรายงาน  SAR ประจำปี
การศึกษา  2564  

  2,000   2,000 

กิจกรรมที ่5  กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2565 

  2,000   2,000 

รวม   12,000   12,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- คณะครูประเมินมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี  
SAR  ปีการศึกษา  2564  ครบ 100% 
-  ผลการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน
สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
 
เชิงคุณภาพ 
-  โรงเรียนมีระบบการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมิน
ทบทวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยสถานศึกษา   
- โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายในและภายนอก 

 
- ตรวจสอบรายงานการประเมิน
ตนเอง SAR  ปีการศึกษา  2564 
 
- เปรียบเทียบผลประเมิน
คุณภาพภายใน 
 
 
- เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 
- แบบฟอร์มรายงานการประเมิน
ตนเอง SAR  ปีการศึกษา  2564 
 
- รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 
 
-แบบรายงานการตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
สถานศึกษา   
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1  โรงเรียนมีระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 8.2  โรงเรียนมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา  2564 และรายงานการประเมิน
คุณภายภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกำหนดของหน่วยงานต้นสังกัด 
 8.3  ผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา 
 
         ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสุภาพร  เจริญผล) 
                  ตำแหน่ง  หัวหนา้งานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 

 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ บริหาร จัดการ และพัฒนาการปฏิบัติงาน งานทะเบียน-วัดผลและประเมินผล 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ งานทะเบียน วัดผล และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายยุติวิชญ ์  เทือกตา  หัวหน้างานทะเบียน วัดผล และประเมินผล 
         และ นายทะเบียน  
    2. นางสาวละเอียด  ทะนันชัย ผู้ช่วยงานทะเบียน 
    3. นางสาวศิรินภา  ยะคำปลูก ผู้ช่วยงานทะเบียน 
    4. นายธรรมนูญ  ยะคำปลูก ผู้ช่วยงานทะเบียน 
    5. นายกฤษดาลักษณ์  มะโนวงศ์ ผู้ช่วยงานทะเบียน และ วัดผลฯ 
    6. นายพิเชฏฐ์  ชัยยัง  ผู้ช่วยงานวัดผล และประเมินผล 
    7. นางสาวดารุณี  คำนวล  ผู้ช่วยงานวัดผล และประเมินผล 
    8. นางสาวณัฐริกา คันชิง  ผู้ช่วยงานวัดผล และประเมินผล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่  3.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
   การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมการทำนวัตกรรมในระดับโรงเรียนและครูเพ่ือ 
   พัฒนาผู้เรียน 
สนองมาตรฐานที่   
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
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1. หลักการและเหตุผล 
 งานทะเบียน-วัดผล และประเมินผล กลุ่มบริการวิชาการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นกลุ่มงานที่ให้บริการ
ด้านงานทะเบียนนักเรียน สถิติการศึกษาของนักเรียน ตลอดจนการจัดการวัดผล และประเมินผลทางการศึกษาของ
นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง 
ให้ได้รับบริการด้านงานทะเบียน-วัดผล และประเมินผล ตามระเบียบ และขั ้นตอนของระบบการบริหารจัดการ
การศึกษา ใหเ้ป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 การบริหารจัดการ และการดำเนินการของงานทะเบียน-วัดผล และประเมินผล ดำเนินการตามระเบียบ 
ขั้นตอน และแนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยมีหน้าที่ให้บริการด้านงานทะเบียนนักเรียน สถิติการศึกษาของนักเรียน ตลอดจนการจัดการวัดผล และ
ประเมินผลทางการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เพื่อให้มีระบบงานสอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 โดยมีเป้าหมายของโครงการ เพ่ือบริหารจัดการงานทะเบียน และสถิติทางการศึกษาของนักเรียน งานด้านการ
วัดผล และประเมินผลทางการศึกษา ทั้งภายใน และภายนอก และเพ่ือพัฒนาทักษะด้านงานวัดผล และประเมินผลของ
ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผลและประเมินผล ให้มีความรู้ที่ถูกต้อง และดำเนินกิจกรรมด้านงานวัดผล 
และประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือบริหารจัดการงานทะเบียน ข้อมูลนักเรียน และสถิติทางการศึกษาของนักเรียน  
2) เพ่ือบริหารจัดการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
3) เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านงานทะเบียน การวัดผลและประเมินผล การบริหารจัดการผู้เรียน และชั้น

เรียน ของครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
 
3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 

- นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง พึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านงานทะเบียน ข้อมูล
นักเรียน และสถิติทางการศึกษาของนักเรียน ในระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

- นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง พึงพอใจต่อการจัดสอบ วัดผล และประเมินผล ในระดับ
ดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

- ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผลและประเมินผล ได้เข้าร่วม การพัฒนาทักษะด้านงานทะเบียน 
วัดผล และประเมินผล และทักษะด้านอ่ืนๆ 
เชิงคุณภาพ (ระดับ) 

- นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้อง มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 
ต่อการบริหารจัดการและการบริการจากงานทะเบียน งานสถิติทางการศึกษา งานวัดผล และประเมินผล 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 
ชื่อกิจกรรม การบริหารจัดการงานด้านการวัด และ
ประเมินผลทางการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก 

ตลอดปีงบประมาณ 

 
 
 

วิธีการ/ขั้นตอน   
1.ประชุม / วางแผน เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

เดือนกันยายน 2564 
นายยุติวิชญ์  เทือกตา 
นายพิเชฏฐ์ ชัยยัง 
นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ 
นางสาวดารุณี คำนวล 
นางสาวณัฐริกา คันชิง 

2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564 

3.จัดกิจกรรม 
3.1 การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564 

ตลอดปีงบประมาณ 

นายพิเชฏฐ์ ชัยยัง 
นางสาวณัฐริกา คันชิง 

3.2 การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2564 
3.3 การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565 
3.4 การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 
3.5 การทดสอบ วัดผลมาตรฐาน สพฐ. (ถ้ามี) 

ตลอดปีงบประมาณ 

นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ 
นางสาวดารุณี คำนวล 
 

3.7 โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) (ถ้ามี) 
3.6 การทดสอบ Pre O-net (ถ้ามี) 
3.6 การสอบวัดผลระดับชาติฯ (O-net) 
3.8 การสอบวัดระดับความรู้นักเรียนใหม่ 

3.9 ติดตามเวลาเรียน 
สัปดาห์ที่ 18  

ของปีการศึกษา 
นางสาวดารุณี คำนวล 

3.10 ติดตาม/แก้ไข ผลการเรียน ตลอดปีงบประมาณ 
นายพิเชฏฐ์ ชัยยัง 
นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ 

3.11 ติดตาม/รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สัปดาห์ที่ 20  

ของปีการศึกษา 

นายพิเชฏฐ์ ชัยยัง 
นางสาวดารุณี คำนวล 
นางสาวณัฐริกา คันชิง 

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม เดือนกันยายน 2565 
นางสาวณัฐริกา คันชิง 
นายพิเชฏฐ์ ชัยยัง 

   



กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
กิจกรรมที่ 2  
ชื่อกิจกรรม การบริหารจัดการงานทะเบียน และสถิติ
ทางการศึกษาของนักเรียน 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
 

วิธีการ/ขั้นตอน   
1.ประชุม / วางแผน เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ 

เดือนกันยายน 2564 
นายยุติวิชญ์  เทือกตา 
นางศิรินภา ยะคำปลูก 
นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ 
นางสาวละเอียด  ทะนันชัย 
นายธรรมนูญ ยะคำปลูก 

2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564 

3.จัดกิจกรรม 
3.1 การจัดทำเอกสารทางการศึกษาต่างๆ 
3.2 การจัดทำเอกสารทางการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ตลอดปีงบประมาณ 

นางศิรินภา ยะคำปลูก 
นายยุติวิชญ์  เทือกตา 
นายธรรมนูญ ยะคำปลูก 

3.3 การบริหารจัดการด้านข้อมูลนักเรียนและสถิติ
ทางการศึกษาของนักเรียน 

ตลอดปีงบประมาณ 
นางศิรินภา ยะคำปลูก 
นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ 

3.4 การติดตามนักเรียน (นักเรียนออกกลางคัน/
นักเรียนแขวนลอย) 

ตลอดปีงบประมาณ 
นายธรรมนูญ ยะคำปลูก 
นายยุติวิชญ์  เทือกตา 

3.5 การรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2565 
3.6 การจัดทำเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักเรียน
ใหม่ ปีการศึกษา 2565 
3.7 การเทียบโอน/ย้าย ระหว่างภาคการศึกษา 

ไตรมาสที่ 2-3 
(ม.ค. – มิ.ย. 2565) 

นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ 
นางศิรินภา ยะคำปลูก 
นายยุติวิชญ์  เทือกตา 

3.8 การขอตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 
นางสาวละเอียด  ทะนันชัย 
นายธรรมนูญ ยะคำปลูก 

4. สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม เดือนกันยายน 2565 
นางศิรินภา ยะคำปลูก 
นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ 

กิจกรรมที่ 3 

ชื่อกิจกรรม การพัฒนาทักษะด้านงานวัดผล และ
ประเมินผลของครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน-
วัดผลและประเมินผล 

ตลอดปีงบประมาณ 

 
 
 

วิธีการ/ขั้นตอน   
1.ประชุม / วางแผน เดือนกันยายน 2564 นายยุติวิชญ์  เทือกตา 



กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ นางสาวละเอียด  ทะนันชัย 

นางศิรินภา ยะคำปลูก 
นายธรรมนูญ ยะคำปลูก 
นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ 
นายพิเชฏฐ์ ชัยยัง 
นางสาวดารุณี คำนวล 
นางสาวณัฐริกา คันชิง 

2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564 
3.จัดกิจกรรม 

3.1 การอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านงานทะเบียน-วัดผล และประเมินผล 
3.2 การเข้าร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 
ด้านงานทะเบียน-วัดผล และประเมินผล (ถ้ามี) 

ตลอดปีการศึกษา 

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม เดือนกันยายน 2565 
 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน............................... จำนวน 43,000 บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการงาน
ด้านการวัด และประเมินผลทางการ
ศึกษาทั้งภายใน และภายนอก 
แยกเป็น ค่าใช้จ่าย 

500 500 7,000 8,000 - 8,000 

1. การจัดสอบวัดผลทุกรายการ   6,000 6,000 - 6,000 
2. การสอบวัดผลระดับชาติฯ (O-
net) 

500   500 - 500 

3. ติดตาม/แก้ไข ผลการเรียน   500 500 - 500 
4. ติดตาม/รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 500 500 1,000 - 1,000 

กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการงาน
ทะเบียน และสถิติทางการศึกษาของ
นักเรียน 
แยกเป็นค่าใช้จ่าย 

 14,000 11,000 25,000 - 25,000 



กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 การจัดทำเอกสารทางการศึกษา
ต่างๆ 
2. การจัดทำเอกสารทางการศึกษา
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

 2,000 4,000 6,000 - 6,000 

3. การติดตามนักเรียน (นักเรียน
ออกกลางคัน/นักเรียนแขวนลอย) 

 1,000  1,000 - 1,000 

4. การรับสมัครนักเรียนใหม่  ปี
การศึกษา 2565 

 

10,000 5,000 15,000 - 15,000 5. การจัดทำเอกสารทางการศึกษา
สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 
2565 

 

6. การเทียบโอน/ย้าย ระหว่างภาค
การศึกษา 

  1,000 1,000  1,000 

7. การขอตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จ
การศึกษา 

 1,000 1,000 2,000  2,000 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะด้าน
งานวัดผล และประเมินผลของครู 
บุคลากร และเจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียน-วัดผลและประเมินผล 
แยกเป็นค่าใช้จ่าย 

2,000 6,000 2,000 10,000 - 10,000 

1. การอบรมพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านงานทะเบียน-
วัดผล และประเมินผล 

2,000 1,000 2,000 5,000 - 5,000 

2. การเข้าร่วมอบรมและพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ ด้านงาน
ทะเบียน-วัดผล และประเมินผล  

- 5,000 - 5,000 - 5,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง พึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้าน
งานทะเบียน ข้อมูลนักเรียน และสถิติ
ทางการศึกษาของนักเรียน  

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เก่ียวข้อง พึงพอใจ ใน
ระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง พึงพอใจต่อการจัดสอบ วัดผล 
และประเมินผล  

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เก่ียวข้อง พึงพอใจ ใน
ระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

แบบสอบถาม/แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน-
วัดผลและประเมินผล ได้เข้าร่วม การพัฒนา
ทักษะด้านงานทะเบียน วัดผล และ
ประเมินผล และทักษะด้านอ่ืนๆ 

ได้เข้าร่วม หรือจัดการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านงานทะเบียน วัดผล และ
ประเมินผล และทักษะด้านอ่ืนๆ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง พึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านงานทะเบียน ข้อมูล
นักเรียน และสถิติทางการศึกษาของนักเรียนในระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง พึงพอใจต่อการจัดสอบ วัดผล และประเมินผล ในระดับ
ดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 3. ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน-วัดผลและประเมินผล ได้เข้าร่วม การพัฒนาทักษะด้านงาน
ทะเบียน วัดผล และประเมินผล และทักษะด้านอ่ืนๆ 
         ผู้เสนอโครงการ 

(  นายยุติวิชญ์  เทือกตา  ) 
ตำแหน่ง     หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล และประเมินผล     . 

 
         ผู้เห็นชอบโครงการ 

(  นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์  ) 
ตำแหน่ง    รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   . 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                                             (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม    . 
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โครงการ พัฒนาระบบงานแนะแนวและส่งเสริมประสานการศึกษา 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานแนะแนว) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนลินรัตน์ อิมิวัฒน์ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีงบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่   3-
4 (1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่     พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21(3Rs8Cs) 
สนองมาตรฐานที่    1 คุณภาพผู้เรียน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะ ทางอารมณ์ และการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวทำหน้าที่แนะแนว ให้การปรึกษาด้านการศึกษา 
อาชีพ การมีงานทำ ส่วนตัวและสังคม ซึ่งจากสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป   โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้
นำแผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ มุ่งให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม มีสุขภาวะ
ที่ดี มีทักษะชีวิตและทักษะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนงานแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน โดยความร่วมมือ
ของภาคีเครือข่ายด้านการแนะแนว 
 2. วัตถุประสงค ์

 2.1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนวให้มีคุณภาพ 
 2.2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยใช้กระบวนการแนะแนว

การให้คำปรึกษา ให้มีให้มีสมรรถนะทางการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพ่ือการศึกษาและการมีงานทำ 
 2.3. เพ่ือส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในกระบวนการแนะแนว 

 3. เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
  3.1นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
      เชิงคุณภาพ 
     3.2 ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื ่น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถ
วางแผนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  3.3 งานแนะแนวมีภาคีเครือข่ายในกระบวนการแนะแนว 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1จัดบริการแนะแนวแก่ผู้เรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. จัดบริการแนะแนวแก่ผู้เรียน 

- บริการรวบรวมและศึกษาข้อมูล    
- บริการสนเทศ 
- บริการให้คำปรึกษา 
- บริการจัดวางตัวบุคคล 

          - บริการติดตามผลและประเมินผล 
2 .สรุปผลการดำเนินงาน 

พ.ย.2564-ก.ย.2565 นางสาวนลินรัตน์  
อิมิวัฒน์ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้น  
ม.3 และ ม.6 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประสานหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายการแนะแนวต่างๆ 
นัดหมาย/กำหนดการแนะแนว 
2. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
3 .สรุปผลการดำเนินงาน 

พ.ย.2564-ก.ย.2565 นางสาวนลินรัตน์  
อิมิวัฒน์ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  
นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ 
1. ประสานโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  นัดหมาย/กำหนดการ
แนะแนว 
2. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
3 .สรุปผลการดำเนินงาน 

ม.ค.2565-ม.ค.2565 นางสาวนลินรัตน์  
อิมิวัฒน์ 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน..........................................จำนวน 25,000 บาท 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมนักเรียน YC เพ่ือนที่ปรึกษา 
1.จัดทำโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และจัดทำ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยคณะครู 
และนักเรียนผู้รับผิดชอบ 
3.อบรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC ระยะเวลา 1 วัน 
4.ดำเนินงานตามแผนและติดตามการดำเนินงาน 
-สร้างเครือข่ายนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาภายในและภายนอก
โรงเรียน 
-นักเรียนแกนนำและนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาประจำ
ห้องเรียนประชุม ติดตามผลการดำเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง 
5.สรุปผลการดำเนินงาน 

มิ.ย.2564-ก.ย.2565 นางสาวนลินรัตน์  
อิมิวัฒน์ 

กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน พ.ย.2564-ก.ย.2565 นางสาวนลินรัตน์  
อิมิวัฒน์ 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1จัดบริการแนะแนว 
แก่ผู้เรียน 

   -  - 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อ นักเรียนชั้น  
ม.3 และ ม.6 
- ป้ายไวนิลนักเรียนศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 

  
 
 
 

 
 
 
2,500 

 
 
 

2,500 

  
 

 
2,500 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 
โรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ 
ค่าใช้จ่าย 
- ของที่ระลึก 10 ชิ้น ชิ้นละ 250 บาท 
- สมุด  250 เล่ม เล่มละ 10 บาท 
- ปากกา 250 ด้าม ด้ามละ 5 บาท 

   
 

2,500 
 

2,500 
1,250 

 
 

2,500 
 

2,500 
1,250 

  
 
 
 
 

6,250 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมนักเรียน YC 
เพ่ือนที่ปรึกษา 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 65 คน 
คนละ 50 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 65 
คน คนละ 25 บาท 
-ค่าวัสดุการฝึกอบรม 

 
1,500 

 
3,250 

 
3,250 

 

 
 
 
 
 
 

1,200 

 
1,500 
3,250 

 
3,250 

 
1,200 

  
 
 
 
 
 
9,200 

กิจกรรมที่ 5 จดัซ้ือวัสดุสำนักงาน 
จัดซื้อวัสดุสำนักงานตามแผน 
งบประมาณ 

  7,050 7,050  7,050 

รวม 1,500 6,500 17,000 25,000  25,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนได้รับบริการแนะแนวทั้ง 5 ด้าน ตรวจสอบเอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ตรวจสอบเอกสาร

  
รายงานผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3  
โรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ 

ตรวจสอบเอกสาร
   

รายงานผลการดำเนินงาน 

การอบรมนักเรียน YC เพ่ือนที่ปรึกษา ตรวจสอบเอกสาร
  

รายงานผลการดำเนินงาน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1. งานแนะแนวมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
 8.2. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื ่น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถ
วางแผนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 8.3. งานแนะแนวมีภาคีเครือข่ายในกระบวนการแนะแนว  
 

 
         ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์) 
                           ตำแหน่ง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานแนะแนว) 

 
 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  (YC : Youth Counselor) 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานแนะแนว) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนลินรัตน์ อิมิวัฒน์ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีงบประมาณ  2565(ไตรมาสที่ 1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 
(1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่     พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21(3Rs8Cs) 
สนองมาตรฐานที่  1 
1. หลักการและเหตุผล 
  สังคมในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นไทยถูกชักจูงและหลงมัวเมาจากสื่ออย่างไร้สติในการ
คิดพิจารณาไตร่ตรองถึงความถูกต้อง การวางตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  การยอมรับและนำวัฒนธรรมจากต่างชาติ
เข้ามาในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่วัยรุ่นต้องเผชิญ บางปัญหาเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง วัยรุ่ นจึง
หลงไปในทางที่ผิด สาเหตุจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดและพลาดโอกาสในการแก้ไข  เพราะขาดผู้ให้คำปรึกษา ให้ความ
ช่วยเหลืออย่างถูกต้อง วัยรุ่นต้องการใครสักคนที่คอยรับฟัง ดูแล คอยปลอบโยนให้กำลังใจในยามที่ท้อแท้และสิ้นหวัง
และคนคนนั้นเอง “จะเป็นคนที่ถือตะเกียงและคอยจูงมือเขาออกจากทางที่มืดสลัว” 
  กระบวนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา จิตใจ
และสังคม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแล้ว  โรงเรียนจำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพที่พึงมีขณะที่สภาพแวดล้อม เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและค่อนข้างสับสน
ซับซ้อนมากขึ้นทำให้เด็กและเยาวชน เสี่ยงต่อการเผชิญปัญหาเพ่ิมข้ึน  การสร้างมาตรการในการสร้างภูมิคุ้มกันปกป้อง
ส่งเสริมนักเรียนในทางที่เหมาะสมจึงเป็นภาระสำคัญของสถานศึกษา 
  “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้โดยอาศัยการผนึกพลังการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ที่ใกล้ชิด เข้าถึง และเข้าใจนักเรียนมากท่ีสุด พวกหนึ่งคือเพ่ือนนักเรียนด้วยกันเอง และถ้านักเรียนได้รับการปลูกฝังให้
มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน ๆได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษาเบื้องต้น จะเป็นพลังสำคัญใน
การช่วยป้องกัน  ลดความเสี่ยงและแก้ปัญหาที่นักเรียนเผชิญอยู่ได้มาก 
โครงการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา  (YC : Youth Counselor) จึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้แก่
นักเรียนที่เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในปัจจุบันและเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากปัญหาต่างๆของวัยรุ่นมีมากมาย
เช่น  ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาการคบเพ่ือน ปัญหาการติดเกมและปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดปัญหา
การออกกลางคัน  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงได้ก่อตั้งโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor)  
เนื่องจากเล็งเห็นปัญหาด้านต่างๆภายในโรงเรียน เพ่ือช่วยส่งเสริมป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมของ 
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นักเรียนร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาจะคอยช่วยเหลือนักเรียนในการทำกิจกรรม
ต่างๆ รับฟังปัญหาและคอยให้กำลังใจรวมทั้งให้คำปรึกษาแก่เพ่ือนนักเรียนตามหลักการให้คำปรึกษา 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1. จัดตั้งกลุ่มนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ช่วยป้องกันแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน  
  2.2. กลุ่มนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ช่วยเหลือเพื่อนด้วยกระบวนการแนะแนวและ
ให้คำปรึกษา 
3. เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
     เชิงคุณภาพ 
  กลุ่มนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ช่วยป้องกันแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : 
Youth Counselor) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.จัดทำโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และจัดทำ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยคณะครู 
และนักเรียนผู้รับผิดชอบ 
3.อบรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC ระยะเวลา 1 วัน 
4.ดำเนินงานตามแผนและติดตามการดำเนินงาน 
-สร้างเครือข่ายนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาภายในและภายนอก
โรงเรียน 
-นักเรียนแกนนำและนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาประจำ
ห้องเรียนประชุม ติดตามผลการดำเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง 
5.สรุปผลการดำเนินงาน 

มิ.ย.2564-ก.ย.2565 นางสาวนลินรัตน์  
อิมวิัฒน์ 
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 5. หลักสูตรการอบรม 
  เนื้อหา       เวลา(ชม.) 

  หลักสูตรทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น      6 
  1. กระบวนการให้คำปรึกษา 5 ขั้นตอน 
   - ขั้นสร้างสัมพันธภาพ 
   - ขั้นสำรวจและทำความเข้าใจปัญหา 
   - ขั้นการหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
   - ขั้นการวางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
   - ขั้นยุติการให้คำปรึกษา 

2. ทักษะการให้คำปรึกษา 9 ขั้นตอน 
   - ทักษะการใส่ใจ 
   - ทักษะการถาม 

- ทักษะการฟัง 
- ทักษะการเงียบ 
- ทักษะการซักความ/ทวนความ 
- ทักษะการสรุปความ 
- ทักษะการให้กำลังใจ 
- ทักษะการชี้ผลที่ตามมา 
- ทักษะการให้ข้อมูลคำแนะนำ 

 
 6. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 7.  งบประมาณ 
       7.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน....................................จำนวน  9,200  บาท 
       7.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมนักเรียน YC 
เพ่ือนที่ปรึกษา 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 65 คน 
คนละ 50 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 65 
คน คนละ 25 บาท 
-ค่าวัสดุการฝึกอบรม 

 
1,500 

 
 

3,250 
 

3,250 
 

 
 
 
 
 
 

1,200 

 
1,500 
3,250 

 
3,250 

 
1,200 

  
 
 
 
 
 
 

9,200 
รวม 1,500 6,500 1,200 9,200  9,200 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
จัดตั้งกลุ่มนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)  ใบสมัครสมาชิก -แบบรายงานจำนวนสมาชิก 

 
กลุ่มนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)  
ให้การช่วยเหลือเพ่ือนด้วยการให้คำปรึกษา ร้อยละ 65 

การให้คำปรึกษา -แบบบันทึกการให้
คำปรึกษา 
-รายงานผลการดำเนินงาน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1. กลุ่มนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ช่วยป้องกันแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน  
  9.2. กลุ่มนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ช่วยเหลือเพื่อนด้วยกระบวนการแนะแนวและ
ให้คำปรึกษา 
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         ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์) 
                           ตำแหน่ง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งานแนะแนว) 

 
 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ ห้องสมุด3ดี 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ งานห้องสมุด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางแสงจันทร์  โกมลเมนะ หัวหน้างานห้องสมุด   
    2. นางสาวละเอียด  ทะนันชัย ผู้ช่วยงานห้องสมุด 
    3. นางสาวกนกวรรณ  ขันคำ  ผู้ช่วยงานห้องสมุด   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีงบประมาณ 2565(ไตรมาสที ่1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 
เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่  5  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และสร้างแหล่ง 
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
สนองมาตรฐานที่   1, 1.1, 1.2, 2, 2.5, 3, 3.2 
  
1. หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโรงเรียนและชุมชน เป็นศูนย์กลางให้บริการความรู้ทางวิชาการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
คุณภาพของห้องสมุดเป็นดัชนีสำคัญตัวหนึ่งที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพของนักเรียน  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา มีความเป็นไทย และเรียนรู้ความเป็นสากล ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่
ต้องมีการบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยี สารสนเทศ และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูเป็นครูมืออาชีพ เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ ในสังคมแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน ให้ความสำคัญกับการอ่านซึ่งจะเป็นบ่อเกิดอันสำคัญของปัญญา และ
ฝึกฝนให้สมองได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ด้วยสื่อที่หลากหลาย ทั้งเอกสาร ตำรา สื่อมัลติมีเดีย มีการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยแต่อยู่ภายใต้ของความเป็นไทย 

  แต่ในสภาพปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนสบปราบพิทยาคมยังมีหนังสือเก่าและมีจำนวนน้อย  การจัดการยังไม่มี
สิ่งดึงดูดให้นักเรียนสนใจใช้ห้องสมุดเท่าที่ควร  จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม  สามารถ
ให้บริการแก่ครู บุคลากรนักเรียนและชุมชนได้ตามความต้องการ  เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนรักห้องสมุด 
รักหนังสือ รักการอ่าน มีความตระหนักในความสำคัญของการเรียนการอ่านมากขึ้น อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาการในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยังเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียน บุคลากร ให้เกิด
ความกระตือรือร้น ความเป้าหมายของการศึกษาต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ให้แก่ผู้เรียน  ลูกจ้างและบุคลากรภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 2.2. เพ่ือสรรหาทรัพยากรสารสนเทศ และพัฒนาห้องสมุดให้มีรูปแบบ เป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์มากขึ้น 
 2.3. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้ได้รับมาตรฐานโรงเรียนรักการอ่าน  ห้องสมุดมีชีวิต  และมาตรฐานด้านอื่นๆ 



131 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
 3.1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี ่ยวข้องได้รับการส่งเสริม บริการทั้งภายในสถานศึกษาและ
ภายนอกสถานศึกษาในระดับดีร้อยละ80 
 3.2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศและใช้บริการห้องสมุด มีความ
พึงพอใจในระดับดีร้อยละ 80  
 3.3. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4.  วิธีดำเนินการและข้ันตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 
ชื่อกิจกรรม ห้องสมุด3ดี 
วิธีการ/ขั้นตอน 
1.ประชุม / วางแผน  
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

เดือนตุลาคม 2564 1. นางแสงจันทร์  โกมลเมนะ 
2. นางสาวละเอียด  ทะนันชัย 
3. นางสาวกนกวรรณ  ขันคำ  

2. ประชุมวางแผน ดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564 1. นางแสงจันทร์  โกมลเมนะ 
2. นางสาวละเอียด  ทะนันชัย 
3. นางสาวกนกวรรณ  ขันคำ 

3.จัดกิจกรรม 
3.1  พัฒนางานบริการ 
3.2 สร้างบรรยากาศในห้องสมุด 
3.3 พัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
3.4 ส่งเสริมการอ่าน 

ตลอดปีงบประมาณ 1. นางแสงจันทร์  โกมลเมนะ 
2. นางสาวละเอียด  ทะนันชัย 
3. นางสาวกนกวรรณ  ขันคำ  

4. สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม เดือนกันยายน 2565 1.นางแสงจันทร์ โกมลเมนะ 
 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
6. งบประมาณ  

6.1  ใช้งบประมาณจากแผนงาน วิชาการ   จำนวน    25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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รายการ/กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่1 ห้องสมุด 3 ดี 
1. พัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด  

- - 6,000 6,000 - 6,000 

2. สร้างบรรยากาศภายใน
ห้องสมุด 

- * 10,000 10,000 - 10,000 

3. รักการอ่าน - - 9,000 9,000 - 9,000 
รวม   25,000 25,000 - 25,000 

7.การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
พึงพอใจต่อการใช้ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เก่ียวข้อง พึงพอใจ ในระดับ
ดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

แบบสอบถาม/แบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
พึงพอใจต่อบรรยากาศห้องสมุด  

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง พึงพอใจ ในระดับ
ดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

แบบสอบถาม/แบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
พึงพอใจต่อทรัพยากรห้องสมุด และส่งเสริม
สนับสนุนการอ่าน 

จัดซื้อจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือและ
วารสาร ส่งเสริมการอ่าน  

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง พึงพอใจต่อการใช้ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ใน ระดับดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 8.2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง พึงพอใจต่อการบรรยากาศห้องสมุดในระดับดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
 8.3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี ่ยวข้อง พึงพอใจต่อทรัพยากรห้องสมุด และส่งเสริม
สนับสนุนการอ่าน 
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         เสนอโครงการ 
       (นางแสงจันทร์  โกมลเมนะ) 
                         ตำแหน่ง หวัหน้างานห้องสมุด 
 
 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ          ปรับปรุงและพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม               .        . 

แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
.หน่วยรับผิดชอบโครงการ           กลุ่มบริหารงานวิชาการ (งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม)                                   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวดารุณี คำนวล  และครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   

ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่                                
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 - 31 กันยายน 2565                                   
สนองกลยุทธ์ที่  2  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย           . 
                         คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย                             
.สนองมาตรฐานที่          2    กระบวนการบริหาร                                                                                
. 
1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงาน
ตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอีกทั้ง
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับดาว 4 ดวง และยังเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ (โรงเรียนแม่ไก่) ในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงก าร
โรงเรียนคุณธรรม ระดับภาคเหนือ โดยมีคุณธรรมอัตลักษณ์ประจำโรงเรียน คือ    ความมีวินัย ความพอเพียง ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และ ความมีจิตอาสา ขับเคลื่อนสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ  “สบปราบ สคูล โมเดล” ซึ่งเน้นให้ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนัก รู้เข้าใจ และคิดอย่าง มีเหตุผล ซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี และร่วมกันสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 งานโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มงานโครงการพิเศษ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ถือเป็น
ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ดำเนินการขับเคลื่อน และ
บริหารงานกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกิจกรรมหลักท่ีดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม (ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนทุกคน) 4 กิจกรรม คือ  1) โครงงานห้องเรียนคุณธรรม 2) โครงการทักษะชีวิต เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน (เข้าวัดวัน
พระ)  3) การเป็นต้นแบบและมีส่วนสนับสนุนองค์กร เครือข่าย งานโรงเรียนคุณธรรม  4) การให้บริการการศึกษาดูงาน
ระบบโรงเรียนคุณธรรมแก่สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ถือเป็นหัวใจหลักในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนางานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 ในการนี้ งานโรงเรียนคุณธรรมฯ ได้ดำเนินการมาจนครบรอบปีงบประมาณใหม่  และได้มีการสรุปรายงานผล
การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วนั้น เพ่ือให้การพัฒนางานโรงเรียนคุณธรรมฯ สามารถดำเนินการ 
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ได้อย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการบริหารงานงานโรงเรียนคุณธรรม ได้นำข้อค้นพบ ปัญหา และข้อเสนอแนะจากการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา นำมาใช้ในการวางแผนการบริหารงานประจำปี งานโรงเรียนคุณธรรมฯ พบว่า 
ห้องศูนย์การเรียนรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม (ห้อง 121) อาคารรัฐนิรมิต ได้ชำรุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพ 
อุปกรณ์การใช้งานบางอย่าง มีความชำรุด เสียหาย อีกทั้งยังขาดส่วนที่เป็นห้องสำนัก งานสำหรับคณะกรรมการ
บริหารงานงานโรงเรียนคุณธรรม ใช้เป็นพื้นที่ในการบริหารงาน ดำเนินงาน ประชุมวางแผนในการบริหารงาน จึงขอ
เสนอโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาห้องโครงงานคุณธรรมให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน คณะครูบุคลากร ชุมชนและโรงเรียนในเครือข่ายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาห้องโครงงานคุณธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน คณะครูบุคลากร ชุมชนและโรงเรียน
ในเครือข่ายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 3.1 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมชุมชนและโรงเรียนในเครือข่ายโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. มีความพึงพอใจในระดับมากต่อการรับบริการห้องโครงงานคุณธรรม 
    เชิงคุณภาพ 
    3.2 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรูโ้ครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม หรือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ต่างๆ ภายในโรงเรียน ระดับดีเยี่ยม 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน         งบอุดหนุนรายหัว                          จำนวน         150,000     บาท 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงห้องโครงงานคุณธรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมและวางแผนจัดทำโครงการ 
1.2 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการ 
1.4 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 

 
 
1 ตุลาคม 2564 – 15 
ตุลาคม 2564 

  
นางสาวดารุณี คำนวล และ
คณะครูผู้รับผิดชอบงาน
โรงเรียนคุณธรรม 
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     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปรับปรุง
ห้องโครงงานคุณธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ,สาธารณูปโภค) 

    
 
 
150,000 

  

รวม    150,000   
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ เกณฑ์ 
เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมชุมชน
และโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีความพึง-
พอใจต่อการรับบริการห้องโครงงาน
คุณธรรม 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม พร้อมที่จะใช้ใน
การจัดกิจกรรม หรือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 

 
การสอบถาม/การสังเกต 
 
 
 
 
 

 
 
 

การสอบถาม/การสังเกต 
 

 
แบบสอบถาม/
แบบสังเกต 
 
 

 
 
 
 

แบบสอบถาม/
แบบสังเกต 

 
         ร้อยละ 90 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เมื่อดำเนินกิจกรรมครบถ้วนในโครงการแล้ว คาดว่าผลทีจ่ะเกิดจากการดำเนินโครงการนี้คือ 
 ได้ปรับปรุง และพัฒนาห้องโครงงานคุณธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน คณะครูบุคลากร ชุมชนและ
โรงเรียนในเครือข่ายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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         ผู้เสนอโครงการ 

     (นางสาวดารุณี   คำนวล) 
                                ตำแหน่ง  ครู 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์) 
           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

  
 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวชลลดา สุภากาวี  นายสมบัติ  อัศวสัย(งานแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและ
สิ่งแวดล้อม) 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีงบประมาณ 2565(ไตรมาสที ่1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 
เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่      2, 6 
สอนงมาตรฐานที่   2 
1. หลักการและเหตุผล 
 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นพื้นฐานสำคัญในการวางรากฐานให้เยาวชนเกิดความรัก 
ความภาคภูมิใจในบ้านเกิด ตลอดถึงการอนุรักษ์ หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ใช้เสื่อมโทรมอันจะก่อให้เกิดปัญหา
การรุกล้ำทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดจำกัดของธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมีความถี่สูงขึ้นในทั่วทุกมุมโลก 
ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมากมาย สามารถพบเห็นได้จากสื่อ
ต่างๆในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ทั ้งภาครัฐและเอกชนต่างรณรงค์และให้ความรู ้ในทุกรูปแบบในการที ่ชี้ ให้เห็นถึง
ความสำคัญและความจำเป็นในการร่วมกันอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม เพ่ือชะลอหรือยับยั้งปัญหาเหล่านั้น ผลกระทบ
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้ขยายเป็นวงกว้างและมีความรุนแรง จนเป็นภาพชินตาขึ้นทุกวัน
 มนุษย์จำเป็นต้องดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่มนุษย์มีการใช้ทรัพยากรที่มาก
เกินความจำเป็นและขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากของเสียที่สร้างขึ้น ดังนั้น
การแก้ปัญหาหรือชะลอปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เลวร้ายไปกว่าที่เป็นอยู่จึงต้องเริ่มจากตัวมนุษย์เองโดยเริ่มจากการปลุก
ฝั่งให้มนุษย์รักษ์ในถิ่นกำเนิดของตนเอง กิจกกรมส่งเสริมพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุคคลพ้ืนฐานสำคัญขององค์กรและชุมชน ด้วยการกระตุ้นเตือน ฝึกทักษะปฏิบัติ ปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมในชุมชน จากใกล้ตัวไปสู่สังคมให้มีความยั่งยืนสืบไปซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 สนองเป้าประสงค์สถานศึกษา ที่ 2, 6 สนองพันธกิจสถานศึกษาที่ 
2  สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่  2, 6 เป้าหมายของโครงการ  นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคนมีจิตสำนึกรักษ์
ภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และ สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรมสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
2. วัตถุประสงค์ 

     2.1 ด้านผลผลิต (Output) 
    เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

          2.2  ด้านผลลัพธ์(Outcome) 
          เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์ ภาคภูมิใจใน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมี 
คุณธรรม จริยธรรมสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
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3.  เป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 

              โรงเรียนสบปราบพิทยาคม มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบน้ำบาดาล โดยใช้โซ่ล่าร์เซลล์ มีสว่นร่วมกับ
กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 100 

3.2  เชิงคุณภาพ (ระดับ) 
  นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคนมีจิตสำนึกรักษ์ภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้  และสิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรมสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ในระดับดีมาก 
4.วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
   โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ   
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน...................................จำนวน   10,000 บาท 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแหล่งเรียนรู้ 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 วัสดุอุปกรณ์ 
1.2 ค่าแรง 

- 3,000 7,000 - - 10,000 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 สร้างแหล่งเรียนรู้ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1. ประชุมคณะกรรมการ 
1.2  กำหนดรูปป้ายและข้อมูลความรู้ 
1.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. 
1.4จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ระบบน้ำบาดาลโดยใช้ โซล่าร์เซลล์ 

พ.ย 64– ต.ค 65 นางสาวชลลดา  สุภากาว ี
นายสมบัติ  อัศวะสัย 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ 
2.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

พ.ย 64 – ต.ค 65 นางสาวชลลดา  สุภากาว ี
นายสมบัติ  อัศวสัย 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม 
2.1 หมอกควัน Pm 2.5 
2.2 ขยะ 

- - - - - - 

รวม - 3,000 7.000 - - 10,000 
 

7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีแหล่งเรียนรู้ ระบบน้ำบาดาลโดยใช้ โซ
ล่าร์เซลล์สำหรับให้บริการนักเรียน  
2. นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมร้อยละ  80 

สัมภาษณ์ 
สำรวจความพึงพอใจ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสำรวจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        8.1. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพ่ือสืบค้นเพ่ิมทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
         8.2. ชุมชนสามารถมาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน 
 
                                                    ผู้เสนอโครงการ 

             (นางสาวชลลดา  สุภากาวี) 
         ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ฯ  

 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ    โครงการพัฒนาศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
แผนงาน    การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ ศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายประยุทธ์ สีเที่ยง 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) 
สนองกลยทุธ์ที่   5. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และสร้าง

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สนองมาตรฐานที่   3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ข้อที่ 3.2 ใช้สื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ตรงต่อเวลา  ที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ /  
การทำเอกสารของทางโรงเรียน และได้สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความถูกต้อง มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1  ให้บริการกระดาษเพ่ือการอัดสำเนาด้วยเครื่องอัดสำเนาดิจิตอล (Copy Print) 
 2  ให้บริการด้วยเครื่องอัดสำเนาดิจิตอล (Copy Print) 
 3  ปรนนิบัติบำรุง ซ่อมแซม จัดซื้อจัดหา เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล (Copy Print) 
 4  จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับบริการและซ่อมบำรุงจากบริษัท ฯ 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

- ให้บริการแก่บุคลากรของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
    เชิงคุณภาพ 
     - ผู้รับบริการทุกรายได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ  สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 
4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครง 
1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะกรรมการฯ  ต.ค. 2564 นายประยุทธ์ สีเที่ยง 
2. จัดซื้อจัดหา/ให้บริการ   คณะครูและบุคลากร

ของโรงเรียน 
ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย. 2565 

นายประยุทธ์ สีเที่ยง 
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ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครง 

3.จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ
ให้บริการ  

 พัฒนาศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์ ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย. 2565 

นายประยุทธ์ สีเที่ยง 
 

4. การบำรุงรักษา   พัฒนาศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์ ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย. 2565 

นายประยุทธ์ สีเที่ยง 
 

5. การประเมิน   สรุปผลโครงการ ก.ย. 2565 นายประยุทธ์ สีเที่ยง 
 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 - โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผน.จำนวน  300,000 บาท(อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1.จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์ 
2.ประชุมชี้แจงโครงการให้คณะครูรับทราบ 

      

3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบ 
ด้วยคณะครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบ 
4. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
5.ดำเนินงานตามแผน 

  
 
 

 
 

300,000 

 
 

300,000 

  
 

300,000 

- กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน       
- ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน       

รวม   300,000 300,000  300,000 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายในการ
ใช้บริการและได้รับเอกสาร/สิ่งพิมพ์ที่มีความ
ชัดเจน ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ ตรง
ตามเวลาที่นัดหมาย  

- สอบถามความพึงพอใจ/
ปัญหา/ข้อเสนอแนะจาก 

- สอบถามความพึงพอใจ/ปัญหา/
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ครูและบุคลากรพอใจในการใช้บริการ มีคุณภาพ  สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 
- ให้บริการแก่บุคลากรของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 

      
     ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                            (นายประยุทธ์   สีเที่ยง) 

                                        พนักงานราชการ 
 

     ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายอนุเทพ   ชาประดิษฐ์) 
                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

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

                 (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาวอังสุนีย์   สุวรรณชยั  
   2.นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 
เมษายน 65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่    1,2,4,5 
สนองมาตรฐานที่  1-3 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้อง
จัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล
หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสำหรับคน
พิการในวรรคสอง ให้จัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้ เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อ 1,2,4,5  สนองมาตรฐานการศึกษาท่ี 1-3  
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

              2. เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6  เพ่ิม
สูงขึ้น 

 3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพ่ิมสูงขึ้น 
 4. เพื่อให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายห้องเรียน 
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3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.
3 และ ม.6 และผลการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
  2. นักเรียนแต่ละห้องเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของห้องเรียนร้อยละ 70 
    เชิงคุณภาพ (ระดับ) 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 
 2. นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพิ่มขึ้น 

3. นักเรียนมีผลการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพ่ิมสูงขึ้น 
  4. นักเรียนแต่ละห้องเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของห้องเรียน 
4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  วิธีการ/ขั้นตอน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.  ประชุม/วางแผน/ขั้นเตรียมการ (P) 
    1.  ศึกษา ทบทวน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    2.  ศึกษาผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ในปีที่ผ่านมา 
    3.  จัดทำโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ นำเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร 

 
 

กันยายน 2564 

1.นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย  
2.นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี  

 

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.  ประชุม/ขั้นดำเนนิการ (D) 
    1.  ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนากิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    2.  ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
        -  ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้คณะครูทราบ
เกี่ยวกับ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        -  กิจกรรมการสำรวจข้อมูลจำนวนครูนักเรียนในการ
ดำเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 

ตุลาคม 2564 
 
 
พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 2564 



กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

        -  กิจกรรมการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนา 
สนับสนุน การทำกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        -  กิจกรรมการดำเนินการประสานงานครูที่ทำดำเนิน
กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 

        -  กิจกรรมการติดตามประเมินผลความก้าวหน้ากิจกรรม 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 

มกราคม 2565 
 
 
กุมภาพันธ์ 2565 

3. ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการ/กิจกรรมฯ กำหนด 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
    1.  สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน     
    2.  จัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นำเสนอฝ่ายบริหาร 

ตุลาคม 2565  

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานงบประมาณอุดหนุนรายหัว จำนวน  93,181 บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
แยกเป็น ค่าใช้จ่าย 

14,000 - 981 14,981 - 14,981 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

14,000 - - 14,000 
- 

14,000 



กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
2. วัสดุ และอุปกรณ์ ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

- - 981 981 - 981 

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
GAT/PAT และวิชาสามัญ  
แยกเป็นค่าใช้จ่าย 

11,000 - - 11,000 - 11,000 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

11,000 - - 11,000 - 11,000 

กิจกรรมที่ 3 เป้าหมายความสำเร็จ
ของห้องเรียน 
แยกเป็นค่าใช้จ่าย 

67,200 - - 67,200 - 67,200 

1. สนับสนุนความสำเร็จของ
เป้าหมายห้องเรียนห้องละ 1,200 
บาท/ภาคเรียน จำนวน 28 ห้อง 

67,200 - - 67,200 - 67,200 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น 
ม .3 และ ม.6 และผลการทดสอบ 
GAT/PAT และวิชาสามัญ ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.6  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
 
 
-  นักเร ียนแต ่ละห ้องเร ียนประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมายของห้องเรียน
ร้อยละ 70 

-  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
-  คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน 
(O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
- คะแนนผลการทดสอบ 
GAT/PAT และวิชาสามัญ ของ
นักเรียนระดับชั้น ม.6   
- ค่าความสำเร็จตามเป้าหมาย
ของห้องเรียน 

-  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
-  แบบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
-  แบบทดสอบ GAT/PAT และวิชา
สามัญ ของนักเรียนระดับชั้น ม.6   
 
-  แบบความสำเร็จตามเป้าหมายของ
ห้องเรียน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 8.2 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพิ่มขึ้น 

8.3 นักเรียนมีผลการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพ่ิมสูงขึ้น 
  8.4 นักเรียนแต่ละห้องเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของห้องเรียน 
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         ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวอังสุนีย์   สุวรรณชยั) 
          ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ   ชาประดิษฐ์) 
        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปรบพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



149 
โครงการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ  งานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   1.  นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด 
   2.  นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ 
   3.  นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน 
   4.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-
4 (1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่     ข้อ 1-5 
สนองมาตรฐานที่   มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
     มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.5 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้อง
จัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล
หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสำหรับคน
พิการในวรรคสอง ให้จัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
 นวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC)  PLC มาจากทฤษฎีที่กล่าวถึง นักการศึกษาที่ชอบคิด ที่มีความต้องการแลกเปลี่ยนความเชื่อทั่วไปเกี่ยวกับการ
สอนและการเรียนรู้ด้วยกันที่ไม่ใช่แค่การพัฒนาวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังต้องการให้นักเรียนประสบผลสำเร็จ  PLC มุ่งเน้นที่
การปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
 งานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว 
จึงได้เสนอโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 3.1  ครูผู้สอนมีผลงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)อย่างน้อย 1 เรื่อง  ร้อยละ 80 
     เชิงคุณภาพ 
 3.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามระดับคุณภาพเป้าหมายของโรงเรียน 
4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนทำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
-  วางแผนการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์/ทบทวน/ให้ความรู้ความเข้าใจ/ฝึกกระบวนการทำ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
-  รวบรวมผลงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ในแต่ละภาคเรียน 
1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประเมิน ตรวจสอบว่าผลที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่
วางไว้หรือไม่ 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  ถ้าหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ตรวจหาสาเหตุและปรับปรุง
แก้ไข 

 
 
 

ตุลาคม 2564 
 
 

พฤศจิกายน 2564 
 
 
 

มกราคม 2565 
 
 

มกราคม 2565 

 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน จำนวน 3,000 บาท 
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     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ครูผู้สอนทำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
ค่าใช้จ่าย 
1.1  งบประมาณสนับสนุนตามความ
เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ของ
โรงเรียน 
1.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์และการจัดอบรม
ทบทวน/ให้ความรู้ความเข้าใจ/ฝึก
กระบวนการทำชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

 3,000 
 
 
 

   3,000 

รวม  3,000    3,000 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ผลงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

1.  สอบถาม 
2.  สังเกต 
3.  สัมภาษณ์ 
4.  บันทึกข้อมูล 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 
3.  แบบสัมภาษณ์ 
4.  แบบบันทึกข้อมูล 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการทำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  และมีผลงานชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปรากฏ 
 8.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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         ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
           ตำแหน่ง หัวหน้างานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรายงานผล 
แผนงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ งานการพัฒนาระบบสารสนเทศและการรายงานผล 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ   นางสุวิมล  พวงสุยะ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 2565(ไตรมาสที่ 1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 
3-4 (1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่    4, 5 
สนองมาตรฐานที่    2 
1. หลักการและเหตุผล 
         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและการเรียนการสอน โดยให้การสนับสนุน วัสดุ  ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์   ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้กับโรงเรียน ตลอดจนการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
      งานระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมดำเนินการตามนโยบายข้างต้น โดยแต่ละปี
การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินสารสนเทศที่ให้โรงเรียนดำเนินการผ่าน
ระบบ  ได้แก่ DMC EMIS B-OBEC M-OBEC SESA BIGDATA   การดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน   พิการเรียน
ร่วม EMES ฯลฯ   และการดำเนินการสารสนเทศเพื่อใช้ในโรงเรียน สำหรับระบบของ สพฐ. บางระบบกำหนดระเวลา
การจัดเก็บและดำเนินการกับสารสนเทศค่อนข้างจำกัดโดยกำหนดการเปิด-ปิดระบบ กำหนดรูปแบบรายงานที่เป็น
เฉพาะ   ทำให้โรงเรียนไม่สามารถนำสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร ส่วนการให้บริการสารสนเทศภายใน
โรงเรียน หรือ หน่วยงานภายนอกส่วนใหญ่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนที่พัฒนาและปรับปรุง
ตามที่หน่วยงานที่โรงเรียนส่งข้อมูลให้เผยแพร่ ซึ่งยังพบข้อมูล / สารสนเทศที่ได้ ยังไม่เป็นไปตามหลักสารสนเทศที่ดี 
กล่าวคือ ขาดความถูกต้อง แม่นยำ   ไม่เป็นปัจจุบัน มีการทำงานซ้ำซ้อน หรือเกิดความล่าช้า ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่า
เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน  จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานระบบสารสนเทศ มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ
สารสนเทศจำเป็นของโรงเรียน ให้สามารถให้บริการผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน อีกทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน         
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมกับการใช้งานในสถานศึกษา           
 2.3 เพื ่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู ้บริหาร  ครู บุคลากร  นักเรียนและ
บุคคลภายนอกสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  3.1  ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 ใช้ข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียนในการบริหาร จัดการ
เรียนการสอนหรือประกอบการตัดสินใจ 
  เชิงคุณภาพ 
  3.2 ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้สารสนเทศที่ถูกต้อง สมบูรณ์ทันเวลา เพ่ือใช้ในการจัดเรียนรู้บริหารจัดการหรือ
ประกอบการตัดสินใจ 
4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  รายงานผลข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีต้นสังกัดให้
บันทึกข้อมูลในระบบ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

 
งานสารสนเทศ 

 
 

กิจกรรมที่ 2  ซ่อมโน๊ตบุ๊คของงานสารสนเทศ  ( ฝาหน้าจอ
หัก) 

ตุลาคม 2564 

กิจกรรมที่ 3  สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำ
รูปเล่ม 

มีนาคม 2565 

 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการฝ่ายบริหารวิชาการ.จำนวน 5,000  บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1  รายงานผลข้อมูลต่าง ๆ 
ตามท่ีต้นสังกัดให้บันทึกข้อมูลในระบบ 

  0   0 

กิจกรรมที่ 2  ซ่อมโน๊ตบุ๊คของงาน
สารสนเทศ  ( ฝาหน้าจอหัก) 

  4000 4000  4000 

กิจกรรมที่ 3  สรุป / ประเมินผล  และ
รายงานผล จัดทำรูปเล่ม 

  1000 1000  1000 

รวม   5,000 5,000  5,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีการรายงานข้อมูลครบและทัน
ตามกำหนดเวลา 

 
สภาพจริง 

 
แบบสำรวจ 
 

ผลลัพธ์ 
ครูและนักเรียนสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการ 

 
แบบสำรวจ 
แบบสอบถาม 

 
แบบประเมิน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  โรงเรียนมีบริการข้อมูล / สารสนเทศที่จำเป็น ครอบคลุมทั้งให้กับนักเรียน ผู้บริหาร ครูหรือผู้เกี่ยวขอ้ง
อ่ืนๆ ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วน ประกอบการเรียนรู้ ตัดสินใจ หรือบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 8.2 หน่วยงานในโรงเรียน / หน่วยงานภายนอกได้รับข้อมูลที่ต้องการทันเวลา 
 
 

         ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสุวิมล  พวงสุยะ)  
      ตำแหน่ง หัวหน้างานระบบสารสนเทศและการรายงานผล 
 

 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม กลุ่มบริหารวิชาการ งบประมาณ 2565  (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,351,281.50) 

ที ่ โครงการ / งาน /กิจกรรม จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน (การพัฒนาทักษะและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียน)  
 1.1 โครงการห้องเรียนในชุมชนและโครงงานคุณธรรมห้องเรียน 80,000.00 
 1.2 โครงการบูรณการเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 30,000.00 
 1.3 โครงการชุมนุม 30,000.00 
 1.4 โครงการลูกเสือ - เนตรนารี 50,000.00 
 1.5 โครงการนักศึกษาวิชาการทหาร 20,000.00 
 1.6 โครงการสร้างสรรค์สังคม 30,000.00 
 1.7 โครงการทัศนศึกษา 200,000.00 
2 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 2.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง Internet(เงิน กพร) 200,000.00 
 2.2 กิจกรรมพัฒนางาน ICT ค่าบริการ Internet และค่าเช่า Domain (เงิน กพร) 80,000.00 
 2.3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีร.ร.จัดสอนคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (เงิน บกศ.) 251,497.50 
3 การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
 3.1 โครงการวันวิชาการ 50,000.00 
 3.2 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ (ศิลปหัตถกรรม) 170,000.00 
 3.3 โครงการส่งเสริมเพ่ือมีงานทำมีอาชีพ 25,000.00 
 3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี 27,000.00 
 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 27,784.00 
 3.6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 10,000.00 
 3.7 โครงการพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 10,000.00 
 3.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10,000.00 
 3.9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 10,000.00 
 3.10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 10,000.00 
 3.11 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 10,000.00 
 3.12 โครงการพัฒนายุววิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20,000.00 
 รวม ....................... 
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โครงการ ห้องเรียนในชุมชนและโครงงานคุณธรรมห้องเรียน 
แผนงาน การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 1.  นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด 
 2.  นางสาววัชรภรณ์  สายวงค์ 
 3.  นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 
 4.  นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 1,2 และ 5 
สนองมาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 และ 1.9 
   มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  และหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช  2551 ได้กำหนด
แนวการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มิความสุข และเติบโต เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพของสังคม
ในอนาคตฯ ซึ่งการที่เด็กจะเป็นคนดีได้นั้นต้องได้รับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาได้กำหนดไว้ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีนโยบายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โดยใช้แนวทาง  “โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม” มาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมาย (มีวินัย  พอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตอาสา) และ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหาร ครู และนักเรียน การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนนั ้นโรงเรียนคุณธรรมได้
กำหนดให้โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ของนักเรียนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนร่วมคิด ร่วมทำ และนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดคุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งโรงเรียน อีกทั้งโรงเ รียน
ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ทุกห้องเรียน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงงานห้องเรียนคุณธรรม ร่วม
ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 งานโครงงานห้องเรียนคุณธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม มีความจำเป็นต้องสร้างสรรค์ พัฒนาโครงงาน
ห้องเรียนคุณธรรม พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ประกอบด้วยคุณธรรม
เป้าหมาย (มีวินัย  พอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตอาสา)  และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้แก่เยาวชนของชาตินำ
หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 

 งานโครงงานห้องเรียนคุณธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เสนอ
โครงการโครงงานห้องเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาโครงงานห้องเรียนคุณธรรมให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่าง 
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ต่อเนื่อง  และเพ่ือพัฒนานักเรียนให้ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (มีวินัย  พอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิต
อาสา) 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาโครงงานห้องเรียนคุณธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 2.2  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (มีวินัย  พอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิต
อาสา) 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

 3.1  ห้องเรียนทุกห้องมีโครงงานห้องเรียนคุณธรรม 

 3.2  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงงานห้องเรียนคุณธรรมร้อยละ 90 ขึ้นไป 

    เชิงคุณภาพ 

 3.3  นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (มีวินัย  พอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตอาสา) อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

 3.4  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงงานห้องเรียนคุณธรรม ระดับมากขึ้นไป 

 
4. วิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการอบรมแกนนำโครงงานห้องเรียนคุณธรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำ
โครงงานห้องเรียนคุณธรรม  ปีการศึกษา 2565 
-  วางแผนการจัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานห้องเรียน
คุณธรรม  ปีการศึกษา 2565 
 
1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรมนักเรียนแกนนำโครงงาน
ห้องเรียนคุณธรรม  ปีการศึกษา 2565 
-  เชิญวิทยากรการอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานห้องเรียนคุณธรรม 
-  อบรมนักเรียนแกนนำโครงงานห้องเรียนคุณธรรม   
ปีการศึกษา 2565 

 
 
 
มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
มิถุนายน - กรกฎาคม 
2565 
 
 
 
 

 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 
 



กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประมวลแบบประเมินการอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานห้องเรียน
คุณธรรม  ปีการศึกษา 2565 
-  สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำโครงงานห้องเรียน
คุณธรรม  ปีการศึกษา 2565 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 

 
กรกฎาคม 2565 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2565 
 

 
 

คณะทำงาน 
 
 
 
 

คณะทำงาน 
 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเปิดเวทีเสนอผลงานโครงงานห้องเรียนคุณธรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมโครงงานห้องเรียนคุณธรรม 
-  วางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานห้องเรียนคุณธรรม 
1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนการ
ดำเนินงานโครงงานห้องเรียนคุณธรรม 
1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประเมิน ตรวจสอบ โดยการนิเทศโครงงานห้องเรียนคุณธรรม 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  ถ้าหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ตรวจหาสาเหตุและ
ปรับปรุงแก้ไข 

สิงหาคม 2564  -  
กรกฎาคม 2565 
 

คณะทำงาน 
 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน          งบอุดหนุนรายหัว          จำนวน            80,000     บาท 
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     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการอบรมแกนนำ
โครงงานห้องเรียนคุณธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
1.1  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม สำหรับผู้รับการอบรม และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  จำนวน 210 คน  
คนละ 80 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 
16,800 บาท 
1.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม
แกนนำห้องเรียนคุณธรรม  รวมเป็นเงิน
จำนวน 4,114 บาท 
1.3  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน  จำนวน 
2 วัน  วันละ 1,000 บาท  รวมเป็นเงิน
จำนวน 2,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000 

 
 
 
16,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
6,200 

  25,000 
 
 
16,800 
 
 
 
 
6,200 
 
 
2,000 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเปิดเวทีเสนอ
ผลงานโครงงานห้องเรียนคุณธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
2.1  ค่าบอร์ดและวัสดุจัดทำเพ่ือการ
นำเสนอโครงงานห้องเรียนคุณธรรม  
จำนวน 28 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 
1,000 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 28,000 
บาท 
2.2  ค่าของรางวัล  จำนวน 28 ห้องเรียน  
รางวัลที่ 1  300 บาท  รางวัลที่ 2  200 
บาทรางวัลที่ 3  100 บาท  ห้องเรียนละ 
500 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 3,600 
บาท 
2.3  ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำจัดทำ
บอร์ดเพ่ือการนำเสนอโครงงานห้องเรียน

   
 
 
28,000 
 
 
 
 
 
3,600 
 
 
 
 
8,400 

  55,000 
 
 
28,000 
 
 
 
 
 
3,600 
 
 
 
 
8,400 



กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   
คุณธรรม  จำนวน 28 ห้องเรียน  
ห้องเรียนละ 300 บาท  รวมเป็นเงิน
จำนวน 8,400 บาท 
2.4  ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมการ
นำเสนอโครงงานห้องเรียนคุณธรรม  รวม
เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท 

 
 
 
 
 
15,000 

 
 
 
 
 
15,000 

รวม      80,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  โครงงานห้องเรียนคุณธรรมทุกห้องเรียน 
2.  นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน (มีวินัย  พอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริต  
มีจิตอาสา) 

1.  สอบถาม 
2.  สังเกต 
3.  สัมภาษณ์ 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 
3.  แบบสัมภาษณ์ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมสามารถดำเนินชีวิตโดยใช้หลักคุณธรรม มีวินัย พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต 
และมีจิตอาสา 
8.2 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้พัฒนาโครงงานห้องเรียนคุณธรรมให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง   

         ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
       ตำแหน่ง ครู 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายธเนศร์  กามาด) 
     รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (สวนตามรอยพ่อ)  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
แผนงาน การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ    คณะกรรมการสวนตามรอยพ่อ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสมเกียรติ   ขาวสมบูรณ์  
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีงบประมาณ 2565 
สนองจุดเน้นที่ 
สนองมาตรฐานที่       
1. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายของรัฐบาลที่โรงเรียนจะต้องมีการปฏิบัติ และนำมาใช้ในการศึกษาเรียนรู้ให้มี
ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวไทยทุกคนต้องมีความตระหนักและยึดถือเอา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆเพราะเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงเป็นผู้ให้
แนวทางและทรงดำริไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทยได้ปฏิบัติให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  ซึ่งเป็นผลประโยชน์แก่ผู้ได้ปฏิบัติ  ใน
เรื่องของการประหยัด  อดออมรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท มีเหตุผล  

ดังนั้นโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จึงจัดให้มีโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นหลักการในการบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกมิติ มีการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดแทรกกระบวนการปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบั ติของผู้เรียน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้ได้เรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่
อย่างพอเพียง เช่น ความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีฐานเรียนรู้ต่างๆ ที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน 
2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 ผลผลิต (OUTPUT) 

2.1.1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญา       
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.2. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
      2.2.1. เพื่อให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และ                              

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 



163 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1. นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 
          3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนมีทักษะและความรู ้จากการทำกิจกรรมโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

3.2.2 นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4. กิจกรรม 

งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผน (PLAN)    
    - ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
    - เขียนโครงการ 
    - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสวนตามรอยพ่อ 

2. การปฏิบัติงาน (DO) 
   - ทุกกลุ่มสาระฯ ประชุมกำหนดกิจกรรม 
   - ทุกกลุ่มสาระดำเนินกิจกรรม 

 
ตลอดปีการศึกษาตลอดปี

การศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

3. การตรวจสอบ (CHECK) 
กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม  

- กรรมการบริหารนิเทศ ติดตาม ให้กำลังใจ 
ข้อเสนอแนะ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

4. การประเมินผล (ACTION) 
  - สังเกต ประเมินผล รายงานผล สรุปผลทุกกิจกรรม 

กันยายน 2565 คณะกรรมการสวนตามรอยพ่อ 

 
5.  งบประมาณ      30,000 บาท 

รายการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณ งบประมาณ 
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- จัดสรรให้กลุ่มสาระทุกกลุ่ม  24000 -  24000 
- ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 6000 -  6000 
- รวม 30000   30000 
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6. สถานที่   
  สวนตามรอยพ่อด้านหน้าโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต(outputs)  ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ได้รับความรู้จากการทำกิจกรรมเลี้ยงปลา 
ผลลัพธ์(outcome) นักเรียนสามารถนำความรู้ 
และทักษะชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 

ทดสอบ 
สังเกต 

สอบถาม 
สังเกต 

แบบทดสอบ/แบบสังเกต 
 

แบบสังเกต/สอบถาม 

 
8. การวิเคราะห์การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักพอประมาณ 
   - พอประมาณกับเวลาที่ใช้ดำเนินกิจกรรม 
 - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
 - พอประมาณกับงบประมาณที่ใช้ในการทำโครงการ 
 - พอประมาณกับจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
   หลักการมีเหตุผล 
   - เป็นการจดักิจกรรมตามนโยบาย 
 - พัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 - ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
 - เน้นจัดการกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ 
หลักภูมิคุ้มกัน 
   - มีการตั้งกรรมการดำเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 
 - มีการตั้งกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบด้านต่างๆที่ชัดเจนมีการประชุมปรึกษาหารืออย่างสม่ำเสมอ 
 - มีการประชุมปรึกษาหารืออย่างเสมอ 
 - มีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
 - มีการประสานการทำงานเป็นระยะแล้วนำผลมาใช้ปรบัปรุงการทำงานต่อไป 
 - มีการประเมินการทำงาน สรุปงาน แล้วนำผลมาใช้ปรับปรุง วางแผนการทำงานครั้งต่อไป 
   เงื่อนไขคุณธรรม 
   - ความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู นักเรียน 
 - ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย จิตอาสา ฯลฯ 
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   เงื่อนไขความรู้ 
   - การจัดวางบุคคลให้เหมาะกับงาน 
 - ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   นำสู่สมดุลอย่างม่ันคงและยั่งยืนใน 4 มิติ คือ 
   1. สังคม 
   - การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการทำงาน ความสามัคคี มีวินัย  
   2.เศรษฐกิจ 
   - นักเรียนมีรายได้จากการมาโรงเรียน 
 - นักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง 
   3. สิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเรื่องการทำงานร่วมกัน 
 - ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียนและครู  
   4. วัฒนธรรม 
   - สร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตของเยาชน 
 - ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเรื่องการทำงานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง โรงเรียนกับผู้ปกครอง และ
ชุมชน  
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนเกิดแหลงเรียนรู้ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีทักษะและความรู้ในการทำกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรักสามัคคี ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
       
         ผู้เสนอโครงการ           
          (นายสมเกียรติ   ขาวสมบูรณ์)   
            ตำแหน่ง หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง  
 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ ชุมนุม (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
แผนงาน การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ         โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ                    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ             ปีการศึกษา 2565 (ไตรมาสที่ 1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 
เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่            5   
สนองมาตรฐานที่    มาตรฐานที่  3   ตัวบ่งชี้ที่  3.1    3.4 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้น มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่ามีความสุข ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุข   การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  ให้เกิ ด
การเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่ และส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาที่  3  ตัว
บ่งชี้  3.1    3.4  สนองเป้าประสงค์สถานศึกษา ที่   5  สนองพันธกิจสถานศึกษา  ข้อที่ 1,2  สนองกลยุทธ์สถานศึกษา 
ที ่ 5  เป้าหมายของโครงการ  ผู ้เร ียนได้ร ับการพัฒนาตามหลักสูตรตามศักยภาพของตนเอง ผู ้เร ียนมีความรู้ 
ความสามารถ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 ตามศักยภาพ
ของตนเอง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
อย่างรอบด้าน   
 3. เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
 3.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่าง
รอบด้าน   
    เชิงคุณภาพ 

 3.2  ครูมีกากระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนรู้และบรรยากาศชั้นเรียน 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม    
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานวิชาการ   จำนวน  8,000  บาท 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้และซ่อมเสริมสอนแทน 
ค่าใช้จ่าย 
1.วัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริม สนับสนุน  
ในการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ  

   
 
30,000 

   
 
30,000 

รวม   30,000   30,000 
  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม ชุมนุม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 
3.จัดกิจกรรม 
จัดซื้อ  จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริม สนับสนุน  ในการเรียน
การสอนในกำกับ ติดตาม  การดำเนินงาน 
4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล  

ตลอดปีงบประมาณ 
 

เดือนสิงหาคม 2564 
เดือนตุลาคม 2564 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

เดือนมีนาคม  
 

เดือนกันยายน 

 
 
 
 นางสาวอำพันธ์  ชุ่มเชื้อ 
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7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-  ครูทุกคนมีการวางแผนในการจักการ
เรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
บริบทของสถานศึกษา 
- นักเรียนทุกคนได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้เหมาะสม 

- การประเมินความพึงพอใจ 
- การสอบถามความคิดเห็น 

 

 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 - แบบสอบถามความคิดเห็น 
 
 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

 
 

  
         ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวอำพันธ์  ชุ่มเชื้อ) 
             ตำแหน่ง หัวหน้างานชุมนุม 

 
 

         เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ        พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทักษะลูกเสือ-เนตรนารี  (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
แผนงาน การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   กุมภาพันธ์ 2565 และ พฤศจิกายน 2564(ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 
65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่      ข้อ 2 
สนองมาตรฐานที่    1, 2, 3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีเป็นกิจกรรมหลักในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
บังคับในนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต้องได้เรียนในกิจกรรมนี้ ซึ่งตามหลักสูตรที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้
กำหนดไว้ จะต้องมีการประกอบกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมสำหรับลูกเสือเนตรนารี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และในส่วนของลูกเสือเนตรนารีที่เข้ามาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะต้องได้รับการสอบเพื่อเป็นลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่และจะต้องมีพิธีเข้าประจำกองสำหรับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอบผ่านหลักสูตรลูกเสือโลกแล้วดังนั้นเพ่ือให้
เป็นไปตามหลักสูตรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อรองรับ
กิจกรรมดังกล่าว 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
  2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสอยู่ค่ายพักแรมตามหลักสูตรของแต่ละกิจกรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมที่สนใจได้อย่างเต็มศักยภาพ 
  2.4 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ม. 1 ได้เข้ารับการทดสอบเพ่ือรับเครื่องหมายลูกเสือโลก 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  3.1. ลูกเสือ - เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
 3.2. ลูกเสือ– เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน 
    เชิงคุณภาพ 

3.3. ร้อยละ 90 ของ ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ผลการเรียนผ่านกิจกรรม-
ลูกเสือเนตรนารี 
 3.4. ร้อยละ 99 ของ ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมสอบผ่านวิชา 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม และ สถานที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน..จำนวน  50,000  บาท 
   6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือเนตร
นารีระดับ ม.3 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าค่าย 
1.2 ค่าอาหารสำหรับผู้กำกับ 

  
3,000 
30,000 

 
 
15,000 

 
18,000 
30,000 

 
 
 

 
18,000 
30,000 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับ ม.3 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมผู้กำกับเพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และแนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรม 
1.2 ประชุมชี้แจงนักเรียน 
1.3 ดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
1.4 สรุปผลการจัดกิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 2565 นายสุระกิตย์ 
จันต๊ะวงศ์ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสอบวิชาลูกเสือโลกและเข้าประจำกอง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมชี้แจงนักเรียน 
2.2 ดำเนินกิจกรรมทดสอบวิชาลูกเสือโลกและเข้าประจำกอง 
2.3 สรุปผลการจัดกิจกรรม 

พฤศจิกายน 2564 นายสมเกียรติ 
ขาวสมบูรณ์ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเดินทางสำรวจ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุมชี้แจงนักเรียน 
3.2 ดำเนินกิจกรรมเดินทางสำรวจ 
3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 2565 นายราเชนทร์ 
ปาละจะเร 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 2 ทดสอบวิชาลูกเสือ
โลกและเข้าประจำกอง 
ค่าใช้จ่าย 
2.1.ค่าอาหารว่างสำหรับผู้กำกับ 

  
 

1,000 

  
 
1,000 

  
 

1,000 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเดินทาง
สำรวจ 
ค่าใช้จ่าย 
3.1.ค่าอาหารว่างสำหรับผู้กำกับ 

  
1,000 

  
1,000 

  
1,000 

รวม  35,000 15,000 50,000  50,000 
 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสอยู่ค่ายพักแรมตามหลักสูตรของแต่ละกิจกรรม
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมที่สนใจได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
4. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีชั้น  
ม. 1 ได้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก 

 
การสังเกต 
 
 
 
 
 

 

 
แบบสังเกต 

 

ผลลัพธ์  
1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้รับการอยู่ค่ายมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทักษะและ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
4. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ม. 1 มีสิทธิในการเข้าประจำกองและ
ประดับบ่าเพ่ือเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อย่างแท้จริง 

 
การสังเกต 

 
แบบสังเกต  

 
 



172 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ลูกเสือเนตรนารี แต่ละระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละระดับชั้น มากกว่าร้อยละ 90 
  
 
        ผู้เสนอโครงการ 

    (นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์) 
                     ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ 

  
         

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ นักศึกษาวิชาทหาร  (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
แผนงาน การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว, นางสาวพัชราพร จามรี 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีงบประมาณ  2565 
สนองกลยุทธ์ที่    2, 4 
สนองมาตรฐานที่   มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการ
ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม การรู้จักตนเอง
พึ่งตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนที่มีความมั่นใจ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มุ่งเน้นให้
สถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้จัดทำแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับและเชื่อถือของชุมชน 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงจัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (นักศึกษาวิชาทหาร) เพื่อพัฒนา และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดีสอดคล้องตามมาตรฐานด้านผู้เรียน ครอบคลุมทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  3.1 ผู้เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 89 คน  
    เชิงคุณภาพ 
     3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
     3.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน  
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4. วิธีการดำเนินงาน 

 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 งานวันสวนสนาม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมออกแบบกิจกรรม 
1.2 ดำเนินงานตามแผน 
1.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

ธ.ค. 65 นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว, 
นางสาวพัชราพร จามรี 

กิจกรรมที่ 2 ค่ายนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมออกแบบกิจกรรม 
2.2 ดำเนินงานตามแผน 
2.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

ม.ค. 66 - ก.พ. 66 นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว, 
นางสาวพัชราพร จามรี 

กิจกรรมที่ 3 ฝึกทบทวน ประชุม และอบรมอบรมผู้กำกับ
นักศึกษาวิชาทหาร 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุมออกแบบกิจกรรม 
3.2 ดำเนินงานตามแผน 
3.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

เม.ย. 66 - พ.ค. 66 นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว, 
นางสาวพัชราพร จามรี 

กิจกรรมที่ 4 ฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 ประชุมออกแบบกิจกรรม 
4.2 ดำเนินงานตามแผน 
4.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

ก.ค. 66 นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว, 
นางสาวพัชราพร จามรี 

กิจกรรมที่ 5 ดำรงชีพในป่า 
ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
5.1ประชุมออกแบบกิจกรรม 
5.2 ดำเนินงานตามแผน 
5.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

ส.ค. 66 นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว, 
นางสาวพัชราพร จามรี 
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5. สถานทีด่ำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง 
6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน    จำนวน 20,000 บาท 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 งานวันสวนสนาม 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าดำเนินการกิจกรรม 
1.2 เบี้ยเลี้ยงไปราชการ 

 1,000  1,000   

กิจกรรมที่ 2 ค่ายนักศึกษาวิชาทหาร (การ
ฝึกภาคสนาม) 
2.1 ค่าดำเนินการกิจกรรม 
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 

 2,000 3,000 5,000   

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 6 อบรมอาสาจราจรและการปฐมพยาบาล 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมออกแบบกิจกรรม 
6.2 ดำเนินงานตามแผน 
6.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

ส.ค. 66 นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว, 
นางสาวพัชราพร จามรี 

กิจกรรมที่ 7 ค่ายนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
7.1 ประชุมออกแบบกิจกรรม 
7.2 ดำเนินงานตามแผน 
7.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

ก.ย. 66 นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว, 
นางสาวพัชราพร จามรี 

กิจกรรมที่ 8 รด. จิตอาสา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
8.1 ประชุมออกแบบกิจกรรม 
8.2 ดำเนินงานตามแผน 
8.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

 นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว, 
นางสาวพัชราพร จามรี 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 3 ฝึกทบทวน ประชุม และอบรม
อบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
ค่าใช้จ่าย 
3.1 ค่าดำเนินการกิจกรรม 
3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 

 2,000  2,000   

กิจกรรมที่ 4 ฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับ
บัญชา 
ค่าใช้จ่าย 
4.1 ค่าดำเนินการกิจกรรม 
4.2 เบี้ยเลี้ยงไปราชการ 

 1,000  1,000   

กิจกรรมที่ 5 การดำรงชีพในป่า 
ค่าใช้จ่าย 
5.1 ค่าดำเนินการกิจกรรม 
5.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 

 2,000 3,000 5,000   

กิจกรรมที ่6 อบรมอาสาจราจรและการปฐม
พยาบาล 
ค่าใช้จ่าย 
6.1 ค่าดำเนินการกิจกรรม 
6.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 

1,000 1,000  2,000   

กิจกรรมที่ 7 ค่ายนักศึกษาวิชาทหาร (การ
ฝึกภาคปกติ) 
ค่าใช้จ่าย 
7.1 ค่าดำเนินการกิจกรรม 
7.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และเบี้ยเลี้ยงไปราชการ 

 3,000  3,000   

กิจกรรมที่ 8 รด. จิตอาสา 
ค่าใช้จ่าย 
8.1 ค่าดำเนินการกิจกรรม 

 1,000  1,000   

รวม 1,000 13,000 6,000 20,000   
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 89 คน 

 
- สังเกตการณ์ การเข้าฝึก
ต่างๆ 

 
- แบบสังเกต 
- รายงานการฝึกต่างๆ 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

 
- ประเมินกิจกรรม 
- สังเกตการณ์ 

 
-  แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบสังเกต 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 8.2 ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 
 
 
         ผู้เสนอโครงการ 

    ( นายทัศนัย   ต๊ะเขื่อนแก้ว ) 
            ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

 
 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ กิจกรรมค่ายอาสาสร้างสรรค์สังคม  (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
แผนงาน การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สร้างสรรค์สังคม) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายรุ่งโรจน์ วรรณาการ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีงบประมาณ  2565(ไตรมาสที่ 1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 
(1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่     2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรม
เป้าหมาย อัตลักษณ์ของโรงเรียน ค่านิยมตามวิถีชุมชนและความเป็นไทย 
สนองมาตรฐานที่    1 คุณภาพผู้เรียน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ได้
เลือกเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารในลักษณะกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสร้างสรรค์ประโยชน์ ( CAS: Creativity , Action 
, Service ) โดยผู้เรียนดำเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัครปฏิบัติงานหรือให้บริการช่วยเหลือผู้อ่ืน และบำเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อแสดงถึงความเสียสละต่อสังคมและมีจิตสาธารณะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายอาสาสร้างสรรค์สังคมเป็นวิธีหนึ่งที่ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมในท้องถิ่นของตนเอง 
 2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในการเป็นผู้มีจิตอาสาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
         2. เพ่ือให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
         3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการ 

 3. เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
  นักเรียนกจิกรรมสร้างสรรค์สังคมโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
     เชิงคุณภาพ 
       1. นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
              2. นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่นตามวิถีประชาธิปไตย 
              3. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการ 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  เขตพ้ืนที่บริการอำเภอสบปราบและโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 30,000 บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 
ค่ายอาสาสร้างสรรค์สังคม 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าวัตถุดิบประกอบอาหาร
กลางวัน 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ครู( 15 คน )และนักเรียน  (244 คน)
2 มื้อ มื้อละ 20 บาท  
1.3 ค่าวัสดุ(ทราย หิน ปูนซีเมนต์ 
ฯลฯ) 

  
7,640 
 
10,360 
 
 

 
 
 
 
 
12,000 

 
7,640 
 
10,360 
 
12,000 

  
 
 
 

รวม    30,000   
 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายอาสาสร้างสรรค์สังคม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
1.2 เสนอขออนุมัติ 
1.3 จัดกิจกรรมค่ายอาสาสร้างสรรค์สังคม 
1.4 สรุปผลการดำเนินการ 

 
 

ตุลาคม 2564 
ตุลาคม 2564 

มกราคม-กุมภาพันธ์2565 
มีนาคม 2565 

 
 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

 
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
2.นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
ได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
3.โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนใน 
เขตพ้ืนที่บริการ 

 
1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.สังเกตความร่วมมือใน 
การปฏิบัติงานจิตอาสา 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1. นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
        8.2. นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
         8.3. โรงเรียนและชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
     
 ผู้เสนอโครงการ 

       (นายรุ่งโรจน์ วรรณการ) 
      ตำแหน่ง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สร้างสรรค์สังคม) 

 
         ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ ทัศนศึกษา 
แผนงาน การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอังสุนีย์   สุวรรณชัย   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการปี  งบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 เมษายน 

65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่    1 - 5  
สนองมาตรฐานที่  1-3 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตาม พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  มาตรา 24 (3) การ 
จัดกระบวนการเรียนรู ้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินการ  จัดกิจกรรมให้ผู ้เรียน ได้เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น  ทำเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและ (3) จัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา  ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝา่ย
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2559  กิจกรรมทัศนศึกษาโดย
เน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษา ตามแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ  เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน   

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางโดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างนอ้ย
ปีละ 1 ครั้ง กลุ่มบริหารวิชาการ  จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษา) ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนและ
ส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน 

ชีวิตประจำวัน 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 

3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 
  นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน  773 คน  และครูจำนวน 51 คน ได้ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที ่
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    เชิงคุณภาพ (ระดับ) 
 นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และเพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 แหล่งเรียนรู้จังหวัดลำปาง 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน  200,000 บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมา
ณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
แยกเป็น ค่าใช้จ่าย 

- 200,000 - 200,000 - 200,000 

1. ค่าเช่าเหมาพาหนะ คันละ 8,000 
จำนวน 19 คัน 
- ม.1 นร. 125 คน ครู 10 คน รถ 3 คัน 
- ม.2 นร. 183 คน ครู 10 คน 5 คัน 
- ม.3 นร. 133 คน ครู 10คน 3 คัน 

- 152,000 - 152,000 - 152,000 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  วิธีการ/ขั้นตอน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางวิธีการงบประมาณการ
ดำเนินงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการพา
นักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ 

 
 
- ตุลาคม 2564  (ครั้งที่ 1) 
- พฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 2) 

- นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย  

 

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
2. .สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรม     
3. จัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรม นำเสนอ

ฝ่ายบริหาร 

 
 
 - ธันวาคม 2564  
 
 

 



กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมา
ณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ม.4 นร. 117 คน ครู 8 คน 3 คัน 
- ม.5 นร. 117 คน ครู 8 คน 3 คัน 
- ม.6 นร.  98 คน ครู 8 คน 2 คัน 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน - 48,000 - 48,000 - 48,000 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหา
ความรู ้ด้วยตนเองจากแหล่งเร ียนรู้
และเพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้
เก ิ ดประโยชน ์และแก ้ป ัญหา ใน
ชีวิตประจำวัน 

- ความพึงพอใจ 
- การสอบถาม 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  แบบสอบถาม 
-  รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
8.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
8.3 นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดที่ดีเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
8.4 นักเรียนรู้จักนำวิธีการทางแหล่งเรียนรู้ทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  
 

         ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวอังสุนีย์   สุวรรณชยั) 
          ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ   ชาประดิษฐ์) 
        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

        (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ.. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน... การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ..งานเทคโนโลยีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ.นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์ 
ลักษณะโครงการ..ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ..ตุลาคม 2564 
สนองกลยุทธ์ที่. 4,5 
สนองมาตรฐานที่ ..2 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการจำเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีในการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการสื่อสารและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน รวมทั้ง สนอง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ดำเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ตมา เป็นระยะเวลา เกือบ 20 ปี สำหรับอุปกรณ์ใน
การให้บริการทำให้อุปกรณ์บางอย่างชำรุดเสียหายและระบบเริ่มไม่มีเสถียรภาพ กอร์ปกับความต้องการที่จะใช้งานที่
มากขึ้น ความเร็วสูงขึ้น ทำให้ต้องการมีการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบใหม่ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพ่ือรองรับ  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สามารถให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
. 2.2 เพ่ือให้สามารถให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมทุกจุด 
 2.3 เพือให้มีคอมพิวเตอร์ที่พร้อมให้บริการแก่นักเรียน 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 3.1.ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 200 จุด 
 3.2 ให้บริการอินเตอร์เน็ต 2 ระบบ คือความเร็ว 1000/500 และ 300/300  
 3.3 มีคอมพิวเตอร์ใหม่สำหรับให้บริการในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 เครื่อง 
    เชิงคุณภาพ 
    3.4 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนครอบคลุมไม่น้อยกว่าเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ใช้งานทั้งหมด 
 3.5 สามารถให้บริการอินเตอร์เน็ต กระจายครอบคลุมทั้งโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ใช้งานทั้งหมด 
 3.6 มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสำหรับใหบริการนักเรียนในการสืบค้นข้อมูล 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน..การพัฒนาระบบการบริหารวิชาการ  จำนวน.. 531,497.50...บาท 
(เงิน บกศ. = 251,497.50 บาท + เงิน กพร. = 280,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1.ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1.ประสานงานผู้รับจ้างเพ่ือตกลงราคา 
1.2.ทำสัญญา 
1.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย 

ต.ค. 2564 นายสุระกิตย์  
จันต๊ะวงศ์ 

กิจกรรมที่ 2. ค่าบริการ Internet และค่าเช่า Domain 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประสานงานผู้ให้บริการเพ่ือตกลงราคา 
2.2 ทำสัญญา 
2.3 ดำเนินการ 

ต.ค. 2564 นายสุระกิตย์  
จันต๊ะวงศ์ 
นางธัญสุตา ณลำปาง 

กิจกรรมที่ 3. ค่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสมุด
อิเล็คทรอนิกส์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประสานงานผู้รับจ้างเพ่ือตกลงราคา 
3.2 ทำสัญญา 
3.3 ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ม.ค. 2565 นายสุระกิตย์  
จันต๊ะวงศ์ 



186 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1.ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน 
ค่าใช้จ่าย(กพร.) 
1.1 ค่าปรับปรุงระบบเครือข่าย
ภายในโรงเรียนพร้อมอุปกรณ์ 

  
 
 
 
200,000 

  
 
 
 
200,000 

 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2. ค่าบริการ Internet 
และค่าเช่า Domain 
ค่าใช้จ่าย(กพร.) 
2.1 ค่าบริการ Internet 2 ระบบ 
2.2 ค่าเช่าโดเมน 

  
 
 
66,000 
14,000 

  
 
 
66,000 
14,000 

 
 
 
 

80,000 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3. ค่าคอมพิวเตอร์
สำหรับห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ 
ค่าใช้จ่าย(บกศ.) 
3.1 ค่าคอมพิวเตอร์ 

  
 
 
251,497.50 

  
 
 
251,497.50 

 
 
 
 

251,497.50 
 
 
 

รวม      531,497.50 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนมีความสามารถใช้งานได้
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

การสังเกต แบบสังเกต 
 

มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสำหรับให้บริการนักเรียนเพ่ิมขึ้น การสังเกต แบบสังเกต 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนมีความสามารถใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2. มีคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นักเรียนในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มข้ึน 
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         ผู้เสนอโครงการ 

    (นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์) 
                     ตำแหน่ง.ครูชำนาญการพิเศษ 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์) 
      ตำแหน่ง.รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 
           ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
บัญชีต่อท้ายรายละเอียดการขอจัดซื้อ 

งานเทคโนโลยีการศึกษา 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
บาท สต. บาท สต.  

1 ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน
โรงเรียนพร้อมอุปกรณ์ 

   200,000   

2 ค่าบริการ Internet และค่าเช่า 
Domain 

   80,000   

3 ค่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสมุด
อิเล็คทรอนิกส์ 

   251,497.50   

รวม 531,497.50   
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โครงการ วันวิชาการ 
แผนงาน การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาวอังสุนีย์   สุวรรณชยั 
   2.นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการปี  งบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 เมษายน 

65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่    1 - 5  
สนองมาตรฐานที่  1-3 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545  และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 มาตรา 22 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาใน
เรื่องความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ  
การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้และทักษะด้าน
คณิตศาสตร์มาตรา 24การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมี
คุณภาพ และยังสอดคล้องกับจุดเน้นที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา  กีฬา  ดนตรี และ
ศิลปะนอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีจุดมุ่งหวังที่
จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีความสุข  บนพื้นฐานของความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ  โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนต้องมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สามารถเลือกกิจกรรมการเรียนรู้  และลงมือปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์ด้านการเรียนใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
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ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  การจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมให้กับชุมชนและสังคมรับทราบ อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้ผู ้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ 
ความสามารถ ความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านทักษะวิชาการแก่ผู ้เรียนสำหรับ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงได้จัดทำโครงการเปิดบ้านวิชาการโดยการ 
บูรณาการร่วมกันของกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพสูงสุด 

การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   การจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่  ซึ่ง
สอดคล้องกับ กลยุทธ์สถานศึกษาที่ 1 - 5  สนองมาตรฐานการศึกษาท่ี  1 - 3   
 

2. วัตถุประสงค ์
1. นักเรียนในโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านทักษะวิชาการ 
2. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้  ความสามารถและทักษะด้านวิชาการ 
3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักเรียนครูจากการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ให้กับผู้ปกครองและชุมชน 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 

1. นักเรียนจากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  จำนวน 773 คน  ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมและแสดงผลงานทางวิชาการ 

2. ผู้ปกครอง  ชุมชน และนักเรียน ร้อยละ 80 เข้าร่วมชมผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ 
    เชิงคุณภาพ (ระดับ) 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถแสดงศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการพัฒนางานวิชาการเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  วิธีการ/ขั้นตอน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุม / วางแผนเขียนโครงการและนำเสนอ
เพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 

 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 2565 

1.นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย  
2.นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี 

 



 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน  50,000 บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 เปิดบ้านวิชาการ 
แยกเป็น ค่าใช้จ่าย 

- 40,000 10,000 50,000 - 50,000 

1. แสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ
ของนักเรียน 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระ
ละ 5,000 บาท 

- 40,000 - 40,000 - 40,000 

2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ - - 10,000 10,000 - 10,000 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนจากโรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม  จำนวน 773 คน  ได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมและแสดงผลงานทาง
วิชาการ 
2. ผู้ปกครอง  ชุมชน และนักเรียน 
ร้อยละ 80 เข้าร่วมชมผลงานของ
นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร ์
 
 
 

 
-  ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
-  ความพึงพอใจ 

 
-  แบบลงทะเบียน 
-  รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. แสดงนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียน. 
 2. สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรม     
 3. จัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรม นำเสนอฝ่าย
บริหาร 

 
 
 
 
 
 



เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
แสดงศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
การพัฒนางานวิชาการเพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 
-  ความพึงพอใจ 

 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกตุ 
-  รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์ตรงและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
     8.2 ผู้ปกครอง ชุมชน พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการและต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
ระดับดีมาก 
  
         ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาวอังสุนีย์   สุวรรณชยั) 
          ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ   ชาประดิษฐ์) 
        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

           (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ  (ศิลปหัตถกรรม) 
แผนงาน การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาวอังสุนีย์   สุวรรณชยั 
   2.นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี   
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการปี  งบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 เมษายน 

65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่    1 - 5  
สนองมาตรฐานที่  1-3 

 
1. หลักการและเหตุผล 

นโยบายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายสำคัญหลายฉบับ  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในด้านต่าง 
ๆ เช่น ด้านงบประมาณและทรัพย์สิน ด้านวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การระดมผู้รู้
ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนมากยิ่งขึ้น  
ส่งผลให้การดำรงชีวิตของทุกๆ คน มีการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น 
การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างสรรค์นักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
ในการพัฒนาศึกษานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและ
มีศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านวิชาการ กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  การแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ  เพ่ือ
เตรียมพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต  และเพ่ิมพูนทักษะในการดำรงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ ศักยภาพด้านต่าง ๆ นำไปสู่ความสำเร็จ ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดแข่งขันทักษะด้านวิชาการในระดับกลุ่มเถินบุรินทร์  ระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
โอกาสให้แก่นักเรียนและครูได้แสดงศักยภาพทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   กา รจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่  ซึ่ง
สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา ที่ 1 - 5  สนองมาตรฐานการศึกษาที่  1-3   
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2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเข้าร่วมงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
 2. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ 
           3. เพ่ือสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นพื้นฐานในการสร้าง
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 

- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เข้าร่วมโครงการจำนวนร้อยละ  90 
    เชิงคุณภาพ (ระดับ) 
  1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถแสดงศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการพัฒนางานวิชาการเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 - โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาเขลางค์นคร 
    - จังหวัดน่าน 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  วิธีการ/ขั้นตอน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุม / วางแผนเขียนโครงการและนำเสนอ
เพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 

 
 
 
 

ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 

1.นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย 
2.นางสาวสายพิน   ต๊ะมาสี  

 

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. จัดกิจกรรมเข้าร่วมงานมหกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 
 2. สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรม     
 3. จัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรม นำเสนอฝ่าย
บริหาร 
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6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน  170,000 บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
แยกเป็น ค่าใช้จ่าย 

- 170,000 - 170,000 - 170,000 

1. เข้าร่วมแข่งขันระดับเขต - 80,000 - 80,000 - 80,000 
2. เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ - 90,000 - 90,000 - 90,000 

   
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เข้า
ร่วมโครงการจำนวนร้อยละ  90 
 

 
- การลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

 
- รายการการแข่งขันทักษะวิชาการ 
-  รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 

เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
แสดงศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
การพัฒนางานวิชาการเพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- การลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 
 

 
-  รายการการแข่งขันทักษะวิชาการ 
-  รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการตามรายการแข่งขันครบทุกรายการ 
8.2 ครนูักเรียนมีศักยภาพในด้านวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
8.4 ครูนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นพ้ืนฐานในการ 

สร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการศึกษามากขึ้น 
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         ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาวอังสุนีย์   สุวรรณชยั) 
          ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ   ชาประดิษฐ์) 
        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 
         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปรบพิทยาคม 
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
แผนงาน  การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธรรมนูญ ยะคำปลูก 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ 2565 
สนองกลยุทธ์ที่ ศึกษาที่ 1  2 
สนองมาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  1    6 

 
 จากพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ที่พระองค์ท่านต้องการสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ 4 ด้าน 

ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นใน
ศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
มีคุณธรรม ข้อนี้มีคำขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผดิที่
ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  3. มีงานทำ มีอาชีพ ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็ จ 
อบรมให้เรียนรู้การทำงาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้  4. เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำขยายว่า     การเป็น
พลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี 
การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอ้ืออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์   “เห็นอะไรที่จะ
ทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”  

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดทำหลักสูตรวิชาช่างยนต์ขึ ้น จัดการเรียนการสอนเพื ่อให้ผู ้เรียนมีความรู้
ความสามารถด้านช่างยนต์เบื้องต้น ฝึกปฏิบัติทักษะด้านช่างยนต์ให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจน  ทำให้นักเรียนที่จบหลักสูตรออกไปเกิดความ
มัน่ใจในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้และ
พัฒนาทักษะช่างยนต์เพ่ือการมีอาชีพให้กับนักเรียน และจัดให้มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีครบถ้วน ทันสมัย
ในการฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียน ซึ่งจะสามารถทำให้นักเรียนได้มีความรู้ ความชำนาญจากการฝึกปฏิบัติจริง และมีทักษะ
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ ่งสอดคล้องกับ  มาตรฐานการศึกษาที่ 1 ตัวบ่งชี้  1  6  สนองเป้าประสงค์
สถานศึกษา ที ่1  สนองพันธ์กิจสถานศึกษา  1 , 2 สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ที่ 1 ,  2  เป้าหมายของโครงการ  ผู้เรียน
ทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจอย่างน้อย 1 อาชีพ 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาฝีมือทักษะและสร้างประสบการณ์ของนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ 
 

3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
            นกัเรียนช่างยนต์ จำนวน 29 คน มีทักษะวิชาชีพช่างยนต์ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
     เชิงคุณภาพ 
           3.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
           3.2 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  
 
4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม 1. งานบริการชุมชน 
วิธีการ/ขั้นตอน  

 
22,530 

 
 

นายธรรมนูญ 
ยะคำปลูก 

1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

ต.ค 

2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน ต.ค 
3.จัดกิจกรรมบริการชุมชน 
3.1 เปลี่ยนถ่ายระบบน้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ 
3.2 ปะยาง เปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ 
3.3 ล้างคาร์บูเรเตอร์รถจักรยานยนต์ 
3.4 เปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์  
3.5 ตรวจสอบหม้อกรองอากาศรถจักรยานยนต์ 
3.6 ตรวจสอบระบบระบายความร้อนรถจักรยานยนต์ 
3.7 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และการประเมินราคา-
ค่าบริการ 

. ม.ค-ก.พ 

4.สรุป /ประเมินผลและรายงานผลจัดทำรูปเล่ม ก.ย 
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ชื่อกิจกรรม 2  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วิธีการ/ขั้นตอน  

 
650 

 

นายธรรมนูญ 
ยะคำปลูก 

1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

ต.ค  

2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน ต.ค  
3.จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
 

มี.ค-เม.ย 

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม ก.ย  
 
ชื่อกิจกรรม 3 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
วิธีการ/ขั้นตอน  

1,820 
 
 

นายธรรมนูญ 
ยะคำปลูก 

1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

ต.ค  

2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน ต.ค  
3.จัดกิจกรรมกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
3.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
(สอบข้อเขียน) 
3.2 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
(ภาคปฏิบัติ) 

ม.ค-ก.พ 

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม ก.ย  
 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน  เงินอุดหนุนรายหัว 
       จำนวน   25,000       บาท 
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6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

งานบริการชุมชน 
ที ่ รายการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) จำแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
   ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 น้ำมันเครื่อง  9700    
2 โต๊ะเครื่องมือ ขนาด กว้าง 36 ยาว 70 

สูง 76 มีชั้นเก็บท้ังหมด 3 ชั้น 
1600    

3 หัวเทียน เกลียวสั้น 900    
4 ยางใน ขอบ 14  80-90  หน้า 500    
5 ยางใน ขอบ 14  90  หลัง 500    
6 ยางใน ขอบ 14 70 หน้า 500    
7 ยางใน ขอบ 14 80 หลัง 500    
8 โซแน๊ก 200    
9 จารบี 100    
10 ยางใน 250- 17 หลัง 500    
11 ยางใน 255 -17 หน้า  500    
12 กระดาษทราย 320  200    
13 กาวปะยาง แผ่นปะยาง 200    
14 ประแจแหวนข้างปากตาย 800    
15 ประแจแหวนข้างปากตาย 800    
16 ไขควงตอก 200    
17 ประแจแอล 200    
18 หัวเติมลม 150    
19 ป้ายไวนิล กว้าง 2 เมตร ยาว 1 เมตร 350    
20 ป้ายไวนิล กว้าง 1 เมตร ยาว 50 

พร้อมขาตั้ง 
630    

21 กระดาษทำเกียรติบัตร 1 ห่อ 300    
22 กระดาษสี A คละสี   4 ห่อ 300    
23 หลอดไฟหน้า 12 V  200    
24 หลอดไฟเบรค 12 V 200    
25 หลอดไฟเลี้ยว 12 V ขั้ว  200    
26 หลอดไฟเลี้ยว 12 V เสียบ 200    
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งานบริการชุมชน 

ที ่ รายการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) จำแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
   ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

27 หลอดไฟรุ่นใหม่ เขี้ยวรถยนต์ 700    
28 หัวเทียนเกลียว ยาว 900    
29 น้ำมันเครื่อง 2 จังหวะ 500    

รวม 22,530    
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) จำแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
   ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กระดาษทำเกียรติบัตร 1 ห่อ 300    
2 ป้ายไวนิล กว้าง 2 เมตร ยาว 1 เมตร 350    

รวม 650    
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) จำแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 
   ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 1740    
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 80    

รวม  
1820 

   

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถได้
มาตรฐานและมีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน1 
2.นักเรียนมีความรู้ความสามารถใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ 
 

การทดสอบ 
 
 

สำรวจ 

แบบทดสอบ 
 
 

แบบสำรวจ 

 
 
 



201 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ 
 

         ผู้เสนอโครงการ 
        (นายธรรมนูญ  ยะคำปลูก) 
            ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
 
 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

       (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี) 
แผนงาน การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาว  ดารุณี คำนวล 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 - 31 กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์ที่  2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย อัตลักษณ์ของ
โรงเรียน ค่านิยมตามวิถีชุมชน และความเป็นไทย 
สนองมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการศึกษาของไทยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีพัฒนาการร่างกายสติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม เพ่ือสามารถปรับตัวเอง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาความพร้อม
ศักยภาพทางด้านดนตรีให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และยอมรับสิ่งแปลกใหม่ทางด้านดนตรีให้ทันต่อ
โลกาภิวัติ สามารถใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติได้  

          ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้เยาวชน
ที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมวงโยธวาทิต ให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจให้เกิดแก่ตัวนักเรียน สามารถแสดงออกต่อสาธารณชนได้อย่างมืออาชีพ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการ
บริการชุมชน ทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียง เสริมเกียรติคุณให้กับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของตนเองต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ให้เรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ต่อการพัฒนาด้านดนตรีของนักเรียนโรงเรียน 
สบปราบพิทยาคม 
  2.2 ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านดนตรี 
  2.3 ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  2.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านดนตรี 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  นักเรียน ชุมนุมวงโยธวาทิตโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  
   เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีชุมนุมวงโยธวาทิตโรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีทักษะด้านดนตรีอย่างถูกต้องและเป็นสากล 
และแสดงความสามารถทางด้านดนตรีต่อกิจกรรมภายในโรงเรียนและออกสู่ชุมชนได้ 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีสากล 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมและวางการจัดทำโครงการ 
1.2 จัดทำโครงการ เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการ 
1.4 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
1.5 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1.6 สรุปโครงการ  

 
 
24 ก.ย.64 –  
1 ต.ค64 
9 ต.ค.64 –  
15ต.ค.64 
 

 
 
นางสาวดารุณี 
คำนวล 

กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องดนตรีสากล 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมและวางการจัดทำโครงการ 
2.2 จัดทำโครงการ เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
2.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการ 
2.4 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
2.5 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1.6 สรุปโครงการ  

 
 
1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย.64 

 
 
นางสาวดารุณี 
คำนวล 

กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์/เครื่องดนตรีสากล 
2.1 ประชุมและวางการจัดทำโครงการ 
2.2 จัดทำโครงการ เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
2.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการ 
2.4 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
2.5 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1.6 สรุปโครงการ 

1 ต.ค.64 - 30 
ก.ย.64 

นางสาวดารุณี 
คำนวล 

   
กิจกรรมที่ 4 การแสดงทักษะและการฝึกซ้อมนอกเวลาเรียน 
2.1 ประชุมและวางการจัดทำโครงการ 
2.2 จัดทำโครงการ เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
2.3 จัดทำตารางกิจกรรม และปฏิทินการฝึกซ้อม 
2.4 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
2.5 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  2.6 สรุปโครงการ 

1 ต.ค.64 –  
30 ก.ย.64 

นางสาวดารุณี 
คำนวล 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน           งบอุดหนุนรายหัว             จำนวน          27,000         บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านดนตรีสากล 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
1.2 เอกสาร 
1.5 วิทยากร 

 
 
 
 
 
1,000 

 
 
 
 
1,000 

  
 
 
15,000 

  
 
 
17,000 

กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องดนตรีสากล 
ค่าใช้จ่าย 
2.1 สายกีต้าร์ไฟฟ้า  
2.2 น้ำยาดูแลเครื่องดนตรี 
2.3 สายกีต้าร์เบส  
2.4  ไม้กลองชุด ขนาด 2B 
2.5 ไม้กลองเดินแถว ขนาด 5B 
2.6 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 

  
 
 
600 
1,200 
1,200 
600 
1,000 
400 

    
 
5,000 

กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์/
เครื่องดนตรีสากล 
ค่าใช้จ่าย 
3.1 ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์/เครื่อง
ดนตรี 

 5,000 
 
 
 
 

   5,000 

รวม       
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7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ต่อการพัฒนาด้านดนตรี 

สังเกต / สอบถาม  แบบสังเกต 

2. นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะด้าน ดนตรี
เพ่ิมข้ึน 

ประเมินความสามารถของนักเรียน แบบประเมิน 

3.นักเรียนแสดงความสามารถทางด้าน
ดนตรีแก่ชุมชน 

ประเมินตามจริง การแสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีของ
นักเรียน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ต่อการพัฒนาด้านดนตรี  
2. นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะด้านดนตรีเพ่ิมขึ้น 
3. นักเรียนสามารถแสดงออกทางด้านดนตรีโดยการรับใช้ชุมชนของตน 
 

         ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาว  ดารุณี คำนวล) 
              ตำแหน่ง ครู 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

       (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 
แผนงาน การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1.นายสราวุฒิ   คำวัน  
    2.นายณัฐพงศ์   เรือนปานันท์  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 
(1 เมษายน65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่     4 
สนองมาตรฐานที่   3 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันกีฬาทุกชนิดได้แพร่หลายในโรงเรียนและชุมชน จะสังเกตได้ว่านักเรียนใช้สนามกีฬาของโรงเรียน เล่น
กีฬาเกือบทุกประเภท การเล่นกีฬานอกจากได้ออกกำลังกายให้ร่างกาย มีสุขภาพที่ดี กีฬายิ่งมีบทบาทสำคัญในการ
สร้างความสามัคคี ป้องกันยาเสพติด เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านกีฬา ตามความถนัดของตนเอง และความต้องการ
ของชุมชน ผู้ปกครองเพื ่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬาได้เต็ มศักยภาพของแต่ละบุคคล ทางโรงเรียนจึงเห็น
ความสำคัญจึงจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านกีฬา และผู้ปกครองม ามีส่วนร่วม
แข่งขันกีฬากับนักเรียน และครู  
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจของนักเรียนให้มีความแข็งแรงทุกคน  
  2. เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 
   3. เพ่ือสร้างความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

๔) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาแต่ละกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

๕) นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  อยู่ในระดับ
มากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

    เชิงคุณภาพ 
๓) นักเรียนมีทักษะการเล่นกีฬาตามความถนัดและสนใจ 
๔) นักเรียนปฏิบัติตามกติกาของการเล่นกีฬา การเชียร์กีฬา มีน้ำใจนักกีฬา 

4. สถานทีด่ำเนินโครงการ 
       โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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5.ระยะเวลา 
  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
6. วิธีการดำเนินงาน 

 
7.  งบประมาณ 
    6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน งานวิชาการ   จำนวน 27,784 บาท 
    6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาสี   27,784 27,784  27,784 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้าน
กีฬา 

  10,000 10,000 - 10,000 

รวม      37,784 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

Plan  
  - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
  - เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ  

 
ก.ย. 2564 

 
1.นายสราวุฒิ   คำวัน  
2.นายณัฐพงศ์   เรือนปานันท์  

Do  
  - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ  
   กิจกรรมที่  1 การแข่งขันกีฬาสี  
   กิจกรรมที่  2 พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 

 
ต.ค. 2564  

– ก.ย. 2565 
 

 
1.นายสราวุฒิ   คำวัน  
2.นายณัฐพงศ์   เรือนปานันท์  
 

Check  
  - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

ต.ค. 2564  
– ก.ย. 2565 

1.นายสราวุฒิ   คำวัน  
2.นายณัฐพงศ์   เรือนปานันท์  

Action  
  - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

ต.ค. 2564  
– ก.ย. 2565 

 

1.นายสราวุฒิ   คำวัน  
2.นายณัฐพงศ์   เรือนปานันท์  
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8. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

1) ปริมาณของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
เก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
แบบเก็บบันทึก,
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม  

ด้านคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจและ
สามารถทางานร่วมกับคนอ่ืนได้ 
          2) ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการกีฬา 

 
สำรวจความพึงพอใจ 
 

 
 

 
แบบสำรวจพฤติกรรม 

 
 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 เชิงปริมาณ    ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
9.2 เชิงคุณภาพ   -นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้  

   -ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬา        
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายสราวุฒิ คำวัน) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
 

 
           ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์) 
    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
 

            ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 

   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : การแข่งขันกีฬาสี 

 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงินที่ใช้(บาท) รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 ค่าอาหารและน้ำดื่ม
ครูและแขกผู้มีเกียรติ 

 11,500  11,500 11,500  

2 ค่าสีทำสนาม 3 1,300  3,900 3,900  

3 ค่าพลุพิธีเปิด 1 1,500  1,500 1,500  

4 เชือก 1 1,000  1,000 1,000  

5 ค่าลวดมัดผ้า 1 184  184 184  

6 ค่าน้ำมันก๊าช 2 200  200 200  

7 ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน
กรีฑาและฟุตบอล 

4 2,000  2,000 2,000  

8 ค่าถ้วยรางวัล 10 300  3,000 3,000  

9 ค่าเหรียญรางวัล 225 20  4,500 4,500  

รวม   27,784  

 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 

 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงินที่ใช้(บาท) รวม 
(บาท) 

หมาย
เหตุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 ค่าชุดแข่งขัน 20 200  4,000 4,000  
2 ค่าเวชภัณฑ์ 1 1,000  1,000 1,000  
3 ค่าอาหารนักเรียน  5,000  5,000 5,000  

รวม   10,000  
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โครงการ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
แผนงาน การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ    งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวกนกวรรณ ขันคำ  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ      
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 
(1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่    1  
สนองกลยุทธ์ที่    4  
สนองมาตรฐานที่   1 
1. หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้น  มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู ่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  การศึกษาจะต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และ
คุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้นำไปเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งครูผู้สอนต้องการมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน  การจัดทำเอกสารทาง
วิชาการ  การวัดผลประเมินผลการเรียน  และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโ ยบายปฏิรูป
การศึกษาที่ให้ใช้วิธีการสอน  โดยยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้  และประยุกต์ใช้ความรู้ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีกิจกรรมที่เหมาะสมโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงต้องพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งด้านสื่อ  เทคนิคการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม  ที่จะส่งผลพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทย
ให้แก่ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต  และยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่อไป 

 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้
ทุกเวลาและสถานที่  ซึ่งสอดคล้องกับ สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1    

ตัวบ่งชี้ที่  1.1 – 1.5  มาตรฐานที่  3   ตัวบ่งชี้ที่  3.5 สนองเป้าประสงค์สถานศึกษา ที่   1 และ 5   สนอง
พันธกิจสถานศึกษา  1 สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ที่  1 และ 4 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ  ได้แก่  ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถ  และทักษะเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้วิชาในกลุ่มสาระภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.3 เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 
 3.1  นักเรียน ร้อยละ  100  ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาไทย   
เชิงคุณภาพ (ระดับ) 

 3.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย  ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
4. วิธีดำเนินการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1  ดาวเด่นภาษาไทย 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือวางแผนการจัด
กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะภาษาไทยให้แก่นักเรียน ทั้งทักษะการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย  
1.2 ดำเนินการตามแผน 
1.3 ประชุมกันเพ่ือรับฟังปัญหาในการจัดกิจกรรมนี้ เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 
1.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม  ดาวเด่นภาษาไทย 

 
 

ตุลาคม 2564 
 
 

 
ธันวาคม 2564 
คาบ PLC ทุกสัปดาห์ 
สิ้นภาคเรียน 

 
 

ครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

 
 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 2  จัดหาและผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือวางแผนการจัด
กิจกรรมที่จะพัฒนาการสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยโดยจัดหาสื่อการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้น  
-คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วยกันจัดหาสื่อและ
นวัตกรรม  โดยผ่านระบบออนไลน์หรือกระดาษ ตามความ
เหมาะสม  การจัดเก็บข้อมูล บันทึกคะแนน  บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน รับผิดชอบตามระดับชั้นของตนเอง 

 
 

ตุลาคม 2564 
 
 
 

พฤศจิกายน 2565 
 
 
 

 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย  
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6. งบประมาณ  
  6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน..................................   จำนวน 10,000 บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1  ดาวเด่นภาษาไทย 
ค่าใช้จ่าย 
-ค่าวัสดุ / สื่อ  / แบบฝึก 
-ของรางวัลให้นักเรียนเป็นกำลังใจให้คนที่มี
ทักษะภาษาไทยในแต่ละด้าน ทั้งทักษะการฟัง 
การพูด  การอ่าน และการเขียน 

 
- 

 
- 

5,000 
2,000 

 
 

5,000 
2,000 

 
 
- 
- 

 
 

7,000 

กิจกรรมที ่2  จัดหาและผลิตนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
-ค่าวัสดุ / สื่อ  / แบบฝึก 

- - 
1,000 
2,000 

1,000 
2,000 

 
 
- 

 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.2  ดำเนินการตามแผน 
1.3  ประชุมกันเพ่ือรับฟังปัญหาในการจัดกิจกรรมนี้  เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 
1.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม บวกลบคูณหารจำนวนเต็ม 

 
ธันวาคม 2564 

คาบ PLC ทุกสัปดาห์ 
สิ้นภาคเรียน 

 
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
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7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนทุกคนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  
ได้รับการพัฒนาด้านทักษะภาษาไทย 
-นักเรียนมีคะแนนการทำแบบฝึกทักษะ 
และมีทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนเพ่ิม
มากขึ้นมากขึ้น 

 
- การส่งแบบฝึกทักษะภาษาไทย 
- การสังเกตพฤติกรรมและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
 - คะแนนจากการฝึกทำแบบฝึก
ทักษะวิชาภาษาไทย ปลายภาค
เรียนสูงกว่าต้นภาคเรียน 

 
-  แบบฝึกทักษะภาษาไทย 
- แบบสังเกตพฤติกรรมและการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 - แบบบันทึกการส่งแบบฝึกทักษะ
ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
- สมุดบันทึกคะแนน   

เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยเพิ่ม
มากขึ้น 

 
-เจตคติที่มีต่อวิชาภาษาไทยของ
นักเรียน 

 
-  แบบประเมินเจตคติ 
 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยมีสื่อการสอนทางภาษาไทย เพ่ือนำไปใช้กับนักเรียนได้ตลอดเวลา  
และทุกเรื่องที่นักเรียนสนใจในการทบทวนพ้ืนฐานทางภาษาไทย 
 8.2.  นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึน 
 8.3  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 
 

      เสนอโครงการ 
(นางสาวกนกวรรณ ขันคำ) 

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

                                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               (นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ    พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (พิเศษ) 
แผนงาน การพัฒนานักเรียนสู่ความป็นเลิศ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ   งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ      
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ 2565 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
สนองกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติจริง บูรณาการควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะ
สามารถนำความรู้ ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น การฝึกทักษะ
กระบวนการคิดคำนวณเลขได้ คล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ นับว่ามีความสำคัญเพราะในชีวิตประจำวันของ
มนุษย์ต้องประสบ กับปัญหาต่างๆ มากมาย มนุษย์จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการคิดคำนวณ ซึ่งเป็นความสามารถ 
พื ้นฐานของมนุษย์ สามารถดำรงชีว ิตอยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นโรงเรียน 
มาตรฐานสากล  จึงเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพ เป็นพลโลก กล่าวคือ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำ
หน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  

 โรงเรียนจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียน โดยฝึกให้ผู ้เรียนได้ใช้ทักษะการคิด และกระบวนการคิด  ทาง
คณิตศาสตร์ คำนวณเลขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิดอย่างเป็นระบบ 
และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู ้ด้วยต นเอง 
กระตือรือร้น พัฒนาตนเองและมีประสบการณ์ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือฝึกทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนให้สูงขึ้น 
  2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์     
  3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 
  3.1  นักเรียน ร้อยละ  100  ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ 
  เชิงคุณภาพ (ระดับ) 
  3.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 75ขึ้นไป 
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         4. วิธีดำเนินการดำเนินงาน 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  สนุกคิด  คณิตหรรษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพื่อวางแผนการจดั
กิจกรรมที่จะพัฒนาการคดิคำนวณของนักเรียน ในเรื่องการคำนวณพื้นฐาน  
โดยออกแบบกิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ  เช่น   
-แบบฝึกที่เป็นเอกสาร  สามารถทำได้ในระยะเวลาสั้นๆ และเข้าใจ 
-แบบฝึกออนไลน์   ใบงานออนไลน์ ที่ใช้เวลาในการทำไม่มาก 
-คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ทุกคน  ช่วยกันรวบรวมแบบฝึกในแต่
ละเรื่องให้มากท่ีสุด  โดยผา่นระบบออนไลน์หรือกระดาษ ตามความเหมาะสม  
การจัดเก็บข้อมูล บันทึกคะแนน  บันทึกการเข้าร่วมกจิกรรมของนักเรียน 
รับผิดชอบตามระดับช้ันของตนเอง  โดยใช้เวลาสั้นๆ ก่อนเข้าเนื้อหาบทเรียน 

1.2  ดำเนินการตามแผน 
1.3  ประชุมกันเพ่ือรับฟังปัญหาในการจัดกิจกรรมนี้  เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 
1.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม  สนุกคิด  คณิตหรรษา 

 
 

ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 2564 
คาบ PLC ทุกสัปดาห์ 

 
สิ้นภาคเรียน 

 
 
ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

ทุกคน 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 2  บวกลบคูณหารจำนวนเต็ม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือวางแผนการ
จัดกิจกรรมที่จะพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน ในเรื่องการบวก
ลบคูณหารจำนวนเต็ม  โดยออกแบบกิจกรรมในรูปของ  
แบบฝึกที่เป็นเอกสาร   
-คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน  ช่วยกันรวบรวม
แบบฝึกในแต่ละเรื่องให้มากท่ีสุด  โดยผ่านระบบออนไลน์หรือ
กระดาษ ตามความเหมาะสม  การจัดเก็บข้อมูล บันทึกคะแนน  
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน รับผิดชอบตามระดับชั้น 
ของตนเอง 
1.2  ดำเนินการตามแผน 
1.3  ประชุมกันเพ่ือรับฟังปัญหาในการจัดกิจกรรมนี้  เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 
1.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม บวกลบคูณหารจำนวนเต็ม 

 
 

ตุลาคม 2564 
 
 
 

พฤศจิกายน 2565 
 
 
 

ธันวาคม 2564 
คาบ PLC ทุกสัปดาห์ 

 
สิ้นภาคเรียน 

 

 

 
ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรูค้ณติศาสตร์
ทุกคน 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6. งบประมาณ  
  6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน..................................   จำนวน 10,000 บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1  สนุกคิด คณิตหรรษา 
ค่าใช้จ่าย 
-ค่าวัสดุ / สื่อ  / แบบฝึก 
-ของรางวัลให้นักเรียนเป็นกำลังให้คนที่มีความ
รับผิดชอบ 

 
- 

 
- 

 
5,000 
2,000 

 
 

5,000 
2,000 

 
 
- 
- 

 
 

7,000 

กิจกรรมที่ 2  บวกลบคูณหารจำนวนเต็ม   
ค่าใช้จ่าย 
-ค่าวัสดุ  
-ของรางวัลให้นักเรียนเป็นกำลังให้คนที่มีความ
รับผิดชอบ 

- - 
1,000 
2,000 

1,000 
2,000 

 
 
- 

 
 

3,000 

 

7. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนทุกคนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  
ได้รับการพัฒนาด้านทักษะการคิดคำนวณ 
-นักเรียนมีคะแนนการทำแบบฝึก ด้านการคิด
คำนวณทางคณิตศาสตร์เพิ่มมากข้ึนมากข้ึน 

 
- การส่งแบบฝึกการคิด
คำนวณของนักเรียน 
- คะแนนจากการฝึกทำ
แบบฝึกหัดการคิดคำนวณ
ปลายภาคเรียนสูงกว่าต้นภาค
เรียน 

 
-  แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ 
-  แบบบันทึกการส่งแบบฝึกของ
นักเรียนแต่ละระดับชั้น 
-สมุดบันทึกคะแนน   

เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิม
มากขึ้น 
 

 
-เจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียน 

 
-  แบบประเมินเจตคติ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีสื่อทางคณิตศาสตร์  เพ่ือนำไปใช้กับนักเรียนได้ตลอดเวลา  และทุกเรื่อง
ที่นักเรียนสนใจในการทบทวนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
 2.  นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณเพ่ิมมากข้ึน 
 3.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

 
                                                  ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์) 
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

                                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ      การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสังคมศึกษา) 
แผนงาน การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาพร  เจริญผล  นางสาววัชราภรณ์  สายวงศ์  นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ   

 นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว  นายประยุทธ์  สีเที่ยง  นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565(ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4 (1 
เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่   1 , 2 , 3 , 4 , 5    
สนองมาตรฐานที่  มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้  1.1  ข้อ 1-6  ตัวบ่งชี้ 1.2 ข้อ 1-4   
      มาตรฐานที่  2   ข้อ 3,4    มาตรฐานที่  3   ข้อ 1-5    
1.  หลักการและเหตุผล 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม  การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  กาลเวลา  ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  เกิดความ
เข้าใจในตนเองและผู้อื่น  มีความอดทน  อดกลั้น  ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้
ในการดำเนินชีวิต  เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  ตามกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  2561)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ได้นำหลักสูตรของกลุ่มสาระไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งครูผู้สอนต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน  สื่อการสอน  การจัดทำเอกสารวิชาการ  ระบบการวัดผลประเมินผลการเรียนและพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นวิธีการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองตอบ
ต่อผู้เรียน  ตามความเหมาะสมในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่งการ
พัฒนาดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยา
คม ต้องได้รับการพัฒนาทั้งกระบวนการการจัดการเรียนการสอน ทางด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน การเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียน 
คุณธรรมจริยธรรม การดำเนินชีวิตในสังคมซึ่งควรพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

 จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  
จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้              
การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การพัฒนา  สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งข้ึนโดยการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564  ซึ่งสอดคล้องกับที่ มาตรฐานที่  1   ตัวบ่งชี้  1.1  ข้อ 1-6  ตัวบ่งชี้ 1.2  
ข้อ 1-4  มาตรฐานที่  2   ข้อ 3,4    มาตรฐานที่  3   ข้อ 1-5    สนองเป้าประสงค์สถานศึกษา ที่ 1 , 2 , 4 , 5 , 6   
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สนองพันธกิจสถานศึกษา  1 , 2 , 3 , 5  สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5   ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ให้เป็นไปตาม  MOU  ที่สถานศึกษากำหนด 
  2.   เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลายหลายและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา  
3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ(ร้อยละ) 
 1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เฉลี่ยระดับ  3  ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 2.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  80  เข้าร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป ทุกกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
   เชิงคุณภาพ(ระดับ) 
 1.  ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ บรรลุตามความ
คาดหวังและเป้าหมายของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

4. วิธีดำเนินการและข้ันตอนดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 

กิจกรรมที ่ 1 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อกิจกรรม  เปิดโลกสังคมศึกษา ส.ค.65 10,000 
(งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 
 
 
 

นางสุภาพร  เจริญผล 
นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว 
นายประยุทธ์  สีเที่ยง 
นางสาววัชราภรณ์ สายวงศ ์
นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 
นางสาวสายพิน ต๊ะมาสี 
 
 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1.ประชุม / วางแผนเพื่อนำเสนอและขออนุมัติ ส.ค.65 
2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน ส.ค.65 
3.จัดกิจกรรม 
3.1 ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดการจัดกิจกรรม  
-เปิดโลกสังคม ม.1 - ม.6 
3.2 ประชาสัมพันธ์  ฝึกซ้อม  เตรียมความพร้อม   
3.3  ดำเนินกิจกรรมตามแผน 

ส.ค.65 

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล จัดทำ
รูปเล่ม 
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 5. สถานที่ดำเนินโครงการ 

  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง 
 6.  งบประมาณ 
       6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน   จำนวน  60,000  บาท 
       6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1  เปิดโลกสังคมศึกษา 
1.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
1.2 ค่าของรางวัล 

  
 

5,000 

 
 

5,000 

 
 

10,000 

  

รวม  5,000 5,000 10,000  10000 
 
 7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียน ร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปพ.5 รายวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
ในระดับดี ขึ้นไป  ร้อยละ  80 

สัมภาษณ์ 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. นักเรียนได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับต่างๆ 
ทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอก 

สำรวจรายการ รางวัลที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมการแข่งขัน 

แบบสำรวจรายการรางวัลที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมการแข่งขัน 

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1  นักเรียนได้รับความรู้ ความสามารถ  ทักษะ  และกระบวนการเป็นไปตาวัตถุประสงค์ของการ 
จัดการเรียนรู้ตามรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 8.2  นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการสูงขึ้น  สามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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                            ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสุภาพร  เจรญิผล) 
                 ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ   ชาประดิษฐ์) 
         ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ     การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ) 
แผนงาน    การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจรัญ  ปัญญาดิบวงศ์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
สนองกลยุทธ์ที่   2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย  
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน ค่านิยมตามวิถีชุมชน และความเป็นไทย 
สนองมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 
1. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันการศึกษาของไทยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีพัฒนาการร่างกายสติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม เพื่อสามารถปรับตัวเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื ่นอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาความพร้อม
ศักยภาพทางด้านศิลปะให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และยอมรับสิ่งแปลกใหม่ทางด้านศิลปะให้ทันต่อ
โลกาภิวัติ สามารถใช้ศิลปะเป็นสื่อในการสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติได้  
            ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้
เยาวชนที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมชุมนุมศิลปะ ให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความพร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจให้เกิดแก่ตัวนักเรียน มีความสามารถทางด้านศิลปะต่อกิจกรรมภายในโรงเรียนและออกสู่ภายนอกได้
อย่างมีคุณภาพ ทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ครอบครัว และตนเองต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 ให้เรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ต่อการพัฒนาด้านศิลปะของนักเรียน 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
  2.2 ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านศิลปะ 
  2.3 ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  2.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านศิลปะ 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
   นักเรียนชุมนุมศิลปะโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
    เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนชุมนุมศิลปะโรงเรียนสบปราบพิทยาคม มีความสามารถทางด้านศิลปะต่อกิจกรรมภายใน
โรงเรียนและออกสู่ภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ 
 



223 
4. วิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ กันยายน - ตุลาคม 2564 10,000 นายจรัญ  ปัญญาดิบวงศ์ 
วิธีการ/ขั้นตอน    
1. ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการและนำเสนอ
เพ่ือขออนุมัติ 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564  นายจรัญ  ปัญญาดิบวงศ์ 

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะ 

มกราคม - สิงหาคม 2565  นายจรัญ  ปัญญาดิบวงศ์ 

3. สรุป/ประเมินผล และรายงานผล จัดทำ
รูปเล่ม 

สิงหาคม 2565  นายจรัญ  ปัญญาดิบวงศ์ 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน     เงินงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน  10,000  บาท          
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 
ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 
 

 
1,200 

 
3,800 

 
5,000 

   

รวม 1,200 3,800 5,000    
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้ากิจกรรมในระดับดี  จำนวน
ร้อยละ 80  

สำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจ 

2. นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะด้าน ศิลปะเพ่ิมข้ึน ประเมินชิ้นงานของนักเรียน แบบประเมิน 
3. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

สำรวจรายการ แบบสำรวจ
รายการ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาศิลปะ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาในระดับสูงและประกอบอาชีพ 
ต่อไป 
 8.2. นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะด้านศิลปะเพ่ิมขึ้น 

8.3. การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 

  
         ผู้เสนอโครงการ 

    (นายจรัญ  ปัญญาดิบวงศ์) 
             ตำแหน่ง หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์ ) 

           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 
          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ      พัฒนาทักษะทางภาษาค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ 
แผนงาน     การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีงบประมาณ 2565 
สนองกลยุทธ์ที่     1 ,2 , 3 ,4 ,5 
สนองมาตรฐานที่    1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 , 1.1.3 , 1.1.4 , 1.1.5 , 1.2.1 , 1.2.3 
       2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 , 2.5 
       3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  นโยบายการศึกษาของประเทศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างเป็นสุข 
             งานวิชาการของโรงเรียนมีความจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนานักเรียน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่ ซึ ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา 1 ,2 ,3 ตัวบ่งชี้ที่ .1.1 , 1.1.3 , 1.1.4 , 1.1.5 , 1.2.1 , 1.2.3 , 2.3 , 2.5 , 3.1 , 3.2 , 3.3 สนองกลยุทธ์ที่ 
1 ,2 , 3 ,4 , 5 
              โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้
นักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ ทางด้านทักษะภาษา โดยใช้วิธีการ
สอน สื่อ นวัตกรรม ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 
ขึ้นไป และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารใน 4 ทักษะดีขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.2 เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษในการนำหลักสูตรไปใช้ในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 100 คน มีความสามารถเป็นแกนนำในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
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    เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนและครูมีความสามารถในการใข้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ิมขึ้นตามศักยภาพของตนเองและพัฒนา
ตนเองตามลำดับ 
4. วิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ไตรมาสที่ 1-2 10,000 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
วิธีการ/ขั้นตอน    
1. ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการและ
นำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

ธันวาคม 2564   

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  มกราคม 2565   
3. สรุป/ประเมินผล และรายงานผล จัดทำ
รูปเล่ม 

กุมภาพันธ์ 2565   

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน     เงินงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน  10,000  บาท          
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 
ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 
 

 
 

 
6,000 

 
4,000 

   

รวม - 6,000 4,000    
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7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้า
กิจกรรมในระดับดี  จำนวนร้อยละ 80  

สัมภาษณ์ 
สำรวจความพึงพอใจ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสำรวจ 

2. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 

สำรวจรายการ แบบสำรวจรายการ 

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1. นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 8.2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาในระดับสูงและประกอบอาชีพ
ต่อไป 

8.3. การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 

  
         ผู้เสนอโครงการ 

    (นายคงฤทธิ์  กสิชีวิน) 
       ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์ ) 

           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 
          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ   ยุววิจัย 
แผนงาน การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.  นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด 
 2.  นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ 
 3.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์ที่  ข้อ 1-5 
สนองมาตรฐานที่  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
   มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-3.5 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศไทยจากประเทศที่กำลังพัฒนาไปสู่่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580)  แผนแม่่บทภายใต้้ยุทธศาสตร์์ชาติิและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่ง เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยต้องมุ่งเน้น
เป้าหมายเพื่อตอบโจทย์และความต้องการของแต่ละภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อให้ เกิด
การบูรณาการและการมีส่วนร่วมสู่เป้าประสงค์ที่จะปฏิรูปประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เกิดการกระจายรายไดล้ด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสามารถปรับตัวสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

 การพัฒนานักเรียนให้มีองค์ความรู้และทักษะและกระบวนการในการทำโครงงาน การวิจัย และสร้างนวัตกรรมจึงมีความสำคญั
อย่างมากต่อการขับเคลื่อนประเทศ สังคม ชุมชน และผลการทำงานนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งในระบบโรงเรียนและเชื่อมต่อไปสู่
การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น และการเคลื่อนตัวที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น ท่ีกลไกและประชาคมท้องถิ่นเข้ามาสานต่อและหนุน
เสริมพลังของเยาวชน ที่ท้าทาย คือ การได้เห็นเด็ก เยาวชน สนใจศึกษาเรื่องราวของตัวเองในชุมชน และกลับมาให้เกียรตแิผ่นดนิถ่ินฐาน 
ภูมิปัญญาที่ก่อเกื้อมาเป็นตัวตนของพวกเขา จนสามารถบอกเล่าให้โลกรู้ด้วยความภาคภูมิใจ 

 งานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เสนอโครงการยุววิจัย 
เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีอิสระในการคิดทำโครงงานกึ่งวิจัย  เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ยุววิจัย  และเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็นประโยชน์ทางวิชาการ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีอิสระในการคิดทำโครงงานกึ่งวิจัย 
 2.  เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ยุววิจัย 
 3.  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็นประโยชน์ทางวิชาการ 
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3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 3.1  มีผลงานจากโครงงานกึ่งวิจัยอย่างน้อย 2 โครงงาน 
 3.2  มีนักเรียนที่เป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ในระดับโรงเรียน 
    เชิงคุณภาพ 
 3.3  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการยุววิจัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 3.4  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการยุววิจัย ระดับมากขึ้นไป 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมสร้างยุววิจัย 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยุววิจัย 
-  วางแผนการจัดกิจกรรมสร้างยุววิจัย 
1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์/รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการยุววิจัย  ซึ่งมีเงื่อนไข
การรับสมัครดังนี้ เป็นโครงงานกึ่งวิจัย (วิจัยเชิงทดลอง)  เป็นงานเดี่ยวหรือกลุ่ม
ไม่เกิน 5 คน  และมีครูที่ปรึกษาโครงงานกึ่งวิจัย โครงงานละไม่เกิน 2 คน 
-  นักเรียนเสนอโครงร่างเพ่ือรับงบประมาณสนับสนุนตามความเหมาะสมและ
ตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียน โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างฯ 
-  ทบทวน/ให้ความรู้ความเข้าใจ/ฝึกกระบวนการทำโครงงานกึ่งวิจัย ให้กับ
นักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานกึ่งวิจัย 
-  แต่ละโครงงานกึ่งวิจัยที่ได้รับการพิจารณาปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้ 
-  คณะกรรมการดำเนินโครงการยุววิจัยนิเทศเติมเต็มยุววิจัย 
 
1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประเมิน ตรวจสอบว่าผลที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้หรือไม่ 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  ถ้าหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ตรวจหาสาเหตุและปรับปรุง
แก้ไข 

 
 

ตุลาคม 2564 
 
 
 

พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม 2565 
 
 

มกราคม 2565 

 
 

คณะทำงาน 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 



กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเปิดเวทีเสนอผลงานโครงงานกึ่งวิจัยของยุววิจัย 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเปิดเวทีเสนอผลงานโครงงานก่ึงวิจัยของ
ยุววิจัย 
-  วางแผนการจัดกิจกรรมเปิดเวทีเสนอผลงานโครงงานกึ่งวิจัยของยุววิจัย 
1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  จัดทำเกียรติบัตรนักวิจัยรุ่นเยาว์ 
-  เผยแพร่ผลงานโครงงานก่ึงวิจัยในระดับโรงเรียน 
-  ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันผลงานในระดับสูงขึ้นไป 
1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประเมิน ตรวจสอบว่าผลที่ได้รับจากการเปิดเวทีเสนอผลงานโครงงานก่ึงวิจัย
ของยุววิจัย เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  ถ้าหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ตรวจหาสาเหตุและปรับปรุง
แก้ไข 

 
 

กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 

มีนาคม 2565 
 

 

 
 

คณะทำงาน 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 
 

 
 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน จำนวน 20,000 บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมสร้างยุววิจยั 
ค่าใช้จ่าย 
1.1  งบประมาณสนบัสนุนตามความ
เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียน 
โดยผ่านคณะกรรมการพจิารณาโครงร่างฯ 
1.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์และการจัดอบรม
ทบทวน/ให้ความรู้ความเข้าใจ/ฝึก
กระบวนการทำโครงงานกึ่งวิจัย ให้กับ
นักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานกึ่งวิจัย 

 
 

10,000 

 
 
 

5,000 

     
 

10,000 

 
 
 

5,000 



กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเปดิเวทีเสนอ
ผลงานโครงงานกึ่งวิจัยของยุววิจัย 

ค่าใช้จ่าย 

2.1  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเกียรติ
บัตรนักวิจัยรุ่นเยาว์ และเผยแพรผ่ลงาน
โครงงานกึ่งวิจัยในระดับโรงเรียน จัดทำ
จัดทำบอร์ดเพื่อการนำเสนอโครงงานกึ่ง
วิจัย 

 
 
 

5,000 

     
 
 

5,000 

รวม 20,000     20,000 

 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  จำนวนยุววิจัย 

2.  ผลงานโครงงานกึ่งวิจัยจากยุววิจัย 

1.  สอบถาม 

2.  สังเกต 

3.  สัมภาษณ ์

4.  บันทึกข้อมูล 

1.  แบบสอบถาม 

2.  แบบสังเกต 

3.  แบบสัมภาษณ ์

4.  แบบบันทึกข้อมูล 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนเกิดความรู้จากกระบวนการวิจัยนำไปสู่แนวทางการขยายผลงานยุววิจัยสูก่ารเรยีนรู้และสรา้งความเข้าใจในชุมชน
ผ่านกระบวนวิจัย 

 8.2  เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้และประสบการณแ์ละความร่วมมือในการทำงาน โดยใช้โครงงานและวิจัยเป็น
เครื่องมือเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ในระดับประเทศ 

 
         ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
       ตำแหน่ง ครู 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์) 
     รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งบประมาณ 2565  (เงินอุดหนุน 125,000) 

ที ่ โครงการ / งาน /กิจกรรม จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  
 1.1 โครงการพัฒนางานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 5,000 
 1.2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 50,000 
 1.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(วันสำคัญ) 18,000 
 1.4 โครงการโรงเรียนสีขาว/ต่อต้านสิ่งเสพติด 6,000 
 1.5 โครงการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 6,000 
 1.6 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (กิจกรรมนักเรียน) 35,000 
 1.7 โครงการสภาจิตอาสา ทำดีด้วยใจ 5,000 
 รวม 125,000 
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โครงการ   พัฒนางานธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
แผนงาน........................................................................................................................... .............................. 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ  งานธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีงบประมาณ 2565 
(ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 63 –31 มีนาคม 64) และไตรมาสที่ 3-4 (1 เมษายน 64– 30 กันยายน 64)) 
สนองกลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี  ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
          การบริหารสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์สถานศึกษาต้อง
อาศัย ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบัน ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียนและ
เพ่ือให้งานกิจการนักเรียนเป็นระบบ สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว  จึงได้จัดท่าโครงการนี้ขึ้น  
           งานธุรการ เป็นงานที่ส่าคัญและจ่าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบ  
และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ การ
โต้ตอบหนังสือราชการ  นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน   การอ่านวยความสะดวกต่าง 
ๆ ในการด่าเนินงานของสถานศึกษา ให้ด่าเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
สามารถจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้น ความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และการดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการให้เป็นตัวช่วย  ส่งเสริม 
อ่านวยความสะดวกในการท่างานให้ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่วางไว้ สามารถประยุกต์
ระเบยีบและแนวปฏิบัติที่ทางราชการก่าหนด เข้ากับงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
         ดังนั้นจึงจ่าเป็นที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการ และพัฒนา ระบบงานธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง 
2. วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพ่ือวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน  ลดขั้นตอนการด่าเนินการให้มีประสิทธิภาพ 
โดยน่าเทคโนโลยีมา ใช้ในการด่าเนินงาน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว  
          2.2 เพ่ือให้การด่าเนินงานธุรการกิจการนักเรียน  เป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตาม
ระเบียบของ ทางราชการ  
          2.3   จัดหาวัสดุครุภณัฑ์ที่จ่าเป็นในการด่าเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ 
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3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 3.1 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน  
    3.2 ร้อยละ 100 การรับ – โต้ตอบหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
    3.3 ร้อยละ 100 การจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา    
 เชิงคุณภาพ 
    3.3   การจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา    
 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
   งานกิจการนักเรียน 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน.....................................................................จำนวน  5,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  งานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมครูในฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อพิจารณากิจกรรม
และเสนอ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ต่าง ๆ 
1.2 ด่าเนินการรับ – ส่ง หนังสือราชการ  
1.3 การประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ
เสนอผู้บริหาร ประสานงานกับธุรการโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่นๆ  
1.4 นิเทศ/ติดตาม สรุปรายงานผลการด่าเนินงาน 

 
 

ตุลาคม 2564 
พฤษภาคม 2565 
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     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1  งานธุรการฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
-กระดาษถ่ายเอกสาร A4  
-กระดาษ Double A A4  
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35  
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10  
- สมุดรับ  
- หมึกเครื่องปริ้นเตอร์  
- กระดาษปกการ์ดสี   
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
5,000 

 
 
 
5,000 

 
 

 
- 

 
 
 

5,000 

รวม - - 5,000 5,000 - 5,000 
 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้
เป็นปัจจุบัน  
 
2. การรับ – โต้ตอบหนังสือราชการของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ  
 
3. การจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
เป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 

-พิจารณาจากเอกสารเล่ม
ทะเบียนรับหนังสือ 
 
-พิจารณาจากการดำเนินงานส่ง
เอกสารได้ตามกำหนด 
 
-พิจารณาสภาพจริง  มีการ
จัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ 

-ทะเบียนหนังสือรับ 
 
 
-แบบสอบถาม 
-แบบประเมินโครงการ 
 
-แบบสอบถาม/แบบสังเกต 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 ระบบงานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน  มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
  8.2 ระบบงานธุรการฝ่ายกิจการของนักเรียน จัดได้เป็นระบบสะดวกต่อการจัดเก็บ อ้างอิง และค้นหาเอกสาร  
  8.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน  มีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นระบบ เพื่อการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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         ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์) 
                ตำแหน่ง  งานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายธเนศร์   กามาด) 
                   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

       (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์   
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 63 –31 มีนาคม 64) และไตรมาสที่ 
3-4 (1 เมษายน 64– 30 กันยายน 64) 
สนองกลยุทธ์ที่    2    
สนองมาตรฐานที่   1  ตัวบ่งชี้  1.2  
1. หลักการและเหตุผล 
  นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการให้สถานศึกษาทุกแห่ง  มีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนได้เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการสื่อสาร 
เทคโนโลยี มีปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดซึ่งล้วน แต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายของทุกคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ของนักเรียนที่ต้องเผชิญปัญหาในสภาพสังคม
ปัจจุบัน  
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึด
หลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน  ให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 

 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและถือ เป็น
ภาระหน้าที่ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือช่วยเหลือและ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์   ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา  ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิตรอดพ้นจาก
ภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้ง ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต่อสังคม  โดยการ
ร่วมมือกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน  องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
2.2  เพ่ือให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
2.3  เพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองให้ดียิ่งขึ้น 
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3.  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
 3.1 ครูร้อยละ 100 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.2 ผู้ปกครอง ร้อยละ 70 ขึ้นไปเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting)  ในแต่ละภาคเรียน   
 เชิงคุณภาพ 
  3.3  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
ถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับดี 
 3.4 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง(Classroom Meeting)  ในแต่ละภาค
เรียน  ในระดับดี  ขึ้นไป 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุม / วางแผน/ ขั้นเตรียมการ  ศึกษานโยบายของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ และปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่าน
มา  
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
1.4 จัดทำโครงการฯ กิจกรรม นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
 

ตุลาคม 2564 

 
คณะกรรมการ
ดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
-คณะกรรมการงาน
กิจการนักเรยีน 
-ครูที่ปรึกษา 
-ครูหัวหน้าระดับ 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (Classroom meeting)   

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรึกษาการกำหนดรูปแบบ  กำหนดการ
การจัดกิจกรรมและมอบหมายภาระงาน  เพ่ือร่างคำสั่งปฏิบัติหน้าที่
ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองแต่ละภาคเรียน  จัดเตรียมเอกสาร 
ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการประชุม 
2.2 ดำเนินงานตามกิจกรรม 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (Classroom meeting)  ภาคเรียนท่ี 2/2564 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (Classroom meeting)  ภาคเรียนท่ี 1/2565 

 
 

ตุลาคม 2564 
 
 
 
 

 
 

ธันวาคม 2564 
มิถุนายน 2565 

 

 

 
 
 
-คณะกรรมการ
ดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
-คณะกรรมการงาน
กิจการนักเรยีน 
-ครูที่ปรึกษา 
-ครูหัวหน้าระดับ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2.3  ครูที่ปรึกษาจัดทำสรุปรายงานการประชุมผู้ปกครอง 
(Classroom meeting)  ในแต่ละภาคเรียน  เสนอผู้บริหารทราบ 
2.4 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งสรุปเล่ม
รายงานประชุมผู้ปกครองทั้ง 2 ภาคเรียน และอำนวยความสะดวก
ในการประชุมผู้ปกครอง  ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง  เช่น ครุที่ปรึกษา  ให้
เป็นไปตามภาระงานที่กิจกรรมกำหนด 

ธค.64 , มิ.ย.65 
 

ธค.64 , มิ.ย.65 

 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรึกษา  การกำหนดรูปแบบการเยี่ยม- 
บ้าน  กำหนดการการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบหมาย
หน้าที่เพื่อร่างคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมบ้านนักเรียนของคุณครูที่
ปรึกษา  ในแต่ละภาคเรียน  จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆที่
จำเป็นต้องใช้ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3.2 ดำเนินงานตามกิจกรรม 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2564 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2565 
3.3  ครูที่ปรึกษาจัดทำสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน  ในแต่ละภาค
เรียน  เสนอผู้บริหารทราบ 
3.4 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งสรุปเล่ม
รายงานการเยี่ยมบ้าน ทั้ง 2 ภาคเรียน และอำนวยความสะดวกใน
การเบิกค่าเดินทางในการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  ให้แก่ครูที่ปรึกษา   

 
 

พฤศจิกายน 2565 
 
 
 
 
 
 

ธันวาคม 2564 
มิถุนายน 2565 

 

ธค.64 , มิ.ย.65 
 
 

ธค.64 , มิ.ย.65 

 
 
คณะกรรมการ
ดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
-คณะกรรมการงาน
กิจการนักเรยีน 
-ครูที่ปรึกษา 
-ครูหัวหน้าระดับ 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 ประชุมคณะทำงาน  เพ่ือแจ้งแนวทางในการคัดกรองข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคลแก่คุณครูที่ปรึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง
ที่สุด 
4.2 ครูที่ปรึกษา  ดำเนินงานตามกิจกรรมคัดกรองนักเรียน  ตาม
แบบเอกสาร  ดังนี้ 

 
 

พฤษภาคม 2565 
 
 
 

มิถุนายน 2565 
 

 
 
คณะกรรมการ
ดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
-คณะกรรมการงาน
กิจการนักเรยีน 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
     - แบบประเมินพฤติกรรม จุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ)  
    - แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
    - แบบคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
และกรอกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพ่ือหลักประกันโอกาส
ทางการเรียนรู้ (การคัดกรองนักเรียนยากจน และการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน)  ผ่านเว็บไซต์ https://demo-cct.thaieduforall.org/  
4.3  ครูที่ปรึกษาดำเนินการ  จัดทำสรุปผลการคัดกรองจากระบบ 
แยกนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มมีปัญหา ในระดับชั้น
ของตนเอง  เสนอผู้บริหารทราบต่อไป 
4.4 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงานกรอกข้อมูล
การคัดกรองนักเรียน และอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสาร
แบบประเมิน SDQ  EQ  แบบคัดกรองฯ  ให้ครูที่ปรึกษา   

 
 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 2565 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 

-ครูที่ปรึกษา 
-ครูหัวหน้าระดับ 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมจัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่แท้จริง) 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน  กรณีพบ
นักเรียนที่มีปัญหา  ต้องการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในกรณีต่างๆ 
5.2 ดำเนินงานตามกระบวนการขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  การส่งต่อภายในสถานศึกษา  หรือประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกในการส่งต่อนักเรียนต่อไป 

5.3  ดำเนินการ จัดทำสรุปรายงานการส่งต่อนักเรียน 
5.4 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงาน อำนวย
ความสะดวกต่างๆในการดำเนินงาน   

 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
-คณะกรรมการ
ดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
-คณะกรรมการงาน
กิจการนักเรยีน 
-ครูที่ปรึกษา 
-ครูหัวหน้าระดับ 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
           งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6. งบประมาณ  
  6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน.....................................................   จำนวน 50,000 บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดำเนินงานประชุมวางแผนพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 

 
 

600 

 
 

600 

 
 
- 

 

 
 

600 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง (Classroom meeting)  
ภาคเรียนที่ 2/2564 และ  
ภาคเรียนที่ 1/2565 
2.1.ค่าวัสดุในการเข้าเล่ม
เอกสารรายงานการประชุม
ผู้ปกครอง  ทั้ง 2 ภาคเรียน 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

800 

 
 
 

800 

 
 
 
- 

 
 

 
800 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
3.1 ค่าเดินทางออกเยี่ยมบ้าน  
ภาคเรียนที่ 2/2564 

 
 
- 

 
 

23,400 

 
 

400 

 
 

23,800 

 
 
- 

 
23,800 

3.2  ค่าเดินทางออกเยี่ยมบ้าน  
ภาคเรียนที่ 1/2565 

 
- 

 
23,400 

 
400 

 
23,800 

 
- 

 
23,800 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคัดกรอง
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
4.1  ค่าวัสดุ  กระดาษ อุปกรณ์ใน
การจัดทำรูปเล่มรายงาน จำนวน 
28 ชั้นเรียน 

 
- 

 
- 

 
500 

 
500 

 
- 

 
500 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมจัดระบบ
ช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพ
ปัญหาที่แท้จริง) 
5.1 ค่าใช้สอยในการดำเนินงาน 
จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยง
ของนักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตาม
สภาพปัญหาที่แท้จริง) 

 
 
 
- 

 
 
 

500 

 
 
 
- 

 
 
 

500 

 
 
 
- 

 
 
 

500 

รวม - 47,300 2,700 50,000 - 50,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% พิจารณาจากรายงานผลการ

เยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา 
รายงานผลการเยี่ยมบ้านของครูที่
ปรึกษา 

2.ผู้ปกครอง ร้อยละ 70 ขึ้นไปเข้าร่วมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting)  ใน
แต่ละภาคเรียน   

พิจารณาจากรายงานการ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(Classroom Meeting)  ใน
แต่ละภาคเรียน   

รายงานการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน(Classroom Meeting)  
ในแต่ละภาคเรียน   

3  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและมี
ความสัมพันธ์อันดีกับครูที่ปรึกษา 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่
มีต่อครุที่ปรึกษาแต่ละ
ระดับชั้น 

แบบประเมินความพึงพอใจครูที่
ปรึกษา  ซึ่งประเมินโดยผู้ปกครอง 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุกคน
ได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง 
 
 

                                                  ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์) 

ตำแหน่ง หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

                                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายธเนศร์  กามาด) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
 

  



244 
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 

 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) รายละเอียด 

1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง(Classroom meeting)  
ภาคเรียนที่ 2/2564 

4,500 
ค่าน้ำดื่มผู้ปกครอง+ครูที่ปรึกษา+สภาช่วยงาน 
900 x 5  =  4,500  บาท  (สมาคมฯ) 

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 23,400 ค่าเดินทางเยี่ยมบ้าน  หลังละ 30 บาท (ประมาณ) 
3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง(Classroom meeting)  

ภาคเรียนที่ 1/2565 
4,500 

ค่าน้ำดื่มผู้ปกครอง+ครูที่ปรึกษา+สภาช่วยงาน 
900 x 5  =  4,500  บาท  (สมาคมฯ) 

4 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 23,400 ค่าเดินทางเยี่ยมบ้าน  หลังละ 30 บาท (ประมาณ) 
5 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

วัสดุในการเข้าเล่มเอกสารระบบดูแลฯ 
3,200 ค่าวัสดุอุปกรณ์เข้าเล่มเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  เช่น  กระดาษ A4    กระดาษทำปก  
หมึกเครื่องพิมพ์  เทปกาวเยื่อ   กาวหนังไก่   ลวด
เย็บกระดาษ  เครื่องเข้าเล่มขนาดใหญ่ 

รวม 50,000  
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โครงการ พัฒนางานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุภาพร  เจริญผล  นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด  นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์  

นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์  นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ  นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว  
นายประยุทธ์  สีเที่ยง  นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี   

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565 
สนองกลยุทธ์ที่   2,4 
สนองมาตรฐานที่   มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญทางด้านวัตถุกับความเจริญทางด้านจิตใจไม่สมดุลกันและเหลื่อมล้ำ

ต่อกัน  จังทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างที่เห็นได้ชัด  ด้วยสังคมแห่งยุคเทคโนโลยี  ความทันสมัยและสิ่ง
ยั่วยวนใจ ทำให้คนอยากลอง  อยากรู้  อยากดู  อยากเห็น  อยากทำและอยากเป็นโดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของ
ตัวเอง  อีกท้ังยังขาดความคิดใคร่ครวญให้ดี  ในการตัดสินในที่จะกระทำการอะไรลงไป  ปัญหาที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน
นั้นส่วนมากเกิดมาจากสาเหตุคือคนขาดคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม  ด้วยเยาวชนไทยจะเป็นผู้พัฒนาประเทศ  ทาง
โรงเรียนจึงมุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตามหลักศาสนาเบื้องต้น  รู้คุณค่า
ของความเป็นไทย  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  ให้นักเรียนปฏิบัติเป็นกิจนิสัย  สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และเพ่ือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และตามนโยบายกรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรม นโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาเพื่อให้
เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขโดยการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชน  

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ได้เห็นความสำคัญ
ของปัญหาดังกล่าวข้างต้น   จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ตาม
หลักพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน  จะ
ช่วยทำให้มีจิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทำให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบ
คุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และทำให้ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนางานดังกล่าว
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2.3  เพ่ือส่งเสริม  สืบทอด  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่สำคัญของไทย 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 3.1 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น   
 3.2  นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ระดับมากข้ึนไป 
 เชิงคุณภาพ 
 3.3 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ปัญหาชีวิตโดยนำหลักธรรม            
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
 3.4  นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วม
ในการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามท่ีสำคัญของไทย 
4. วิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ   
เสนออนุมัติโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  ประชุมวางแผนเพื่อจัดทำโครงการ 
1.2  จัดทำและเสนอโครงการ 

ต.ค.  65 คณะกรรมการ 
งานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าข้ึนปีใหม่ 2565 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2.2  ดำเนินการตามแผน 
2.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

ธ.ค.-ม.ค. 65 คณะกรรมการ 
งานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันไหว้ครู 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1  ประชุมออกแบบกิจกรรมไหว้ครู 
3.2  ดำเนินงานตามแผน 
3.3  สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

มิ.ย. 65 คณะกรรมการ 
งานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1  ประชุมออกแบบกิจกรรมไหว้ครู 
4.2  ดำเนินงานตามแผน 
4.3  สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

มิ.ย. 65 
 

คณะกรรมการ 
งานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1  ประชุมออกแบบกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
5.2  ดำเนินงานตามแผน 
5.3  สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

ก.ค. 65 คณะกรรมการ 
งานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

กิจกรรมที่  6 กิจกรรมวันเฉลิมพรรษา ร.10 
6.1  ประชุมออกแบบกิจกรรม 
6.2  ดำเนินงานตามแผน 
6.3  สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

ก.ค. 65 คณะกรรมการ 
งานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

กิจกรรมที่  7 กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
7.1  ประชุมออกแบบกิจกรรม  กำหนดปฏิทิน 
7.2  ดำเนินงานตามแผน   
7.3  สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

ก.ค. 65 คณะกรรมการ 
งานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง 
6.  งบประมาณ 
    6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน   จำนวน  18,000  บาท 
    6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนเกี่ยวกับการ
จัดทำโครงการ   

- - - - - - 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ขึ้นปีใหม ่2565 
ค่าใช้จ่าย 
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    6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
2.1  ค่าดำเนินการพิธีทางศาสนา 
2.2  ค่าของขวัญปีใหม่ 

 1,000 4,000  
5,000 

  

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันไหว้ครู 
ค่าใช้จ่าย 
3.1  ค่าดำเนินการพิธีทางศาสนา 
3.2 ค่าอุปกรณ์ในการจัดทำพานไหว้
ครูของห้องเรียน 28 ห้องเรียน 

  
 
1,400 

 
 
 

 
5,600 

 
 
 

 
7,000 

  

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมวันสถาปนา
โรงเรียน  ค่าใช้จ่าย 
4.1  ค่าดำเนินการพิธีทางศาสนา 
4.2  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดพิธี
สถาปนาโรงเรียน 

  
 
 

1,000 

 
 

 
2,000 

 
 

 
3,000 

  

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมวันเข้าพรรษา
ค่าใช้จ่าย 
5.1  ค่าดำเนินการพิธีทางศาสนา 
5.2  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดพิธี
สถาปนาโรงเรียน 

  
 
 
 

 
 
 

 
1,000 

 
 
 

 
1,000 

  

กิจกรรมที่  6 กิจกรรมวันเฉลิม
พรรษา ร.10 
ค่าใช้จ่าย 
5.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดพิธี 

   
 
 

1,000 

 
 

 
1,000 

  

กิจกรรมที่  6 กิจกรรมวันเฉลิม
พรรษา ร.10 
ค่าใช้จ่าย 
5.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดพิธี 

   
 
 

1,000 

 
 

 
1,000 

  

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
ค่าใช้จ่าย 
5.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมอบรมคุณธรรม 

   
 
1,000 
15600 

 
 
1,000 

  

รวม  3,400 14,600 18,000  18000 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
-  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
-  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

 
- เช็คชื่อการเข้าร่วม
กิจกรรม 
-ประเมินความพีงพอใจ 

 
- แบบเช็คชื่อการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจกิจกรรม  

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ปัญหา
ชีวิตโดยนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างมีความสุข 

 
-  ใช้แบบประเมินกิจกรรม 
- เก็บข้อมูลงานแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน 
 

 
-  แบบประเมินกิจกรรม 
- สถิติข้อมูลงานแก้ไข 
-แบบสรุปข้อมูลงานแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 9.2  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    9.3  นักเรียนมีส่วนในการส่งเสริม  สืบทอด  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่สำคัญของไทย 
 
  

 

    ………………………………………………. ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสุภาพร  เจริญผล) 
                 ตำแหน่ง  หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
 
  

 

    ………………………………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายธเนศร์  กามาด) 
                 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
    ………………………………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ โรงเรียนสีขาว   
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว, นายสราวุฒฺ คำวัน, นายยุติวิชญ์ เทือกตา, นายจรัญ  
    ปัญญาดิบวงศ์, นายประยุทธ สีเที่ยง, นางสาวดารุณี คำนวล, นายณัฐพงศ์      
    เรือนปานันท์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีงบประมาณ 2564  
สนองกลยุทธ์ที่    2 
สนองมาตรฐานที่    มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียน   1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่รัฐบาลได้ประกาศกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้
 ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ
 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 และแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
 เสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว 
 ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่
 ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข มีจิตสำนึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข 
  ดังนั้นโรงเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสีขาว และสารวัตรนักเรียน 
 เพื่อดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติและเป้าหมายของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
 ติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกัน ป้องกัน  และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
 2.2 เพ่ือให้ทราบข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงและมีปัญหาการเสพสารเสพติดในสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียนในสถานศึกษา 
 2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวในการต่อต้านยาเสพติด  
 2.5 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา และ
       นอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 3.1 ผู้เรียนร้อยละ 96 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ  
 3.2 มีข้อมูลผู้เรียนที่เก่ียวกับสารเสพติดในสถานศึกษาทุกห้องเรียน  
 3.3 ข้อมูลผู้เรียนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
 3.4 ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคนได้รับการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 3.5 ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา หน่วยงานราชการและเอกชน ในชุมชนให้การสนับสนุน    
       ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
    เชิงคุณภาพ 
 3.1 ข้อมูลผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับสารเสพติดน้อยลง  
 3.2 ข้อมูลผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับสารเสพติดได้รับการดูแลช่วยเหลือมากข้ึน  
 3.3 ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคนมีความรู้และมีทักษะชีวิตที่ดี  
 3.4 ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 อยู่ในระดับดี 
 3.5 ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา หน่วยงานราชการและเอกชนในชุมชนมีจิตสำนึก                
       ในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข 
4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมออกแบบกิจกรรม 
1.2 ดำเนินงานตามแผน 
1.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

พ.ค. 66 คณะกรรมการ 
งานโรงเรียนสีขาว 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมออกแบบกิจกรรม 
2.2 ดำเนินงานตามแผน 
2.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

มิ.ย. 66 คณะกรรมการ 
งานโรงเรียนสีขาว 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุมออกแบบกิจกรรม 
3.2 ดำเนินงานตามแผน 
3.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 คณะกรรมการ 
งานโรงเรียนสีขาว 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน จำนวน 5,000 บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
โลก 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

   
 
 

1,000 

 
 
 

1,000 

  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดโลก 
2.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

   
 

1,000 

 
 

1,000 

  

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 ประชุมออกแบบกิจกรรม 
4.2 ดำเนินงานตามแผน 
4.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

ส.ค. 66 คณะกรรมการ 
งานโรงเรียนสีขาว 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1 ประชุมออกแบบกิจกรรม 
5.2 ดำเนินงานตามแผน 
5.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 คณะกรรมการ 
งานโรงเรียนสีขาว 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมออกแบบกิจกรรม 
6.2 ดำเนินงานตามแผน 
6.3 สรุปผล รายงานผลกิจกรรม 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 คณะกรรมการ 
งานโรงเรียนสีขาว 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว 
ค่าใช้จ่าย 
3.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

   
 
 
 

1,000 

 
 
 
 

1,000 

  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด 
ค่าใช้จ่าย 
4.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

   
 
 
 

500 

 
 
 
 

500 

  

กิจกรรมที่ 5กิจกรรมสุ่มตรวจหาสาร
เสพติดในปัสสาวะ 
ค่าใช้จ่าย 
5.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

   
 
 
 

500 

 
 
 
 

500 

  

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมทูบีนัมเบอร์
วัน 
ค่าใช้จ่าย 
6.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

   
 
 
 

1,000 

 
 
 
 

1,000 

  

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว 
ค่าใช้จ่าย 
7.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

   
 
 
 

1,000 

 
 
 
 

1,000 

  

รวม   6,000 6,000   
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข มีความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการ 

 
- ใช้แบบประเมินกิจกรรม 

 
- แบบประเมินกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ไม่
เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและอบายมุข 

 
- ใช้แบบประเมินกิจกรรม 
- สังเกตการณ์ 

 
- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบสังเกต 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
 8.2 มีข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงและมีปัญหาการเสพสารเสพติด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
       ผู้เรียนในสถานศึกษา 
 8.3 มีเครือข่ายนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวในการต่อต้านยาเสพติด  
 8.4 มีการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา และ
       นอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
 
              ผู้เสนอโครงการ 

          ( นายทัศนัย   ต๊ะเข่ือนแก้ว ) 
                               ตำแหน่ง หัวหน้างานโรงเรียนสีขาว 
 
 

          ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายธเนศร์  กามาด ) 
                     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
          ผู้อนุมัติโครงการ 

        ( นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว ) 
                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน                                                                       
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
หน่วยรับผดิชอบโครงการ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1.นางสาวดารุณี คำนวล  
    2.นายยุติวิชญ์ เทือกตา  
    3.นายทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว  
    4.นายณัฐพงค์ เรือนปานันท์ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์ที่      2   
สนองมาตรฐานที่    1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 – 1.10 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากวิสัยทัศน์ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมือง
โลกที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
รวมทั้งเจตคติซึ่งจำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บน
พ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 จำนวน 8 ข้อ 
  งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งมีหน้าที่คอย
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
และดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในด้านวินัย และกรณีนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพ่ือปรับพฤติกรรมให้กับนักเรียน ด้วยความคาดหวังจะให้นักเรียนรู้จักตนเอง และพัฒนา
ตนให้มีคุณธรรมจริยธรรมสอดรับกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนเป็นผู้นำที่ดีของ
สังคมในอนาคต 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 วางแผน แก้ไข ป้องปราม ส่งเสริม สร้างความตระหนักและพัฒนา ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดีขึ้น 
สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
  2.2 เพ่ือลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ลดน้อยลง 
  2.3 ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน  ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียนร่วมกับ
ทางโรงเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนทีมีปัญหาด้านทักษะชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ 
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3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  3.1 นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนพฤติกรรมที่อยู่ในระดับดีมาก 
 เชิงคุณภาพ 
     3.2 นักเรียนที่ผ่านการเข้าส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นคนดีมีวินัยในตนเอง มี
พฤติกรรมที่ดีขึ้นและผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถจบตามโครงสร้างหลักสูตร 2551 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน            งบอุดหนุนรายหัว        จำนวน        6,000       บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ต่อผู้เรียน 
ค่าใช้จ่าย 

   6,000   

รวม    6,000   
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อ
ผู้เรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 เตรียมงาน ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
1.2 ดำเนินกิจกรรม 
1.3 กำกับติดตาม การดำเนินงาน 
1.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

  1 ตุลาคม 64 - 30 
กันยายน 65 

งานแก้ไขและป้องกัน
พฤติกรรมนักเรียน 



257 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียน
ทั้งหมดมีคะแนนพฤติกรรมที่อยู่ใน
ระดับดีมาก 
2.นักเรียนที่ผ่านการเข้าส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญ
ประโยชน์ เป็นคนดีมีวินัยในตนเอง มี
พฤติกรรมที่ดีขึ้นและผ่านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ สามารถจบตาม
โครงสร้างหลักสูตร 2551 

สังเกตพฤติกรรม 
 

 
สังเกตจากการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 
 

คะแนนพฤติกรรมนักเรียน 

 
แบบสังเกตการร่วมวกิจกรรม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนพฤติกรรมที่อยู่ในระดับดีมาก 
 
         ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวดารุณี คำนวล) 
            ตำแหน่ง หัวหน้างานแก้ไขและป้องกันพฤติกรรมนักเรียน 

 
 

         เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย 
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ   งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1.  นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด 
    2.  นางสุภาพร  เจริญผล 
    3.  นายยุติวิชญ์  เทือกตา 
    4.  นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ 
    5.  นายทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว 
    6.  นางสาวดารุณี  คำนวล 
    7.  นายประยุทธ์  สีเที่ยง 
    8.  นายณัฐพงศ์  เรือนปานันท์ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์ที่      ข้อ 2 
สนองมาตรฐานที่   มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาภายใต้นโยบาย
คุณธรรมนำความรู้  การสร้างความตระหนัก  และความสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การสร้างความ
สมานฉันท์  การใช้สันติและวิธีประชาธิปไตย  โดยมุ่งพัฒนานักเรียนเป็นหลัก  ซึ่งองค์กรนักเรียนเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่ง
ที่จะดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมให้เป็นสังคมธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมี
นโยบายในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต้องการให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ดำเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยมีประสบการณ์การเลือกตั้ง  การ
ทำงานเป็นกลุ่ม  มีกระบวนการทำงานในองค์กรสภานักเรียน  การจัดทำโครงการและปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ  
ตลอดจนการฝึกการเป็นผู ้นำและผู ้ตามที ่ดีตามวิถ ีประชาธิปไตย  มีความจำเป็นอย่างยิ ่งที ่โรงเร ียนต้องจัด
กระบวนการพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้  และสามารถนำปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  เน้นการปฏิบัติจริงอย่างทั่วถึง  
เช่น  ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนผู้นำ  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  คณะกรรมการสภานักเรียน  
รวมทั้งการประเมินผลและติดตามผลเป็นระยะและต่อเนื่อง  ผู้บริหารให้ความสำคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางความคิดของนักเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอนที่
ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การให้ความเป็นอิสระกับนักเรียน  เช่น  ในการจัดกิจกรรมประชุมสภา
นักเรียน  กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อส่งเสริมทักษะของนักเรียนในด้านต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง  การศึกษาดูงานในโรงเรียนอ่ืนที่มีผลการปฏิบัติงานด้านสภานักเรียนที่เป็นระบบและเป็นที่ยอมรับ 
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เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานในโรงเรียนได้  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไป 
 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม มีความจำเป็นต้องสร้างสรรค์ พัฒนาส่งเสริม
ประชาธิปไตย พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  และปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยให้แก่
เยาวชนของชาตินำหลักประชาธิปไตยไปใช้ในการดำเนินชีวิตเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 
 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เสนอ
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนดำเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย  และเพ่ือให้นักเรียนฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 3.1  โรงเรียนมีคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 3.2  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
    เชิงคุณภาพ 
 3.3  นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 3.4  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ระดับมากขึ้นไป 
4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 
2565 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
ปีการศึกษา 2565 
-  วางแผนการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 
2565 

 
 
 
กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 

คณะทำงาน 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  ปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้ 
-  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เตรียมสถานที่ 
-  หาเสียงและเลือกตั้ง 
1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประเมิน ตรวจสอบว่าผลที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  ถ้าหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ตรวจหาสาเหตุและ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป  
1.5  รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
ปีการศึกษา 2565 

กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
กุมภาพันธ์ 2565 
 
กุมภาพันธ์ 2565 
 

คณะทำงาน 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 
 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมวันเกียรติยศ ม.3, ม.6 และปัจฉิมนิเทศ ปี
การศึกษา 2564 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมวันเกียรติยศ ม.3, ม.
6 และปัจฉิมนิเทศ 
-  วางแผนการจัดกิจกรรมวันเกียรติยศ ม.3, ม.6 และปัจฉิมนิเทศ 
1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  ปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้ 
-  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เตรียมสถานที่ 
-  ฝึกซ้อมและดำเนินการจริง 
1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประเมิน ตรวจสอบว่าผลที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  ถ้าหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ตรวจหาสาเหตุและ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป  
1.5  รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมวันเกียรติยศ ม.3, ม.6 และ
ปัจฉิมนิเทศ 

 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 

มีนาคม 2565 
 

 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมรับมอบตำแหน่งสภานักเรียน ปีการศึกษา 
2565 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรับมอบตำแหน่งสภานักเรียน 
-  วางแผนการจัดกิจกรรมรับมอบตำแหน่งสภานักเรียน 
1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  ปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้ 
-  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เตรียมสถานที่ 
-  ฝึกซ้อมและดำเนินการจริง 
1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประเมิน ตรวจสอบว่าผลที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  ถ้าหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ตรวจหาสาเหตุและ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป  
1.5  รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมรับมอบตำแหน่งสภานักเรียน 
 

 
 
 
มิถุนายน 2565 
 
 
มิถุนายน 2565 
 
 
 
มิถุนายน 2565 
 
 
มิถุนายน 2565 
 
 
มิถุนายน 2565 

 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ ปีการศึกษา 2565 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ 
-  วางแผนการจัดกิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ 
1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  ปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้ 
-  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เตรียมสถานที่ 
-  ฝึกซ้อมและดำเนินการจริง 
1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประเมิน ตรวจสอบว่าผลที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 

 
 
กรกฎาคม 2565 
 
 
กรกฎาคม 2565 
 
 
กรกฎาคม 2565 
 
 
 
 

 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  ถ้าหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ตรวจหาสาเหตุและ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป  
1.5  รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ 

กรกฎาคม 2565 
 
 
กรกฎาคม 2565 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมประชุมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  วางแผนการจัดกิจกรรมประชุมสภานักเรียน 
1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  ปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้ 
1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประเมิน ตรวจสอบว่าผลที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  ถ้าหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ตรวจหาสาเหตุและ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป  

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2565 
 

คณะทำงาน 
 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน จำนวน 35,000 บาท 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
ค่าใช้จ่าย 
1.1  -  ไวนิลเลือกตั้งประธานนักเรียน 
จำนวน 1 แผ่น ๆ ละ 950 บาท  รวมเป็น
เงินจำนวน 950 บาท 
-  กระดาษชาร์ทสี จำนวน 20 แผ่น ๆ ละ 
10 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 200 บาท 
-  กระดาษบรู๊ฟแผ่นใหญ่  จำนวน 20 แผ่น 
ๆ ละ 5 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 100 
บาท 
-  กระดาษถ่ายเอกสาร  จำนวน 5 รีม ๆ 
ละ 120 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 600 
บาท 
-  กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว  จำนวน 6 ม้วน ๆ 
ละ 45 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 210 บาท 
-  กระดาษกาว 2 หน้าอย่างบาง ¾ นิ้ว  
จำนวน 2 ม้วน ๆ ละ 35 บาท  รวมเป็น
เงินจำนวน 70 บาท 
-  เทปผ้า 2 นิ้ว  จำนวน 6 มว้น ๆ ละ 55 
บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 330 บาท 
-  ปากกาเคมี 2 หัว คละสี  จำนวน 20 
ด้าม ด้ามละ 15 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 
300 บาท 
-  เชือกฟางม้วนใหญ่  จำนวน 2 ม้วน ๆ 
ละ 45 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 90 บาท 
-  กาวสติ๊ก UHU  จำนวน 5 แท่ง แท่งละ 
30 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 150 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  3,000 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมวันเกียรติยศ ม.3, 
ม.6 และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 
-  ค่าดอกไม้ติดหน้าอก สำหรับนักเรียนที่
สำเร็จการศึกษา  แขกผู้มีเกียรติ  จำนวน 
270 ช่อ  ช่อละ 15 บาท  รวมเป็นเงิน
จำนวน 4,050 บาท 
-  ไวนิล  1,000 บาท 
-  ของที่ระลึกนักเรียน  จำนวน 260 ชิ้น 
ชิ้นละ 25 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 6,500 
บาท 
-  น้ำดื่ม  จำนวน 260 ขวด ขวดละ 5 บาท  
รวมเป็นเงินจำนวน 1,300 บาท 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำซุ้มถ่ายรูป  
ไวนิลวันเกียรติยศ  รวมเป็นเงินจำนวน 
1,500 บาท 

     13,400 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมรับมอบตำแหน่ง
สภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 
-  เข็มกลัดสภานักเรียน  จำนวน 20 ชิ้น 
ชิ้นละ 200 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 
4,000 บาท 
-  ดอกไม้ติดหน้าอก  จำนวน 40 ชิ้น ชิ้น
ละ 15บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 600 บาท 
-  ดอกกุหลาบก้านยาว  จำนวน 40 ดอก 
ดอกละ5 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 200 
บาท 
-  หมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษทำเกียรติบัตร  
800 บาท 

     5,600 

 
  



265 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ ปี
การศึกษา 2565 
ค่าใช้จ่าย 
3.1  -  ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ
คณะกรรมการสภานักเรียน  ครู/วิทยากร  
จำนวน 70 คน คนละ 40 บาท  รวมเป็น
เงินจำนวน 2,800 บาท 
-  ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม สำหรับ
คณะกรรมการสภานักเรียน  ครู/วิทยากร  
จำนวน 70 คน  คนละ 2 มื้อ  มื้อละ 20 
บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 2,800 บาท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน  คนละ 
3,000 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 
บาท 
-  ไวนิลการสร้างเสริมภาวะผู้นำ จำนวน 1 
แผ่น ๆ ละ 1,000 บาท  รวมเป็นเงิน
จำนวน 1,000 บาท 
-  วัสดุ อุปกรณ์ หมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษ
ทำเกียรติบัตร  1,500 บาท 

   
 
 
 
 
 
 

  11,000 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมประชุมสภานักเรียน 
ปีการศึกษา 2565 
ค่าใช้จ่าย 
5.1  ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดประชุมสภา  
รวมเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท 

  
 
 

 
 

  2,000 
 

รวม      35,000 
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7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  โครงงานห้องเรียนคุณธรรมทุก
ห้องเรียน 
2.  นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน (มีวินัย  พอเพียง  
ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตอาสา) 

1.  สอบถาม 
2.  สังเกต 
3.  สัมภาษณ์ 
 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 
3.  แบบสัมภาษณ์ 
 
 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมสามารถดำเนินชีวิตโดยใช้หลักคุณธรรม มีวินัย  พอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริต  
และมีจิตอาสา 
 8.2  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้พัฒนาโครงงานห้องเรียนคุณธรรมให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
         ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
       ตำแหน่ง ครู 
 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายธเนศร์  กามาด) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ   สภาจิตอาสา 
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ   งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1.  นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด 
    2.  นางสุภาพร  เจริญผล 
    3.  นายยุติวิชญ์  เทือกตา 
    4.  นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ 
    5.  นายทัศนัย ต๊ะเข่ือนแก้ว 
    6.  นางสาวดารุณี  คำนวล 
    7.  นายประยุทธ์  สีเที่ยง 
    8.  นายณัฐพงศ์  เรือนปานันท์ 
ลักษณะโครงการ     ใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์ที่      ข้อ 2 
สนองมาตรฐานที่     มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรเริ่มต้นที่การสร้างและพัฒนาเยาวชนเพ่ือเตรียมพร้อม
สำหรับการเป็นพลเมืองในอนาคต โดยใช้แนวคิดในการพัฒนาเยาวชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรต้องปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่นับวันจะยิ่งทันสมัยและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ อันส่งผลให้
แนวคิดและรูปแบบวิธีการในการพัฒนาเยาวชนทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมต้องได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรทางสังคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สถาบันทางการศึกษา 
สถาบันศาสนา และสถาบันอื ่น ๆ ต้องร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมพร้อมให้เยาวชนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้และทักษะต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันและอนาคต  รวมทั้งเยาวชนควร
ได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่องการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ มีจิต
สาธารณะ และมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง ชัดเจน แสดงออกในสิ่งที่ควร ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและผู้อื่น 
 กิจกรรมจิตอาสาซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างและกลั่นกรองบุคคลให้มีหัวใจอาสา รับใช้ เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วควรปลูกฝังให้
อยู่ในสามัญสำนึกพ้ืนฐานของคนทุกคน 
 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เสนอ
โครงการสภาจิตอาสา ทำดี ด้วยใจ  เพ่ือสร้างคณะกรรมการสภานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา  และเพื่อส่งเสริมให้
คณะกรรมการสภานักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ช่วยเหลือสังคม ชุมชน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
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2.  วัตถุประสงค ์

 2.1.  เพื่อสร้างคณะกรรมการสภานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา 

 2.2.  เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสภานักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม ชุมชน โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

3. เป้าหมาย 

    เชิงปริมาณ 

 3.1  คณะกรรมการสภานักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม ชุมชน โดยไม่หวังผลตอบแทน  อย่าง
น้อย 5 กิจกรรม 

 3.2  คณะกรรมการสภานักเรียนมสี่วนร่วมในโครงการสภาจติอาสา ทำดี ด้วยใจ ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

    เชิงคุณภาพ 

 3.3  คณะกรรมการสภานักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มจีิตอาสา อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 3.4  คณะกรรมการสภานักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อโครงการสภาจติอาสา ทำดี ด้วยใจ ระดับมากข้ึนไป 

4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมสภาจิตอาสา ทำดี ด้วยใจ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสภาจิตอาสา ทำดี ด้วย
ใจ 
-  วางแผนการจัดกิจกรรมสร้างสภาจิตอาสา ทำดี ด้วยใจ  
1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  ปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการสภาจิตอาสา ทำดี ด้วยใจ ให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประเมิน ตรวจสอบว่าผลที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  ถ้าหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ตรวจหา
สาเหตุและปรับปรุงแก้ไข  

 
 

ตุลาคม 2564 
 
 
 

พฤศจิกายน 2564 
 
 
 

พฤศจิกายน 2564 
 
 

พฤศจิกายน 2564 
 

 
 

คณะทำงาน 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเปิดเวทีเสนอผลงานโครงการสภาจิตอาสา 
ทำดี ด้วยใจ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1  การวางแผน (Plan) 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเปิดเวทีเสนอผลงาน
โครงการสภาจิตอาสา ทำดี ด้วยใจ 
-  วางแผนการจัดกิจกรรมเปิดเวทีเสนอผลงานโครงการสภาจิต
อาสา ทำดี ด้วยใจ 
1.2  การดำเนินงาน (DO) 
-  ปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้ เปิดเวทีเสนอผลงานโครงการสภา
จิตอาสา ทำดี ด้วยใจ 
1.3  การประเมิน/ตรวจสอบ (Check) 
-  ประเมิน ตรวจสอบว่าผลที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
-  ถ้าหากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ตรวจหาสาเหตุ
และปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 

กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 

มีนาคม 2565 
 
 

 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

คณะทำงาน 
 
 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน……………….. จำนวน 5,000 บาท 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมสภาจิตอาสา ทำดี
ด้วยใจ 
ค่าใช้จ่าย 
1.1  ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างสภา
จิตอาสา ทำดี ด้วยใจ 
     -  กระดาษ a4 
     -  หมึกเครื่องพิมพ์ 
     -  ไวนิล 
     รวมเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท 
1.2  ค่าของบริจาค 
รวมเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท 

   
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
2,000 

   
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
2,000 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเปิดเวทีเสนอผลงาน
โครงการสภาจิตอาสา ทำดี ด้วยใจ 
ค่าใช้จ่าย 
2.1  ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำจัดทำ
บอร์ดเพ่ือการนำเสนอผลงานสภาจิตอาสา 
ทำดี ด้วยใจ 
     -  กระดาษ A4 
     -  หมึกเครื่องพิมพ์ 
     รวมเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท 

   
 
1,000 

   
 
1,000 

รวม   5,000   5,000 
 

  



271 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  คณะกรรมการสภานักเรียนเป็น
ผู้ที่มีจิตอาสา 
2.  ผลงานกิจกรรมจิตอาสา ทำดี 
ด้วยใจ 

1.  สอบถาม 
2.  สังเกต 
3.  สัมภาษณ์ 
4.  บันทึกข้อมูล 
 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสังเกต 
3.  แบบสัมภาษณ์ 
4.  แบบบันทึกข้อมูล 
 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  คณะกรรมการสภานักเรียนเกิดคุณลักษณะความเป็นผู้นำจิตอาสาจากกระบวนการทำกิจกรรมนำไปสู่
แนวทางการสร้างนักเรียนจิตอาสาในโรงเรียน และชุมชน 
 8.2  เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์และความร่วมมือในการทำงาน โดยใช้
กิจกรรมจิตอาสา ทำดี ด้วยใจ เป็นเครื่องมือเรียนรู้พัฒนาโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
 

 
         ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
        ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
         เห็นชอบโครงการ 

       (นายธเนศร์  กามาด) 
          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม กลุ่มบริหารงบประมาณ นโยบายและแผน งบประมาณ 2565  (เงินอุดหนุน 58,000) 
ที ่ โครงการ / งาน /กิจกรรม จำนวนเงิน 

(บาท) 
1 การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ  
 1.1 โครงการงานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ 5,000 
 1.2 โครงการพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี 10,000 
 1.3 โครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผนงาน 10,000 
 1.4 โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ 25,000 
 1.5 โครงการธนาคารโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 5,000 
 1.6 โครงการพัฒนางานควบคุมภายใน 3,000 
 รวม 58,000 
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โครงการ พัฒนางานธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ งานธุรการ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ตุลาคม 2564 –31 มีนาคม 2565) และ
ไตรมาสที่ 3 - 4 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2566) 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 6 
สนองมาตรฐานที่   มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2      
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โรงเรียน
ต้องมีความพร้อมเรื่องการบริหารแบบกระจายอำนาจ มีการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดเป้าประสงค์พันธกิจและวิสัยทัศน์ 
ภายใต้การมีส่วนร่วมที่มีโรงเรียนเป็นฐานซึ่งการดำเนินงานของโรงเรียนจะบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้นั้น ความ
พร้อม ความสะดวก ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานในการทำงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
นับว่ามีส่วนสำคัญเชิงการบริหารงาน และจากการประเมินภายนอกที่ผ่านมาพบว่า ผลการประเมินทุกมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดี และได้รับคำรับรองถึงความสำเร็จในการบริหารงานสำนักงาน จึงควรส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานให้มี
ความต่อเนื่องต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำงาน ประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกของโรงเรียน 
 2. เพ่ือให้การประสานงานภายในระหว่างผู้บริหารกับกลุ่มงาน สาระวิชา และบุคลากรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 3. เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและครูได้รับรู้ข่าวสารงานงบประมาณ 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  กลุ่มงานบริหารงบประมาณมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนในการทำงานเพียงพอ ร้อยละ 80 
    เชิงคุณภาพ 
 การบริหารงานของฝ่ายบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



274 
4. วิธีการดำเนินงาน 

5. สถานทีด่ำเนินโครงการ 
 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน  จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมที ่ 1 งานธุรการกลุ ่มบริหาร
งบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย 
- หนังสือรับ – ส่งเอกสารราชการ 
- ทะเบียนคุมเงินต่าง ๆ  
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4  
- กระดาษการ์ดสี 
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35  
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10  
- หมึกเครื่องพิมพ์  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
5,000 

 
 

5,000 

 
 

- 

 
 

5,000 

- ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  - 5,000 5,000  5,,000 
รวม - - 5,000 5,000 - 5,000 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 งานธุรการ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมครูในกลุ่มงานงบประมาณ เพื่อพิจารณากิจกรรม 
และเสนอผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ 
1.2 ดำเนินการรับ – ส่ง หนังสือราชการ  
1.3 การประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ
เสนอผู้บริหาร ประสานงานกับธุรการโรงเรียนและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ  
1.4 นิเทศ/ติดตาม สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

ตุลาคม 2564 
พฤษภาคม 2565 

 
 
นางสาวกนกวรรณ  ขันคำ 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. สำน ักงานม ีว ัสด ุคร ุภ ัณฑ ์และสิ่ ง
สนับสนุนในการทำงานเพียงพอ 
2. ม ี ป ้ า ย น ิ เ ท ศ  ก ล ุ ่ ม ง า น บ ร ิ ห า ร
งบประมาณ 
3. การบร ิหารของกล ุ ่ มบร ิ หารงาน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

-  พ ิ จ า รณาตา มส ภ า พ จ ริ ง 
 
- พิจารณาตามสภาพจริง 
 
- สำรวจความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 
 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ระบบงานธุรการ กลุ่มบริหารงบประมาณ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 2. ระบบงานธุรการ กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดงานอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการจัดเก็บ อ้างอิง และค้นหา
เอกสาร  
  3. ระบบงานธุรการ กลุ่มบริหารงบประมาณ มีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นระบบ เพ่ือการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
         ผู้เสนอโครงการ 

    (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์) 
               ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
         ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายธเนศร์  กามาด) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
 
  



276 
โครงการ พัฒนาระบบการเงินและบัญชี 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปีงบประมาณ 2565 
สนองมาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่  2.1 -2.3  
สนองเป้าประสงค์สถานศึกษาที่    3 
สนองพันธกิจการศึกษาที่   3 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่  3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ลงวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับทราบและใช้
เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโนบาย  โดยมีเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพบุคลากร 
คุณภาพบริหารจัดการ คุณภาพปัจจัยและทรัพยากรทางการศึกษา คุณภาพเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 
 ดังนั้น งานพัฒนาระบบการเงินและบัญชี จึงมีความต้องการปฏิบัติภารกิจงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 
จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด และเพ่ือตอบสนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  มาตรฐานที่ 
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดปัจจัยพื้นฐาน บุคลกร อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนด้าน
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ไว้โดยมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มงานอย่างเหมาะสมและชัดเจน 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นเอกเทศ จัดสถานที่ จัดเก็บเอกสารไว้อย่างปลอดภัย 
  2. เพื่อให้การบริการสะดวด รวดเร็วและเกิดความประทับใจ  ควรมีวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมเพียงพอกับการใช้
งาน 
  3. เพ่ือให้เกิดความชัดเจน โปร่งใสเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
            3.1.1  บุคลากรในงานพัฒนาระบบการเงินและบัญชีโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับการส่งเสริมให้ 
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างท่ัวถึง 
 3.1.2  ระบบบริหารงานพัฒนาระบบการเงินและบัญชีโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับการพัฒนา 
 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  บุคลากรในงานพัฒนาระบบการเงินและบัญชีโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการ 
 3.2.2  งานพัฒนาระบบการเงินและบัญชีโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. วิธีการดำเนินงาน 

 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1  ใช้งบประมาณจากแผนงาน พัฒนาปรับปรุงระบบงานการเงินและบัญชี  จำนวน  10,000   บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์   10,000 10,000  10,000 

รวม   10,000 10,000  10,000 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนรวม   
1.1 ประชุม / วางแผน เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
1.2 ประชุม / วางแผนการดำเนินงาน 
1.3 จัดกิจกรรม 
      1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
      2. ตรวจสอบภายใน 
1.4 สรุป / ประเมินผล และรายงานผล จัดทำรูปเล่ม 

1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565 
 
ธ.ค.64 - มิ.ย.64 
 
สิ้นปีงบประมาณ 

นางเมธาวี  
ขาวสมบูรณ์ 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
โรงเรียนมีทุนงบประมาณเพียงพอในการบริหารตาม
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

 
- การสอบถาม 

 
-แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
-การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัวตามระเบียบ 
-งานเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ 

 
- การสอบถาม 

 
-แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   8.1  การบริหารจัดการในงานพัฒนาระบบการเงินและบัญชีโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2  บุคลากรในงานพัฒนาระบบการเงินและบัญชีโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 
 8.3  งานพัฒนาระบบการเงินและบัญชีโรงเรียนสบปราบพิทยาคม มีงบประมาณเพียงพอในการบริหาร
จัดการตามภารกิจงาน 
 
         ผู้เสนอโครงการ 

    (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์) 
               ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
         ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายธเนศร์  กามาด) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ      พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว  
    2.นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร  
    3.นางพัชราพร  วรรณารักษ์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565 (ไตรมาสที ่1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65)  
                                               และไตรมาสที่ 3-4 (1 เมษายน65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่     3 
สนองมาตรฐานที่   2 
1. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข  จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารการจัดการในการปฏิบัติงาน  
การจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยี การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้สร้างเ ครือข่ายการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวาง  และมีการบริหารจัดการของโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา พรบ.การศึกษา  และยุทธศาสตร์ชาติ   
 

2. วัตถุประสงค ์
     2.1  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  เป้าประสงค์  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงาน/โครงการ กิจกรรม/งาน ของ
โรงเรียนให้เป็นไปตามมรฐานการศึกษา  เป้าหมายของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 
  2.2 เพ่ือวางแผนระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.3 เพ่ือดำเนินการบริหารสินทรัพย์  ทรัพยากร  ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุด  
  2.4 เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีส่วนรว่มในการบริหารจัดการของ 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

 3.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
    ด้านคุณภาพ 
  3.2 สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพตามความสนใจและความต้องการของสถานศึกษา  
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  3.3 สถานศึกษามีเป้าประสงค์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ งานของโรงเรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  เป้าหมายของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน จำนวน 10,000 บาท  (อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Plan  
  - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
  - เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ  
  - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

 
ก.ย. 2564 

 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

Do  
  - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ  
   กิจกรรมที่ 1 กำหนดผู้รับผิดชอบ 
   กิจกรรมที่  2 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  
   กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน และปรับปรุงวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ เป้าประสงค์ 
   กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรังปรุงและพัฒนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
   กิจกรรมที่ 5 สรุปงาน/รงการ/กิจกรรม 

 
 

ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 

 
ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 

 
1.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว  
2.นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร  
3.นางพัชราพร  วรรณารักษ์ 

 

Check  
  - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

ก.ย. 2565 1.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว  
2.นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร  
3.นางพัชราพร  วรรณารักษ์ 

Action  
  - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

ก.ย. 2565 1.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว  
2.นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร  
3.นางพัชราพร  วรรณารักษ์ 
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     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 กำหนดผู้รับผิดชอบ       
กิจกรรมที่ 2 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 

  4,000 4,000 - 4,000 

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน และปรับปรุง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ 

  4,000 4,000 - 4,000 

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ปรังปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  

      

กิจกรรมที่ 5 สรุปงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  2,000 2,000 - 2,000 

รวม   10,000 10,000 - 10,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  
ด้านคุณภาพ 
 1) สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจและ
ความต้องการของสถานศึกษา 
2) สถานศึกษามีเป้าประสงค์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม/ งานของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา   

 
- ตรวจสอบ 
- ประเมินผล 
 
- ตรวจสอบ 
- ประเมินผล 
 
- ตรวจสอบ 
- ประเมินผล 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเเมิน 
 
- ตรวจสอบ 
- ประเมินผล 
 
- ตรวจสอบ 
- ประเมินผล 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
8.2 สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพตามความสนใจและความต้องการของสถานศึกษา  
8.3 สถานศึกษามีเป้าประสงค์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ งานของโรงเรียนให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  เป้าหมายของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 
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     ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว) 
                                ตำแหน่ง หัวหน้างานแผน 

 
 

               (นายธเนศร์  กามาด) ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
     ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
                         ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ งานพัสดุและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์ที่    5 
สนองมาตรฐานที่   2 
1. หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานหลักของงานพัสดุเพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ในโรงเรียนสามารถที่จะดำเนิน
กิจกรรมได้ การจัดทำเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย ต้องให้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัด ทำ
หลักฐานการเบิกจ่ายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ 
.     2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีทุนและทรัพยากรพอเพียงต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  3.1 โรงเรียนมีสื ่อวัสดุ  อุปกรณ์ที ่มีคุณภาพเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและเพียงพอต่อการ
บริหารงาน. 
  3.2 โรงเรียนมีทุนงบประมาณเพียงพอในการบริหารงานตามโครงการที ่ได้รับอนุมัติ  มีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้
    เชิงคุณภาพ 
     3.3 โรงเรียนมีระบบงานงบประมาณงานการเงินและบัญชี  ธุรการ งานแผนงาน  งานพัสดุและสินทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
      3.4  การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 หมวด ฝ่าย งานจัดทำเอกสารขอจัดซื้อจัดจ้าง 
1.2 ขออนุมัติตามข้ันตอน 
1.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.4 จัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

นายสุระกิตย์ 
จันต๊ะวงศ์ 

กิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 
2.2 ชี้แจงการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
2.3 ดำเนินตรวจสอบพัสดุประจำปี 
2.4 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
2.5 ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
2.6 ดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด สูญหาย 
2.9 รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน
ระดับสูงต่อไป 

ตุลาคม 64- 
พฤศจิกายน 64 

นางพัชราพร  
วรรณารักษ์ 

กิจกรรมที่ 3 สารบรรณกลุ่มงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 รับหนังสือจากงานสารบรรณโรงเรียน 
3.2 จัดทำสำเนาเอกสารแบ่งแจ้งผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ 
3.3 จัดเก็บหนังสือตามระเบียบสารบรรณ 
3.4 รายงานข้อมูลต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานระดับสูงกว่าร้องขอ 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

น.ส.กนกวรรณ 
ขันคำ 

กิจกรรม 4 งานทะเบียนทรัพย์สิน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 รับเอกสารเบิกจ่ายที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจาก
การเงิน 
4.2 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์หรือลงบัญชีพัสดุ 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

นางพัชราพร  
วรรณารักษ์  และ 
น.ส.กนกวรรณ 
ขันคำ 



285 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  ห้องพัสดุโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการฝ่ายบริหารงบประมาณ จำนวน..25,000..บาท 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง. 
ค่าใช้จ่าย 
1.1  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้สำหรับ
ทำเอกสารเบิกจ่าย 
1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานทั่วไป 

  15,000 15,000  15,000 

 
 

  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรมที่ 5 งานทะเบียนที่ราชพัสดุ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1 ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุในกรณีได้รับ
งบประมาณการก่อสร้างภายในโรงเรียน 
5.2 ดำเนินการขอรื้ออาคารสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดหรือมีอายุการใช้
งานยาวนานซึ่งอาจไม่เกิดความปลอดภัยหรือกรณีท่ีต้องการนำ
พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ 
5.3 รายงานผลการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ 

ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

นายสุระกิตย์ 
จันต๊ะวงศ์ 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี 
ค่าใช้จ่าย 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้สำหรับทำ
เอกสารรายงาน 

  1,000 1,000  1,000 

กิจกรรมที่ 3 สารบรรณกลุ่มงาน 
ค่าใช้จ่าย 
จัดซื้อแฟ้มและตู้สำหรับจัดเก็บ
เอกสารและวัสดุสำนักงานท่ัวไป 

  7,000 7,000  7,000 

กิจกรรม 4 งานทะเบียนทรัพย์สิน 
ค่าใช้จ่าย 
จัดซื้อแฟ้มและตู้สำหรับจัดเก็บ
เอกสารและวัสดุสำนักงานท่ัวไป 

  1,000 1,000  1,000 

กิจกรมที่ 5 งานทะเบียนที่ราชพัสดุ 
ค่าใช้จ่าย 
จัดซื้อแฟ้มและตู้สำหรับจัดเก็บ
เอกสารและวัสดุสำนักงานท่ัวไป 

  1,000 1,000  1,000 

รวม   25,000 25,000  25,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและ
เพียงพอต่อการบริหารงาน 

 
- การสอบถาม 
- แบบประเมินตามสภาพจริง 

 
- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 

ผลลัพธ์ 
โรงเรียนมีระบบงานงบประมาณงานพัสดุ
และสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 

 
- สอบถาม 
- สภาพจริง 

 
- แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและเพียงพอต่อการบริหารงาน 
 8.2 โรงเรียนมีระบบงานงบประมาณงานพัสดุและสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

         ผู้เสนอโครงการ 
    (นายสุระกิตย์  จันต๊ะวงศ์) 
                         ตำแหน่ง ครู  ชำนาญการพิเศษ 

 
 

 
         ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายธเนศร์  กามาด) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ โรงเรียนธนาคารสบปราบพิทยาคม 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1.นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์  
    2.นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4  

(1 เมษายน65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่     3 
สนองมาตรฐานที่   2 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรา เพราะธนาคารเป็นสถานที่
รับฝาก–ถอนเงิน การออมทรัพย์โดยการฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นการสร้างนิสัยในการประหยัดอดออม เพื่อให้
นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมข้อที่2 ปลูกฝัง
ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่
โครงการโรงเรียนธนาคารมุ่งหวังก็คือ นักเรียนรู้จักการทำงานที่ต้องมีความซื่อสัตย์มีความสุจริต เพราะการทำงานที่
เกี่ยวข้องกับเงินนั้น ต้องมีความซื่อสัตย์ ต้องมีความสุจริตเป็นสำคัญซึ่งเป็นรากฐานนำไปสู่สังคมที่ดี คนก็จะมี
ระเบียบของชีวิต  นอกเหนือจากการที่ให้นักเรียนรู้จักการอดออม นักเรียนยังรู ้จักฝึกงาน ทำงานเป็น ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ต้อนรับลูกค้าเป็น คือเรื่องสำคัญในสังคมไทยการให้บริการนั้นเป็นเรื่องการแข่งขันการมีชีวิตอยู่รอด
ในอนาคต โรงเรียนธนาคารจึงเป็นเป้าหมาย คือการให้นักเรียนฝึกการทำงานในภาคปฏิบัติ คุ้นเคยกับระบบการเงิน
จริง มีการออมด้วยตนเอง เกิดความรู้สึก โดยการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบ 

 ดังนั้นโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอสบปราบ
ดำเนินการจัดทำโครงการโรงเรียนธนาคารสบปราบพิทยาคม 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างนิสัยนักเรียนให้รู้จักการประหยัดออม 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 75 
2.3 เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง   
2.4 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

3. เป้าหมาย 
 3.1เชิงปริมาณ(ระบุ จำนวน/ร้อยละ) 
 3.1.1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 



289 
 3.2เชิงคุณภาพ 
 3.2.1นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม 
 3.2.2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพพนักงานธนาคาร 
 4. วิธีการดำเนินงาน 
 

 
 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

Plan  ขั้นเตรียมการ 
1.จัดทำโครงการโรงเรียนธนาคารสบปราบพิทยาคมและ 
จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.ประชุมชี้แจงโครงการให้คณะครูรับทราบ 
- ครูที่ปรึกษากำกับดูแลนักเรียนให้มีส่วน 
ร่วมในในการออมเงิน ร้อยละ  80 

ก.ย. 2564 
 

 
 
1.นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์  
2.นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ  

 

Do  ขั้นดำเนินการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
คณะครูและนักเรียน  ผู้รับผิดชอบ 
4. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
5.ดำเนินงานตามแผน 

 
 

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

 

 
 
1.นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์  
2.นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ  

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Check  
  - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

ก.ย. 2565 1.นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์  
2.นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ  

 
Action  
  - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

ก.ย. 2565 1.นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์  
2.นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ  
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6.  งบประมาณ 
    6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน งานงบประมาณ   จำนวน 5,000 บาท(เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) 
    6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1.จัดทำโครงการโรงเรียนธนาคารสบปราบ 
พิทยาคมและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.ประชุมชี้แจงโครงการให้คณะครูรับทราบ 
- ครูที่ปรึกษากำกับดูแลนักเรียนให้มีส่วน 
ร่วมในในการออมเงิน ร้อยละ  80 

      

3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบ 
ด้วยคณะครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบ 
4. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
5.ดำเนินงานตามแผน 

  
 

2,000 

 
 

3,000 

 
 

5,000 

  
 

5,000 

- กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน       
- ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน       

รวม  2,000 3,000 5,000  5,000 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
    เชิงปริมาณ 
3.1.1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

- ตรวจสอบ - แบบปรเมิน 

ด้านคุณภาพ 
3.2.1นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอด
ออม 
3.2.2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถใน
การประกอบอาชีพพนักงานธนาคาร 
 

 
      - ตรวจสอบ 
 

- ตรวจสอบ 

 
- แบบปรเมิน 
 

- แบบประเมิน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           2.1 เพ่ือสร้างนิสัยนักเรียนให้รู้จักการประหยัดออม 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 75 
2.3 เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง   

          2.4 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 
        ลงชื่อ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์) 
                      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ 
 
 

        ลงชื่อ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ) 
                    ตำแหน่ง ครู วทิยฐานะ ชำนาญการ 
 
 

       ลงชื่อ..................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายธเนศร์   กามาด) 
                   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

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

       (นายศานติกรศิ ์   วงค์เขียว) 
              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปรบพิทยาคม 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมที่ 1 
ชื่อกิจกรรม  1.จัดทำโครงการโรงเรียนธนาคารสบปราบพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

วัตถุประสงค์   
           1 เพ่ือสร้างนิสัยนักเรียนให้รู้จักการประหยัดออม 

 2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 75 
กลุ่มเป้าหมาย  

           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
ต.ค. 2564 1.นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์  

2.นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ  
 2 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65 

3 ประเมินผลการดำเนินงาน ก.ย. 2565 
4 นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป ก.ย. 2565 

งบประมาณ  จำนวน  5,000  บาท  
ระดับความสำเร็จ 

 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่าง
สม่ำเสมอ ร้อยละ 75 
2.นักเรียนมีนิสัยประหยัดและออม 

 

-  ตรวจสอบจากการเปิดบัญชี 
- จากข้อมูลการฝากเงินของนักเรียน 

-  แบบบันทึกการตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           1 เพ่ือสร้างนิสัยนักเรียนให้รู้จักการประหยัดออม 

 2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 75 

 
      ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบ 
               นางสาววชัราภรณ์  สายวงค์  
                   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ 
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โครงการ พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในสถานศึกษา 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสุภาพร  เจริญผล  นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว  นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
    นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง   
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีงบประมาณ  2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  5   
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  2 
 
1. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2560  มาตรา  62  วรรคสาม  บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง
เพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมเีสถยีรภาพมั่นคงและยั่งยืน  โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังตอ้งมีบทบัญญัติเกีย่วกับกรอบ
การดำเนินการการคลัง  งบประมาณ  วินัยรายได้  รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  การรับทรัพย์สิน  เงินคง
คลังและหนีส้าธารณะ  ดังนั้น  จึงได้กำหนดพระราชบัญญตัิวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  หมวด  4  การบัญชี  การรา
งานและการตรวจสอบ  มาตรา  79  ให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  ซึ่งการควบคมุภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วย
ให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ประหยดั  และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด  ความ
เสียหาย  ความสิ้นเปลือง  ความสญูเปลา่ของการใช้ทรัพย์สิน  หรือการกระทำอันเป็นการทุจรติ   

งานควบคุมภายในโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  จึงต้องดำเนินงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  กำหนดให้หน่วยรับตรวจ จัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคมุ
ภายใน ท้ายระเบียบเป็นแนวทางในการวางระบบควบคมุภายในของหน่วยงาน  ดังนั้น  การจัดวางระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทั้งโรงเรียนถึงการสร้างมาตรฐานการปฏิบตัิงาน การมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร การรักษาทรัพยส์ินของทางราชการ การป้องกันลดข้อผิดพลาด การรั่วไหล การ
สิ้นเปลืองหรือการทุจรติในองค์กร การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบยีบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน   

จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนา  ปรับปรุง  ระบบงานควบคุมภายในเพื่อให้การดำเนินงานในสถานศกึษาเป็นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบภายในและควบคมุ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้องกับ  สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที ่ 2  สนองเป้าประสงค์
สถานศึกษา ที่ 3  สนองพันธกิจสถานศึกษา  3  สนองกลยุทธ์สถานศึกษาท่ี 5  เป้าหมายของโครงการ พัฒนาระบบงานตรวจสอบ
ภายในและควบคุมภายในสถานศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบและมปีระสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 

สถานศึกษา 
22.  เพ่ือให้การดำเนินงานการตรวจสอบภายในและควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.3  รายงานผลการตรวจสอบภายในและควบคุมภายในฝ่ายบริหารและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นไปตามกำหนด 
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3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ(ร้อยละ) 
จัดทำเอกสารตรวจสอบภายในและควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงานครบทุกงาน ร้อยละ 100 

          เชิงคุณภาพ(ระดับ) 
การดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
4. วิธีดำเนินการและข้ันตอนดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนางานควบคมุภายใน ต.ค. 64 1,000 

 
 
 

คณะกรรมการงาน 
ควบคุมภายใน 

 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติ 

ต.ค. 64 

2.ประชุม / วางแผนดำเนนิงาน ธ.ค.  64 
3.จัดกิจกรรม 
ดำเนินงานกิจกรรม  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวก     
ในการปฏิบัติงานให้แต่ละกลุ่มงาน 
- จัดทำเอกสารควบคุมภายใน 

 
 

ส.ค. 65 
 

ส.ค. 65 

ชื่อกิจกรรม  รายงานการปฏิบัติงานควบคุม
ภายใน 

ก.ย.  65 2,000 
 
 
 

คณะกรรมการงาน 
ควบคุมภายใน 

 
 

วิธีการ/ขั้นตอน  
1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

ก.ย. 65 

2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน ก.ย. 65 
3.จัดกิจกรรม 
- กำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 
- จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร ต้นสังกัด สตง. 

ก.ย. 65 

4.สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล                
จัดทำรูปเล่ม 

ก.ย. 65 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ   
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง 
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6.  งบประมาณ 
     6.1  ใช้งบประมาณจากแผนงานเงินงบประมาณ  จำนวน  3,000  บาท 
     6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนางานควบคุม
ภายใน 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำ
เอกสารควบคุมภายใน 

   
 
 
2,000 

 
 
 
2,000 

  
 
 
2,000 

กิจกรรมที่ 2  สรุปผลและจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุม
ภายใน 
2.1  กำกับติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 
2.2  จัดทำเอกสาร รายงานการ
ดำเนินงานควบคุมภายใน 

  
 
 
1,000 

  
 
 
1,000 

  
 
 
1,000 

รวม    3,000  3,000 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีการตรวจสอบภายในและ
ควบคุมภายในสถานศึกษา                    
ตามระบบงาน   

กรอกข้อมูลตามระบบ
ควบคุมภายในของแต่ละ
งาน 

แบบประเมินตามระบบควบคุม
ภายในสถานศึกษา 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

8.1  โรงเรียนมีระบบงานควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพคณะครูและบุคลากรมีส่วนร่วม 
8.2  โรงเรียนมีรายงานควบคุมภายในสถานศึกษาเสนอผู้บริหาร  ต้นสังกัดตามเวลาที่กำหนด 
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    ………………………………………………. ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสุภาพร  เจริญผล) 
                         ตำแหน่ง  หัวหน้างานควบคุมภายใน 
 
  

 
 

       ลงชื่อ..................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายธเนศร์   กามาด) 
                   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

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

       (นายศานติกรศิ ์   วงค์เขียว) 
              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล งบประมาณ 2565   

(เงินอุดหนุน 319,680  +  เงิน บกศ. 2,018,563.50 + งบบริจาค(บ.บ้านปู จำกัด) = 400,000) 
ที ่ โครงการ / งาน /กิจกรรม จำนวนเงิน 

(บาท) 
 การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ  
1 โครงการพัฒนางานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคลากร 10,000 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2.1 กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูเกียรติ 13,000 
 2.2 กิจกรรมพัฒนาครูด้านวิชาการ 12,000 
 2.3 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 7,000 
 2.4 กิจกรรมศึกษาดูงาน อบรม ประชุม 157,500 
 2.5 กิจกรรมส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ เลื่อนตำแหน่ง 9,000 
3 โครงการจัดทำแผนอัตรากำลังฯ  
 3.1 กิจกรรมการวางแผนอัตรากำลัง 500 
 3.2 กิจกรรมการทำทะเบียนประวัติ 500 
 3.3 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 500 
4 โครงการจ้างครูและบุคลากรเพ่ือส่งเสริมคุณภาพนักเรียน  
 4.1 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (งบ บกศ. นายRonaldo) 264,000 
 4.2 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  (เงิน บกศ. ..............................  บาท) 727,332 
 4.3 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 874,680 
 4.4 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 152,551.50 
5 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  (เงินอุดหนุน  109,680  บาท) 

(นายธนวัตร วงค์คำชุ่ม) 
109,680   

6 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (งบ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)) นาย Tylor 400,000 
 รวม 2,738,243.50 
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โครงการ พัฒนางานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1.นางสายทิพย์  วรรณการ  
    2.นางสาวทัศนีย์  ลินพล  
    3.นางสาวณัฐริกา  คันชิง 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการปี    งบประมาณ  2565 (ไตรมาสที ่1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4  

(1 เมษายน65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่     3 
สนองมาตรฐานที่   1-3 
1. หลักการและเหตุผล 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โรงเรียน
ต้องมีความพร้อมเรื่องการบริหารแบบกระจายอำนาจ มีการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดเป้าประสงค์พันธกิจและวิสัยทัศน์ 
ภายใต้การมีส่วนร่วมที่มีโรงเรียนเป็นฐานซึ่งการดำเนินงานของโรงเรียนจะบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้นั้น ความ
พร้อม ความสะดวก ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานในการทำงาน ของหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก 
นับว่ามีส่วนสำคัญเชิงการบริหารงาน และจากการประเมินภายนอกที่ผ่านมาพบว่า ผลการประเมินทุกมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดี และได้รับคำรับรองถึงความสำเร็จในการบริหารงานสำนักงาน จึงควรส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานให้มี
ความต่อเนื่อง 

การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่  ซึ่งสอดคล้องกับ  
มาตรฐานการศึกษาที่  1-3  ตัวบ่งชี้  ....ทุกตัวบ่งชี้... สนองเป้าประสงค์สถานศึกษา ที่ ...4...สนองพันธกิจสถานศึกษา  
....4....สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ที่ ...3...เป้าหมายของโครงการพัฒนาสำนักงานบุคคล 
 งานธุรการถือเป็นงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่สำคัญ  เป็นงานที่ช่วยสนับสนุน
แผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถ้าหากมีการจัดระเบียบของงานไว้อย่างเป็นระบบ  ดังนั้น  
การพัฒนาระบบงานธุรการจึงเป็นการพัฒนาการจัดกระทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวข้องกับงานธุรการมารวมไว้อย่างเป็น
ระบบในที่เดียวกัน  ง่ายต่อการจัดเก็บ  การประมวลผลและการใช้ข้อมูลสารสนเทศงานธุรการ  ทำให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานใช้สนับสนุนในการตัดสินใจได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนางานสารบรรณให้จัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายเอกสารหรือ
หนังสือราชการอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือพัฒนางานทะเบียนและรายงานให้การจัดกระทำเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล สถิติของโรงเรียน  
รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
 2.3 เพ่ือให้งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ซึ่งเก่ียวกับวิธีการและการดำเนินการในด้านความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ  เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและเหตุอื่น ๆ  ดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

  3.1 งานสารบรรณเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  ร้อยละ 90 
             3.2 งานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการและรายงาน  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน     
ร้อยละ  90 
             3.3 งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  
ร้อยละ  90 

  3.4 สามารถติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและรายงานได้ทันตามกำหนด ร้อยละ  90  
     เชิงคุณภาพ  
             3.5โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการ ได้ถูกต้องเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 
  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นการเตรียมการ  
-เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
-จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 2564 1.นางสายทิพย์  วรรณการ 
2นางสาวทัศนีย์  ลินพล  
3.นางสาวณัฐริกา  คันชิง 
 

ขั้นดำเนินการ 
ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) 
-กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
-กำหนดระยะเวลา 
-กำหนดงบประมาณ 
-กำหนดผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 
2565 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงานงานธุรการ จำนวน  10,000 บาท 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการตามแผน (D) 
 -จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
 -จัดทำป้าย  ข้อมูล  และสถิติต่าง ๆ 
 -ดำเนินงานธุรการ 
 -งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
 -งานติดตามและรายงาน 
-รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการกับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและอ่ืน ๆ 
- จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ 
- งานจดบันทึกและรายงานการประชุม 
 -บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
 -งานทำลายเอกสารและหนังสือราชการ 
- จัดหาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์
งานธุรการ 
ตรวจสอบประเมินผล (C) 
-นิเทศ  กำกับ และติดตามผล 
-สำรวจความพึงพอใจ 
นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) 
-ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
-วางแผนในระยะต่อไป 
-จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

  

ขั้นการรายงาน 

-ประเมินโครงการรายงานผล 
ก.ย. 2565  
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
วัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน   10,000 10,000  10,000 

รวม      10,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 1.ระบบงานสารบรรณเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ 
และเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยร้อยละ 70 
 2. ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 
70  

สังเกต  สำรวจ สอบถาม
สัมภาษณ์  ประเมินผลงาน 
 

แบบสังเกต/ แบบสำรวจ / 
สอบถามสัมภาษณ์  แบบ
บันทึกข้อมูล 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 ระบบงานธุรการ  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้ อย  

สวยงาม  สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา  จัดทำได้รวดเร็วขึ้น 
8.3 เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
8.4 ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้องในการควบคุม  ตรวจสอบ  และ

ติดตามเรื่องต่าง ๆ 
 

         ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสายทิพย์  วรรณาการ) 
              ตำแหน่ง หัวหน้าธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1.นางนงนุช  ชัยนันตา  
    2.นางสาวปาณิสรา ใจเรือน  
    3.นางสาวกนกวรรณ ขันคำ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4  

(1 เมษายน65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่     3 
สนองมาตรฐานที่   1-8 
1. หลักการและเหตุผล 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม  สนับสนุน
และจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ  เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้ง
ต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแส
โลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

  โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกท้ังเป็น     การ
สร้างขวัญ กำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนำความรู้และ ประสบการณ์ที่
ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร  
2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพื่อให้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ครู ใน

โรงเรียน  
2.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม  อย่างต่อเนื่อง

และ  เป็นระบบ  
2.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษา  ดูงาน 

มาใช้เพ่ือให้เกดิความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
2.5 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีวิทยฐานะสูงข้ึน   
2.6 เพ่ือนำวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษมาปฏิบัติงานสอนเฉพาะด้าน 
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3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ในระดับดี
ขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น  
3.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ ศึกษาดูงาน อย่าง

น้อย 20 ชั่วโมงต่อปี    
3.4 ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ร้อยละ 10 

เชิงคุณภาพ 
3.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับ  ดีขึ้นไป และมี

ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
3.6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 

  3.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  อย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปี 

3.8 ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Plan  
  - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และ
กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ  
  - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

 
ต.ค. 2564 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

Do  
  - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ  
   กิจกรรมที่ 1 สร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านวิชาการ  
   กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
   กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน  
   กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและเลื่อนวิทยฐานะและเลื่อน
ตำแหน่ง 

 
 

ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 

 

 
 

นางสาวกนกวรรณ ขันคำ 
นางปาณิสรา ใจเรือน 
นางปาณิสรา ใจเรือน 

นางสาวปาณิสรา ใจเรือน 
นางนงนุช ชัยนันตา 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน งานบุคลากร   จำนวน 198,500 บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

   กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมา
ณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 สร้างขวัญ กำลังใจและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

 13,000  13,000 - 13,000 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านวิชาการ  12,000  12,000 - 12,000 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1000 4000 2000 7000 - 7000 
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน 500 157,000  157,500 - 157,500 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและเลื่อนวิทย
ฐานะและเลื่อนตำแหน่ง 

3000 4000 2000 9000 -  9000 
 

รวม 4,500 190,000 4,000 198,500 0 198,500 
 

 
  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Check  
  - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

Action  
  - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ข้าราชการครแูละบุคลากร ทาง
การศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญ และ
กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในระดับดีขึ้น
ไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน 

1. สอบถามความพึงพอใจ ของ
ผู้ร่วมกิจกรรม 

1. แบบสอบถามความ พึงพอใจของ
ผู้ร่วม กิจกรรม 

2. ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน 
ในระดับดีเด่น 

2. ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 2. แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับ 
การอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน อย่าง
น้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 

3. สำรวจการเข้ารับการ อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

3. แบบสำรวจการเข้ารับ การอบรม 
สัมมนา ศึกษา ดูงาน 

4. ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
สูงขึ้น ร้อยละ 100 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจที่ดี มีความรัก สามัคคี มีความสัมพันธ์อันดี 
ต่อกัน  

8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเลื่อน วิทยฐานะ ได้รับ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียน  

8.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ  
8.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษา  ดูงาน มา

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
8.5 โรงเรียนมีผลงานและมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน  
8.6 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในด้านการจัดการศึกษา 
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         เสนอโครงการ 

    (นางนงนุช  ชัยนันตา) 
               ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
              

         เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมที่ 1 
 

ชื่อกิจกรรม  สร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ผู้รับผิดชอบ  กลุม่บริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร  
2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูใน  
   โรงเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย  

ครูและบุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
ต.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล, 

นางสาวกนกวรรณ 
 2 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 

3 ประเมินผลการดำเนินงาน ก.ย. 2565 
4 นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป ก.ย. 2565 

 
งบประมาณ  จำนวน   18,000  บาท (ใช้เงินสวัสดิการ) 

 
ระดับความสำเร็จ 

 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและ 
กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ใน 
ระดับดีข้ึนไป และมีความสามัคคี 
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

สอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วม 
กิจกรรม 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ 
ร่วมกิจกรรม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจที่ดี มีความรัก สามัคคี มีความสัมพันธ์ อันดีต่อ
กัน  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

 
      ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบ 
               (นางสาวกนกวรรณ ขันคำ) 
                      ตำแหน่ง  คร ู
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : สร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงินที่ใช้(บาท) รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 ค่าช่อดอกไม้ 10 100 500 500 1,000  
2 ค่าของที่ระลึก/ของขวัญ 10 100 500 500 1,000  
3 ค่าเกียรติบัตรพร้อม

กรอบ 
10 100 - 1,000 1,000  

4 ค่าอาหารจัดเลี้ยงส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

- - - 10,000 10,000  

รวม 1,000 12,000 13,000  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมที่ 2   
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาครูด้านวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ  
กลุ่มเป้าหมาย  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
ต.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล, 

นางสาวปาณิสรา 
 2 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 

3 ประเมินผลการดำเนินงาน ก.ย. 2565 
4 นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป ก.ย. 2565 

 

งบประมาณ  จำนวน   11,520  บาท  
 

ระดับความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 
90 ได้เข้ารับการ อบรม พัฒนาทางวิชาการ 

สำรวจการเข้ารับการอบรม แบบสำรวจการเข้ารับการอบรม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบ 
               (นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน) 
          ตำแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ชำนาญการ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาครูด้านวิชาการ 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงินที่ใช้(บาท) รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 ค่าเดินทางการเข้ารับ
การอบรม/ประชุม/
สัมมนา 

50 240 6,000 6,000 12,000  

รวม 6,000 6,000 12,000  
 
 

รายละเอยีดการดำเนินกิจกรรมที่ 3 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม  
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

กลุ่มเป้าหมาย  
ครูและบุคลากร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ขั้นตอนการดำเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
ต.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล, 

นางสาวปาณิสรา 
 2 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 

3 ประเมินผลการดำเนินงาน ก.ย. 2565 
4 นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป ก.ย. 2565 

งบประมาณ  จำนวน   11,500 บาท  
ระดับความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ร้อยละ 90 
ได้เข้ารับการ อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

สำรวจการเข้ารับการอบรม แบบสำรวจการเข้ารับการ
อบรม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบ 
               (นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน) 
          ตำแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ชำนาญการ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงินที่ใช้(บาท) รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 ค่าเอกสารอบรม 50 40  2000 2000  
2 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง( 1วัน) 50 80  4000 4000  
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 1000  1000 1000  

รวม  7000 7000  
 

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมที่ 4 
ชื่อกิจกรรม  ศึกษาดูงาน  
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดู งาน มาใช้
เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
กลุ่มเป้าหมาย  

ครูและบุคลากร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
ต.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล, 

นางสาวปาณิสรา   
ใจเรือน 

 
2 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 
3 ประเมินผลการดำเนินงาน ก.ย. 2565 
4 นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป ก.ย. 2565 
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งบประมาณ  จำนวน   160,000 บาท  
ระดับความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ร้อยละ 
90 ได้เข้ารับการ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 

สำร ว จ ก า ร เ ข้ า รับ ก า 
ร อ บ ร ม สัมมนา ศึกษาดู
งาน 

แบบสำรวจการเข้ารับการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบ 
               (นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน) 
          ตำแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ชำนาญการ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 4 : ศึกษาดูงาน 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงินที่ใช้(บาท) รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 ค่าพาหนะ(3วัน) 1 คัน 16,000  48,000 48,000  
2 ค่าของที่ระลึก 1 ชุด 500  500 500  
3 ค่าท่ีพัก(2 คืน) 50 คน 350  35,000 35,000  
4 ค่าอาหาร 50 คน 260  26,000 26,000  
5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    48,000 48,000  

รวม  157,500 157,500  
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมที่ 5 

ชื่อกิจกรรม  ส่งเสริมและเลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนตำแหน่ง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย  

ครูและบุคลากร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ต.ค. 2564 กลุ่มบริหารงาน

บุคคล, 
นางนงนุช ชัยนันตา 

 

2 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ต.ค. 2564- 30 ก.ย. 2565 

3 ประเมินผลการดำเนินงาน ก.ย. 2565 
4 นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป ก.ย. 2565 

 
งบประมาณ  จำนวน  15,000  บาท  
ระดับความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนวิทย
ฐานะสูงขึ้น ร้อยละ 100 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียน 

 
ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบ 

                   (นางนงนุช ชัยนันตา) 
      ตำแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมและเลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนตำแหน่ง 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงินที่ใช้(บาท) รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 ค่าเอกสารอบรม 50 40  2000 2000  
2 ค่าอาหารกลางวัน

อาหารว่าง( 1วัน) 
50 80  4000 4000  

3 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 3000  3000 3000  
รวม  9000 9000  
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โครงการ จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1.นางนงนุช  ชัยนันตา  
    2. นางสาวธัญญภัสร์ เชียงพันธ์ 
    3.นางศิรินภา  ยะคำปลูก 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4  

(1 เมษายน65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่     3 
สนองมาตรฐานที่   1-8 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับอัตรากำลังของบุคลากรที่มีจำนวนเหมาะสมภายในโรงเรียน ซึ่ง
บุคลากรดังกล่าวควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เป็นแบบอย่าง เป็นสมาชิกที่ดีปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ 
โดยการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง จัดทำทะเบียนประวัติ และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาส่งผล
ถึงผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือวางแผนอัตรากำลัง ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน 
2. เพ่ือจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรครู ให้เป็นปัจจุบัน 
3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับการประเมินการปฏิบัติงาน  

3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 3.1 มีจำนวนบุคลากรครู ตามเกณฑ์ที่กำหนด ระดับดีมาก 
 3.2 ร้อยละ 100 ของบุคลากรครูมีทะเบียนประวัติ 
 3.3 ครูและบุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง 
    เชิงคุณภาพ  
 3.1 โรงเรียนมีจำนวนบุคลากรครู ที่ตรงตามความต้องการ มีจำนวนตามเกณฑ์ 
 3.2 บุคลากรครูมีทะเบียนประวัติที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 3.3 ครูและบุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน งานบุคลากร   จำนวน 1,500 บาท 

    6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนอัตรากำลัง 
1.1 ประชุมวางแผน จัดทำโครงการ นำเสนอเพ่ือขอ

อนุมัต ิ 
1.2  ดำเนินการสำรวจข้อมูล วางแผนอัตรากำลัง  

สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  
1.3 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไข  
1.4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 
ต.ค. 2564 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
ก.ย. 2565 
ก.ย. 2565 

นางสาวธัญญภัสร์ เชียงพันธ ์

กิจกรรมที่ 2 ทะเบียนประวัติ 
2.1 ประชุมวางแผน จัดทำโครงการ นำเสนอเพ่ือขอ  
     อนุมัต ิ
2..2 ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนประวัติบุคลากร   
     ให้เป็นปัจจุบัน 
2.3 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไข
2.4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 
ต.ค. 2564 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
ก.ย. 2565 
ก.ย. 2565 

นางศิรินภา ยะคำปลูก 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานครูและ
บุคลากร 
3.1 ประชุมวางแผน จัดทำโครงการ นำเสนอเพ่ือขอ 
     อนุมัต ิ
3.2 ดำเนินการจัดทำเอกสารการประเมินครูและ 
     บุคลากร  เพ่ือเสนอขอเลื่อนเงินเดือน 
3.3 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไข
3.4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 
 

ต.ค. 2564 
 

มี.ค. 2565, ก.ย. 2565 
 

ก.ย. 2565 
ก.ย. 2565 

นางนงนุช  ชัยนันตา 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนอัตรากำลัง - - 500 500 - 500 
กิจกรรมที่ 2 ทะเบียนประวัติ - - 500 500 - 500 
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครูและบุคลากร 

- - 500 500 - 500 

รวม - - 1,500 1,500 - 1,500 
 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

จำนวนบุคลากรครู ที่ตรงตาม
ความต้องการ มีจำนวนตามเกณฑ์ 

- การสังเกต/การบันทึก/ แบบ
ประเมิน 
- การสังเกต/การบันทึก/การ
ประเมิน/การนิเทศ 

- แบบสังเกต/แบบบันทึก/ 
แบบประเมิน 
- แบบสังเกต/แบบบันทึก/แบบ
ประเมิน/เอกสารการนิเทศ 

ทะเบียนประวัติที่ครบถ้วนถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

- การสังเกต/การบันทึก/ แบบ
ประเมิน 
- การสังเกต/การบันทึก/การ
ประเมิน/การนิเทศ 

- แบบสังเกต/แบบบันทึก/ 
แบบประเมิน 
- แบบสังเกต/แบบบันทึก/แบบ
ประเมิน/เอกสารการนิเทศ 

ครูและบุคลากรได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- การสังเกต/การบันทึก/ แบบ
ประเมิน 
- การสังเกต/การบันทึก/การ
ประเมิน/การนิเทศ 

- แบบสังเกต/แบบบันทกึ/ 
แบบประเมิน 
- แบบสังเกต/แบบบันทึก/แบบ
ประเมิน/เอกสารการนิเทศ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 มจีำนวนบุคลากรครู ที่ตรงตามความต้องการ มีจำนวนตามเกณฑ์ 
8.2 มีทะเบียนประวัติที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
8.3 ครูและบุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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         ผู้เสนอโครงการ 
    (นางนงนุช  ชัยนันตา) 
               ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
 

 

         เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
  



319 
โครงการ จ้างครูและบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนงนุช  ชัยนันตา  
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4  

(1 เมษายน65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่     1 
สนองมาตรฐานที่   1-3 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มุ ่งเน้นให้โรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
โรงเรียนมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อพัฒนานักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงกับครูผู้สอนชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาในด้านการฝึกปฏิบัติ ให้คิดเป็น ทำเป็น ใช้ภาษาในการสื่อสาร
กับชาวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ี 1 ตัวบ่งชี้ 1.1.2 สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่ 1 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการ ส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสู งอย่างต่อเนื่องและเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน ในการที่จะพัฒนาเด็กให้มีลักษณะดังกล่าวนั้นจะต้องพัฒนาครูให้เปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากครูไปสู่เด็กแต่สภาพปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ขาดแคลนครู 
ถึงจะส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณภาพอย่างไรก็ยากที่จะพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาได้ เนื่องจากสาเหตุครูไม่ตรงวิชาเอก จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดจ้างครูจบ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงได้เขียนโครงการเพ่ือจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่
สอนนักเรียนเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค ์

2.1   เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

2.2   เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 80% 

2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 80% 
    ด้านคุณภาพ 
  3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
4. วิธีการดำเนินงาน 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณ  เงินบำรุงการศึกษา 
  - ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ  จำนวน 727,332 บาท 
  - ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  จำนวน  874,680 บาท   

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  จำนวน  152,551.50 บาท 
  - ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ  (Ronaldo) จำนวน  264,000 บาท 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Plan  
  - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนด
หน้าที่รับผิดชอบ  
  - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

 
ต.ค. 2564 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

Do  
  - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ  
   กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 
   กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ 
    กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
    กิจกรรมที่ 4 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 

 
 

1 ต.ค. 2564 – 30 
ก.ย. 2565 

 
 

นางนงนุช ชัยนันตา 

Check  
  - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

Action  
  - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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  6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างครูชาว
ต่างประเทศ 

264,000     264,000 

กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างครูที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา เฉพาะ 

727,332     727,332 

กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

874,680     874,680 

    กิจกรรมที่ 4 ค่าตอบแทน
วิทยากรภายนอก 

152,551.50     152,551.50 

รวม 2,018,564     2,018,564 
 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

ประเมินผลโดยการ
สังเกต  สัมภาษณ์  ประเมินผล
งาน  การพัฒนาของนักเรียน 

แบบติดตามและประเมินผล  
แบบสังเกต 

           7.2 การจัดการเรียนการสอน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 80 % 

ประเมินสรุปผลจากแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ 

แบบวัดความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา  
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         ผู้เสนอโครงการ 

    (นางนงนุช  ชัยนันตา) 
                   ตำแหน่ง หัวหนา้ฝ่ายบุคลากร 

 
 

         เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ จ้างครูและบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนงนุช  ชัยนันตา  
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4  

(1 เมษายน65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่     1 
สนองมาตรฐานที่   1-3 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มุ ่งเน้นให้โรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
โรงเรียนมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อพัฒนานักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงกับครูผู้สอนชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาในด้านการฝึกปฏิบัติ ให้คิดเป็น ทำเป็น ใช้ภาษาในการสื่อสาร
กับชาวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ี 1 ตัวบ่งชี้ 1.1.2 สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่ 1 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการ ส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูงอย่างต่ อเนื่องและเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน ในการที่จะพัฒนาเด็กให้มีลักษณะดังกล่าวนั้นจะต้องพัฒนาครูให้เปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากครูไปสู่เด็กแต่สภาพปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ขาดแคลนครู 
ถึงจะส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณภาพอย่างไรก็ยากที่จะพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาได้ เนื่องจากสาเหตุครูไม่ตรงวิชาเอก จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดจ้างครูจบ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงได้เขียนโครงการเพ่ือจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่
สอนนักเรียนเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

2.2   เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 80% 

2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 80% 
    ด้านคุณภาพ 
  3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
4. วิธีการดำเนินงาน 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณ 
  - ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ  ( เงินอุดหนุน) 
   
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Plan  
  - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนด
หน้าที่รับผิดชอบ  
  - จดัหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

 
ต.ค. 2564 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

Do  
  - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ  
   กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ 

 
 

1 ต.ค. 2564 – 30 
ก.ย. 2565 

 
 

นางนงนุช ชัยนันตา 

Check  
  - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

Action  
  - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

ก.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างครูที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา เฉพาะ 
(นายธนวัตร  วงศ์คำชุ่ม) 

109,680   109,680  109,680 

รวม 109,680   109,680  109,680 
 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.1 นักเรียนาทุกคนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

ประเมินผลโดยการ
สังเกต  สัมภาษณ์  ประเมินผล
งาน  การพัฒนาของนักเรียน 

แบบติดตามและประเมินผล  
แบบสังเกต 

           7.2 การจัดการเรียนการสอน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 80 % 

ประเมินสรุปผลจากแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ 

แบบวัดความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา  

 
         ผู้เสนอโครงการ 

    (นางนงนุช  ชัยนันตา) 
                   ตำแหน่ง หัวหนา้ฝ่ายบุคลากร 

 
         เห็นชอบโครงการ 

    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ จ้างครูและบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุม่บริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนงนุช  ชัยนันตา  
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4  

(1 เมษายน65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่     1 
สนองมาตรฐานที่   1-3 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มุ ่งเน้นให้โรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
โรงเรียนมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อพัฒนานักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงกับครูผู้สอนชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาในด้านการฝึกปฏิบัติ ให้คิดเป็น ทำเป็น ใช้ภาษาในการสื่อสาร
กับชาวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ี 1 ตัวบ่งชี้ 1.1.2 สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่ 1 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการ ส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูงอย่างต่อเนื่องและเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน ในการที่จะพัฒนาเด็กให้มีลักษณะดังกล่าวนั้นจะต้องพัฒนาครูให้เปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากครูไปสู่เด็กแต่สภาพปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ขาดแคลนครู 
ถึงจะส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณภาพอย่างไรก็ยากที่จะพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้ เรียน
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาได้ เนื่องจากสาเหตุครูไม่ตรงวิชาเอก จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดจ้างครูจบ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงได้เขียนโครงการเพ่ือจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่
สอนนักเรียนเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค ์

2.1   เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

2.2   เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

 
  



327 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 80% 

2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 80% 
    ด้านคุณภาพ 
  3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
4. วิธีการดำเนินงาน 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณ 
  - ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ (งบ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)) นาย Tylor 
 
  
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Plan  
  - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และกำหนด
หน้าที่รับผิดชอบ  
  - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

 
พ.ค. 2564 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

Do  
  - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ  
   กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 
    

 
 

1 มิ.ย. 2564 – 31 
มี.ค. 2565 

 
 

นางนงนุช ชัยนันตา 

Check  
  - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

Action  
  - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างครูชาว
ต่างประเทศ (งบ บริษัทบ้านปู 
จำกัด (มหาชน)) นาย Tylor 

400,000   400,000  400,000 

รวม 400,000   400,000  400,000 
 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.1 นักเรียนาทุกคนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐาน
ด้านคณุภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

ประเมินผลโดยการ
สังเกต  สัมภาษณ์  ประเมินผล
งาน  การพัฒนาของนักเรียน 

แบบติดตามและประเมินผล  
แบบสังเกต 

           7.2 การจัดการเรียนการสอน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 80 % 

ประเมินสรุปผลจากแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ 

แบบวัดความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา  

 
        ผู้เสนอโครงการ 
    (นางนงนุช  ชัยนันตา) 
                   ตำแหน่ง หัวหนา้ฝ่ายบุคลากร 

 

         เห็นชอบโครงการ 
    (นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์) 
       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานทั่วไป งบประมาณ 2565  (อุดหนุน 707,000) 
ที ่ โครงการ / งาน /กิจกรรม จำนวนเงิน 

(บาท) 
1 การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ  
 1.1 พัฒนาระบบงานสารบรรณ   
 1.1.1 งานสารบรรณโรงเรียน       30,000.00  
 1.1.2 งานธุรการฝ่าย        5,000.00  
 1.2 พัฒนางานอาคารสถานที่   
 1.2.1 งานดูแลรักษาความสะอาด     210,000.00  
 1.2.2 งานสาธารณูปโภค  ซ่อมแซม และบำรุงรักษา       50,000.00  
 1.2.3 งานก่อสร้าง     250,000.00  
 1.2.4 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย        5,000.00  
 1.3 พัฒนางานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมประสานการศึกษา   
 1.3.1 จัดทำวารสารโรงเรียน       43,200.00  
 1.3.2 บอร์ดบุคลากร + เว็บไซด์ ร.ร.        4,000.00  
 1.4 พัฒนางานโภชนาการและสวัสดิการร้านค้า        5,000.00  
 1.5 พัฒนางานอนามัยโรงเรียน       10,000.00  
 1.6 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์       30,000.00  
 1.7 ระบบสาธารณูปโภคแฟลต       34,800.00  
 1.8 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา       30,000.00  
 รวม 707,000 
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โครงการ    พัฒนาระบบงานสารบรรณ และงานธุรการโรงเรียน 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ   งานธุรการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีงบประมาณ 2565 
สนองจุดเน้นที ่  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่   2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากมาตรฐานและจุดเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โรงเรียนต้องมีความพร้อมเรื่องการบริหารและการจัดการ มีการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดเป้าประสงค์ 
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ภายใต้การมีส่วนร่วมที่มีโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งการดำเนินงานของโรงเรียน  จะบรรลุวิสัยทัศน์ได้
นั้น ต้องมีความพร้อม ความสะดวก จึงควรส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานให้มีความต่อเนื่อง  การบริหารสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์สถานศึกษาต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้ อง รวดเร็วเป็น
ปัจจุบัน  
  ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและเพื่อให้งานเป็นระบบ สามารถ
ค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว งานธุรการ เป็นงานที่ส่าคัญและจ่าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวม
ข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่ง
หนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษา จากองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึง การจัดเก็บและ
ท่าลายหนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การอ่านวยความสะดวกต่างๆ ในการ
ด่าเนินงานของสถานศึกษา ให้ด่าเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการบริหารงานสามารถ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และการดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการให้เป็นตัวช่วยส่งเสริม อ่านวย
ความสะดวกในการท่างานให้กลุ่มงานต่าง ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่วางไว้ สามารถประยุกต์ระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่ทางราชการก่าหนดเข้ากับงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  ดังนั ้น เพื ่อพัฒนาระบบงานสารบรรณ และงานธุรการโรงเรียน  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
กระบวนการบริหารและการจัดการระบบงานสารบรรณ และงานธุรการโรงเรียน  ให้มีการดำเนินงานได้อย่าง  มี
ประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนตามระบบการดำเนินงาน และเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การด่าเนินงานงานสารบรรณ และงานธุรการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว 

ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  2.2 เพ่ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ท่ีจ่าเป็นในการด่าเนินงานสารบรรณ และงานธุรการโรงเรียนให้เป็นไปอย่าง       มี

ประสิทธิภาพ  
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 100 งานสารบรรณและงานธุรการโรงเรียน มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนในการ
ดำเนินงาน    
 เชิงคุณภาพ 
     การบริหารระบบงานสารบรรณและงานธุรการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการ      รับบริการของงานสาร
บรรณและงานธุรการโรงเรียน 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม พัฒนาระบบงานสารบรรณและ 
งานธุรการโรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุม / วางแผน 
   เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผนการจัดหาวัสดุ   
  อุปกรณ์ในการดำเนินงานสารบรรณและ 
  งานธุรการ 
3. ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการสำรวจราคาวัสดุ/ อุปกรณ์ 
- ดำเนินการขอจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปฏิบัติงาน 
- ดำเนินงานตามกระบวนการงานสารบรรณ 
  และธุรการโรงเรียน 

 
 
 

20 กันยายน 2564 
 

 1 ตุลาคม 2564 
- 

2 ตุลาคม 2564 
 

   7 ตุลาคม 2564 
- 

8 ตุลาคม 2564 
 

1 ตุลาคม 2564 
- 

30 กันยายน 2565 

นางสาววัชราภรณ์  สายวงค ์
นางนุชจรินทร์  ปัญญาดิบวงศ์ 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
    งานสารบรรณและธุรการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน  จำนวน  30,000 บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรม พัฒนาระบบงานสารบรรณ
และงานธุรการโรงเรียน 
ค่าใช้จ่าย 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน
สารบรรณและงานธุรการ 

   
 
 

30,000 

   
 
 
30,000 

รวม   30,000   30,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- การด่าเนินงานสารบรรณและงาน
ธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึด
ความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้อง        
ตามระเบียบของทางราชการ 
- งานสารบรรณและงานธุรการ
โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ที่จ่าเป็นในการ
ด่าเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานสากล 

สัมภาษณ์ 
สำรวจความพึงพอใจ 
 
 
 
สัมภาษณ์ 
สำรวจความพึงพอใจ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสำรวจ 
 
 
 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสำรวจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รวมทั้งบุคคลภายนอกและหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา มีความพึงพอใจในความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน มีความพึงพอใจใน
การรับบริการงานสารบรรณและงานธุรการโรงเรียน และท้ังนี้เพ่ืองานสารบรรณและงานธุรการโรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ที่
จ่าเป็นในการด่าเนินงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
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         ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์) 
      ตำแหน่ง ครู 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายธเนศร์  กามาด) 
                ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 
                 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



334 
โครงการ    พัฒนาระบบงานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ   งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีงบประมาณ 2565 
สนองจุดเน้นที่   6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่   2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากมาตรฐานและจุดเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โรงเรียนต้องมีความพร้อมเรื่องการบริหารและการจัดการ มีการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดเป้าประสงค์ 
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ภายใต้การมีส่วนร่วมที่มีโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งการดำเนินงานของโรงเรียน  จะบรรลุวิสัยทัศน์ได้
นั้น ต้องมีความพร้อม ความสะดวก จึงควรส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานให้มีความต่อเนื่อง การบริหารสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์สถานศึกษาต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วเป็น
ปัจจุบัน  
  ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและเพื่อให้งานเป็นระบบ สามารถ
ค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว งานธุรการ เป็นงานที่ส่าคัญและจ่าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวม
ข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่ง
หนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษา จากองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึง การจัดเก็บและ
ท่าลายหนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การอ่านวยความสะดวกต่างๆ ในการ
ด่าเนินงานของสถานศึกษา ให้ด่าเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการบริหารงานสามารถ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลั กโดยเน้นความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และการดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการให้เป็นตัวช่วยส่งเสริม อ่านวย
ความสะดวกในการท่างานให้กลุ่มงานต่าง ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่วางไว้ สามารถประยุกต์ระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่ทางราชการก่าหนดเข้ากับงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  ดังนั้น งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการงานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อให้มีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนตามระบบการดำเนินงานสารบรรณ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การด่าเนินงานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตาม

ระเบียบของทางราชการ 
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  2.2 เพ่ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ท่ีจ่าเป็นในการด่าเนินงานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภา  
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 100 งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนในการดำเนินงาน    
 เชิงคุณภาพ 
     การบริหารระบบงานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการรับบริการของ    งานธุรการ กลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานทีด่ำเนินโครงการ 
    งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน  จำนวน  5,000 บาท 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม พัฒนาระบบงานธุรการ               
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. วางแผน 
   เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2. ขั้นเตรียมการ 
- วางแผนการจัดหาวัสดุ   
  อุปกรณ์ในการดำเนินงานงานธุรการ 
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
3. ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการสำรวจราคาวัสดุ/ อุปกรณ์ 
- ดำเนินการขอจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การ
ดำเนินงาน 
4. ขั้นปฏิบัติงาน 
- ดำเนินงานตามกระบวนการงานธุรการ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

20 กันยายน 2564 
 

 1 ตุลาคม 2564 
- 

2 ตุลาคม 2564 
 

   1 พฤศจิกายน 2564 
- 

10 พฤศจิกายน 2564 
 

1 ตุลาคม 2564 
- 

30 กันยายน 2565 

นางสาววัชราภรณ์  สายวงค ์
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     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรม พัฒนาระบบงานธุรการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ค่าใช้จ่าย 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน
งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

   
 
 

5,000 

   
 
 
5,000 

รวม   5,000   5,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- การด่าเนินงานธุรการ              
กลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นไปอย่าง           
มีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว 
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
- งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป        
มีวัสดุครุภัณฑ์ที่จ่าเป็นในการ
ด่าเนินงานธุรการเป็นไปอย่าง           
มีประสิทธิภาพ  

สัมภาษณ์ 
สำรวจความพึงพอใจ 
 
 
 
สัมภาษณ์ 
สำรวจความพึงพอใจ 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสำรวจ 
 
 
 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสำรวจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รวมทั้งบุคคลภายนอกและหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา มีความพึงพอใจในความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน มีความพึงพอใจใน
การรับบริการงานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และทั้งนี้เพ่ือให้งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีวัสดุครุภัณฑ์ที่
จ่าเป็นในการด่าเนินงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



337 
 
 

         ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์) 
      ตำแหน่ง ครู 
 
 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายธเนศร์  กามาด) 
                ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 
                 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนางานอาคารสถานที่ 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริการงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริการงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์ที่...4..5. 
สนองมาตรฐานที่  2 ตัวชี้วัดที่ 5,6  มาตรฐานตัวที่ 3 ตัวชี้วัดที่  2 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นกลุ่มบริหารงานที่ต้องให้บริการอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม  งานบริการต่างๆในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของครูบุคลากรและนักเรียน รวมทั้ง
การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง ประสานสัมพันธ์ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียน
และชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็น
บุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ การ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การกระจายการบริหารงานภายในองค์กรเป็นการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง การอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
    มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารทั่วไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอน 
    และมีระบบแบบแผน 
 3. เพ่ือสนับสนุนและพัฒนา อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ให้มีความสวยงาม ปลอดภัย  

                เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 4. เพ่ือรักษาความสะอาด อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในอาคารเรียนต่างๆเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

3. เป้าหมาย 
       เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1. พัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่นสวยงาม โดยแบ่งพ้ืนที่ให้บุคลากรและ         
              นักเรียนทุกคนได้มีส่วนรับผิดชอบ ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง  
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 2. มีการจัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนและอาคาร ตลอดจนปรับปรุงดูแลรักษาอาคาร ทุกหลังให้ 
              สะอาดสวยงาม โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม จากครู นักเรียน พนักงานบริการ 
 3. สร้างความสัมพันธ์ชุมชนอันดีกับกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนางานรักษาความปลอดภัย  
  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. จัดระบบให้การบริหารองค์กร ให้บริการงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ และ  
                 เป้าหมายที่กำหนดไว้  
             2. โรงเรียนมีอาคารสถานที่สวยงามสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 
    3. มีทางเดินเรียนระหว่างอาคารเรียน บริการ นักเรียน ครูและบุคลากร ที่สะดวกและเหมาะสม 
                มากขึ้น 
        4.มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบ ติดตาม ที่ทันสมัยขึ้น 
    5.มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมให้สามารถใช้งานได้เสมอและปลอดภัย  
             6. มีการปรับปรุงโรงอหาร อาคารปฏิบัติงานนักการ เหมาะสมและสะอาดเพ่ิมข้ึน 
4. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานสารบรรณและ 
งานธุรการโรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุม / วางแผน 
   เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
1.2. ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผนการจัดหาวัสดุ   
  อุปกรณ์ในการดำเนินงานสารบรรณและ  งานธุรการ 
1.3. ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการสำรวจราคาวัสดุ/ อุปกรณ์ 
- ดำเนินการขอจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การดำเนินงาน 
1.4. ขั้นปฏิบัติงาน 
- ดำเนินงานตามกระบวนการงานสารบรรณ 
  และธุรการโรงเรียน 

 
 
 
20 กันยายน 2564 

 
1-2 ตุลาคม 2564 

 
  
 
7-8 ตุลาคม 2564 

 
1 ตุลาคม 2564 

- 
30 กันยายน 2565 

 
 
 
นางสาววัชราภรณ์  สายวงค ์
นางนุชจรินทร์  ปัญญาดิบวงศ์ 
 



 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 545,000 บาท(อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 งานอาคารสถานที่ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วางแผนเตรียมข้อมูล
การดำเนินงาน  
2.2 สำรวจวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการ ความจำเป็นใน
การซ่อม บำรุง รักษา สร้าง ในด้านอาคาร สถานที่3 
2.3 สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการ
บำรุงรักษางานด้านอาคารสถานที่ 
2.4 จัดทำแผนปฏิบัติการงานอาคารสถานที่ 
2.5 ปฏิบัติงานตามปฏิทินงาน 
2.6 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

 
 
1 - 5 ตุลาคม 2564 
 
1 - 5 ตุลาคม 2564 
 
1 – 5 ตุลาคม 2564 
 
10 – 15 ตุลาคม 2564 
1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65 

25 กันยายน 2565 

 
 
คณะกรรมการ 
 
นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ 

 
นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ 

 
 
 

กิจกรรมที่ 3. งานโสตทัศนศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ทั้งในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 
3.2 จัดเตรียม บำรุงรักษา ซ่อมแซม จัดเก็บ อุปกรณ์งาน
โสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นระบบ พร้อมใช้ 

 
 
1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

 
 
นายราเชนทร์  ปาละจะเร 

กิจกรรมที ่4 งานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1สำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ 
    - ขออนุมัติการจัดซื้อ 
4.2. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
4.3. ขั้นสรุปประเมินผลและสรุปผลจัดทำรูปเล่มรายงาน
การดำเนินโครงการ 

 
 
ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

 
 
นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงค์ 
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     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1. งานอาคารสถานที่ 
1.1 งานดูแลรักษาความสะอาด 
1.2.งานสาธารณูปโภค  ซ่อมแซม และ
บำรุงรักษา 
1.3 งานก่อสร้าง 

 
 

 
10,000 
10,000 
 
100,000 

 
200,000 
40,000 
 
150,000 

 
210,000 
 50,000 
 
250,000 

  
210,000 
 50,000 
 
250,000 

กิจกรรมที่ 2 งานโสตทัศนศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและ
หน่วยงานภายนอก 
2.2 จัดเตรียม บำรุงรักษา ซ่อมแซม 
จัดเก็บ อุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ให้
เป็นระบบ พร้อมใช้ 
 

   
 
30,000 

 
 
30,000 

  
 
30,000 

กิจกรรมที ่3 งานอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1สำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ 
    - ขออนุมัติการจัดซื้อ 
3.2. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
3.3. ขั้นสรุปประเมินผลและสรุปผล
จัดทำรูปเล่มรายงานการดำเนินโครงการ 

   
 
 
5,000 

 
 
 
5,000 

  
 
 
5,000 

รวม  120,000 425,000 545,000  545,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ความพร้อมใช้ของอาคารสถานที่  ระบบ
สาธารณูปโภค งานธุรการ 
2.การให้บริการแก่คณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียน และหน่วยงาน ภายนอก 
3.ความสะอาด สวยงามของอาคาร สถานที่ 
4.มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถ
ตรวจสอบ ติดตาม ที่ทันสมัยขึ้น 

- ตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้าง 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบชิ้นงาน 

- แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
 
- แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารทั่วไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
3. อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ให้มีความสวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
4. มีความสะอาด อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในอาคารเรียนต่างๆเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 

         ผู้เสนอโครงการ 
    (นายสมเกียรต ิ  ขาวสมบูรณ์) 
    ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายธเนศร์  กามาด) 
                ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 
                 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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1. กิจกรรมงานโสตทัศนูกรณ์ 
 1. ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน (เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ กล้อง
ถ่ายรูป) 
 2. ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานภายนอกท่ีมาขอใช้บริการ 
 3. ให้บริการอุปกรณ์เสียงตามสายภายในโรงเรียน 
 4. ให้บริการถ่ายภาพและวีดีโอกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
 5. ดูแล รักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 6. ทำทะเบียนคุมและทะเบียนการยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
 7. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
อุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อ-จัดหา 
 1. ถ่านอัลคาไลน์สำหรับใส่ไมค์ลอย   ราคา  4,000  บาท 
 2. ไมค์สาย ยาว 10 เมตร     จำนวน 2 ตัว  ราคา  4,000  บาท 
 3. สาย HDMI ยาว 10 เมตร จำนวน 2 เส้น  ราคา     600  บาท 
 4. สาย HDMI ยาว 5 เมตร   จำนวน 3 เส้น  ราคา     750  บาท 
 5. Mixer (เครื่องปรับแต่งเสียง) จำนวน 1 เครื่อง  ราคา  5,000  บาท 
 6. ไมค์ลอย 1 ชุด     ราคา  5,500  บาท 
 7. สายลำโพง       ราคา     500  บาท 
 8. สายไฟ ปลั๊กไฟ เบรคเกอร์ (ทำปลั๊กใช้เอง 2 ชุด)  ราคา     800  บาท 
 9. เมมโมรี่กล้องถ่ายรูป 32 GB จำนวน 2 อัน  ราคา     400  บาท 
 10. แบตเตอรี่กล้อง Nikon จำนวน 1 ก้อน  ราคา   1,500  บาท 
 11. สายสัญญาณเสียง ยาว 5 เมตร จำนวน 3 เส้น  ราคา      600  บาท 
 12. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯต่างๆ   ราคา   6,350  บาท 
                     รวม    ราคา  30,000 บาท  
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2. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
 1. ให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้แก่ครูและนักเรียนภายในโรงเรียน 
 2. บริหารจัดการน้ำดื่มให้เพียงพอแก่นักเรียน (น้ำดื่ม RO) 
 3. ดูแลรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ปั๊มน้ำให้อยู่ในสภาพดีพร้อมงาน 
 4. ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในโรงเรียนให้ทั่วถึง 
 5. ดูแลรักษา เปลี่ยนสารกรอง เปลี่ยนใส้กรอง เครื่องทำน้ำดื่มให้น้ำมีคุณภาพดี 
 6. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
อุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อ-จัดหา 
 1. สารกรองในถังกรองน้ำดื่ม จำนวน 5 ถัง   ราคา  20,000  บาท 
 2. เมมเบรนเครื่องกรองน้ำ RO จำนวน 1 อัน  ราคา  10,000   บาท 
 3. ใส้กรองเครื่องกรองน้ำ RO จำนวน 2 อัน   ราคา   4,000  บาท 
 4. ค่าซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำและปั๊มต่างๆ   ราคา   6,000  บาท 
 5. ค่าหลอดไฟ ขั้วไฟ ปลั๊กไฟ สวิทช์ และอุปกรณ์ประกอบ ราคา  20,000  บาท 
 6. ค่าสายไฟอ่อน  100 เมตร    ราคา    1,500  บาท 
       รวม      ราคา  61,500  บาท 
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โครงการ.. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ..งานประชาสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ...นางธญัสุตา ณ ลำปาง 
ลักษณะโครงการ.ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ..ตลอดปีงบประมาณ 2565 
สนองกลยุทธ์ที่...4,5 
สนองมาตรฐานที่ .2 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมต้องติดต่อถึงประชาชนหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน ครู
อาจารย์ ข้าราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนประชาชนในชุมชน จึงต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ในการประสานสร้าง
ความเข้าใจอันดีแก่กลุ่มบุคคลเหล่านั้น การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโรงเรียน ในการส่งและ
รับข่าวสาร ความคิดเห็นเผยแพร่ ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน การสร้างไมตรีสัมพันธ์ของกลุ่มต่าง ๆ การ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ ความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับประชาชนหรือสถาบันอ่ืนๆ อัน
จะเป็นรากฐานในการพัฒนาการศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  โดยเหตุนี้โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงเห็นสมควรจัดให้มี
โครงการการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างความความรู้ ความเข้าใจให้เกิดในหมู่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนตระหนัก
ถึงความสำคัญของการศึกษา  ว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทุกคนเป็นเจ้าของและเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องให้
ความร่วมมือ  ในการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด้วย เป็นการแถลงหรือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้สมาชิกทุกคน
รบัทราบ  โดยใช้วิธีการหลากหลายช่องทางที่เหมาะสม 
3. เป้าหมาย 

    1เชิงปริมาณ(ร้อยละ) 
  3.1.1  โรงเรียนได้จัดทำวารสารเผยแพร่ปีการศึกษาละ 1 ฉบับ 
   3.1.2  โรงเรียนมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  
  3.1.3  โรงเรียนจัดป้ายข่าวหน้าเดียวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  
   3.1.4  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
   2.  เชิงคุณภาพ(ระดับ) 
  3.2.1  บุคลากรในโรงเรียน/นักเรียน/ชุมชน /ผู้ปกครองนักเรียน /คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและบุคคลภายนอก มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีส่วนร่วมในจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและได้รับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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   3.2.2  ชุมชนกับโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
  3.2.3  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานทีด่ำเนินโครงการ 
 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 
 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากเงินสมาคมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  43,200 บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1.จัดทำวารสาร
โรงเรียนประจำปี 2565 

  43,200 43,200  43,200 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข
บอร์ดบุคลากร 

    4,000   4,000  4,000 

รวม   47,200 47,200  47,200 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบข่าวสารของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 

 
สภาพจริงโดยการสังเกตยอด
ผู้ติดตามและผู้คนที่เข้ามาอ่าน
โพสนั้นๆ  

 
การสังเกต 
 

ผลลัพธ์ 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้รับทราบ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

 
แบบสำรวจ 
แบบสอบถาม 

 
แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1. จัดทำวารสารโรงเรียนประจำปี 2565 ตลอดปีงบประมาณ 

2565 
นางธัญสุตา ณ ลำปาง 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงแก้ไขบอร์ดบุคลากร 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

นางธัญสุตา ณ ลำปาง 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผ่านวารสารโรงเรียน เพจโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน ข่าวหน้า
เดียว เพจสพม.ลำปาง ลำพูน อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และมี
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป  

แบบสำรวจ 
แบบสอบถาม 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ  ให้กับนักเรียน ผู้บริหาร ครู  ผู้ปกครอง  
หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ  
8.2 หน่วยงานในโรงเรียน / หน่วยงานภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียน 

  
         ผู้เสนอโครงการ 

    (นางธัญสุตา ณ ลำปาง) 
                    ตำแหน่ง..ครู ชำนาญการพิเศษ 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายธเนศร์ กามาด) 
   ตำแหน่ง.รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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บัญชีต่อท้ายรายละเอียดการขอจัดซื้อ 

งานเทคโนโลยีการศึกษา 

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
บาท สต. บาท สต.  

1 ค่าวารสารโรงเรียน 900 48  43,200   
2 ค่าปรับปรุงแก้ไขบอร์ดบุคลากร    2,000   

       
รวม 45,200.00   
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โครงการ  การส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย 
แผนงาน  การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ    โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ.         นางธมลพรรณ์  ยอดคำ 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ          ปีงบประมาณ  2565 
สนองกลยุทธ์ที่                           2  
สนองมาตรฐานที่ มาตรฐานที่     1   ตัวบ่งช้ีที ่  2.4.. 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  

จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่  ซึ่งสอดคล้องกับ  
มาตรฐานการศึกษาที่  1  ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4  สนองเป้าประสงค์สถานศึกษา ที่ 2  สนองพันธกิจสถานศึกษา  2  พัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  
และความเป็นไทย สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ที่  2  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย 
2.2 นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างสะอาดถูกสุขาภิบาลอาหาร 

 

3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

3.1.นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอ่ิมทุกวันอย่างสะอาดถูกสุขาภิบาลอาหาร 
นักเรียนได้รับความรู้เพื่อผู้บริโภค ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  
    เชิงคุณภาพ 

    3.2 โรงอาหารมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศท่ีดี สวยงามถูกหลักโภชนาการ 
    3.3 นักเรยีนมีสุขภาพดี ส่งผลให้นักเรียนมี พัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา การใช้
ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
         โรงอาหารโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
6.  งบประมาณ 
     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน.....................................................................จำนวน.5,000. บาท 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1..การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
1.2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 
1.3..จัดกิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร และรณรงค์
เผยแพร่ให้ความรู้ การบริโภคอาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค  
เช่น จัดบอร์ด  ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 
14 สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล  

 
 
 

5,000 

 
 
 
นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมบรรยากาศในการรับประทานอาหาร 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1.ประชุม / วางแผน 
เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
2.2.ประชุม / วางแผนดำเนินงาน 
2.3..ปรับปรุงโรงอาหารซ่อมแซมมุ้งลวดรอบ 
บริเวณโรงอาหาร 
2.4 สรุป / ประเมินผล  และรายงานผล 

 
 
 

 

 
 
นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
ใช้เงินงานอาคาร
สถานที่ 
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     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1..การส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 จัดกิจกรรมเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยอาหาร และรณรงค์
เผยแพร่ให้ความรู้ การบริโภคอาหาร
ปลอดภัย ห่างไกลโรค  เช่น จัด
บอร์ด  ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 
 

  5,000   5,000 

กิจกรรมที่ 2 
2 ส่งเสริมบรรยากาศในการ
รับประทานอาหาร 

      

รวม   5,000   5,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร

อ่ิมทุกวันอย่างสะอาดถูกสุขาภิบาล
อาหาร 

-   นักเรียนได้รับความรู้เพ่ือผู้บริโภค ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

- สอบถาม 
-   สภาพจริง 

- แบบสอบถาม 
-   แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
- โรงอาหารมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ

ที่ดี สวยงามถูกหลักโภชนาการ 
- นกัเรียนมีสุขภาพดี ส่งผลให้นักเรียนมี 
พัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
การใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 
 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

               1.นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอิ่มทุกวันอย่างสะอาดถูกสุขาภิบาลอาหาร 
2.นักเรียนได้รับความรู้เพ่ือผู้บริโภค ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 

         ผู้เสนอโครงการ 
    (นางธมลพรรณ์  ยอดคำ) 
         ตำแหน่ง หัวหน้างานโภชนาการ 
 

         ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายธเนศร์  กามาด) 
                ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

    (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 
                 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ  ส่งเสริม และพัฒนางานอนามัยโรงเรียนส่งเสริม   

แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชลลดา สุภากาวี นางสาวสุพิศ  แกว้บุญเรือง  นางสุวิมล  พวงสุยะ   
นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ และนายณัฐพงษ์   เรือนปานันท์ 
ลักษณะโครงการ.เป็นโครงการตอ่เนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ 65 (ต.ค 64 – ก.ย 65) 
สนองกลยุทธ์ที ่  1 

สนองมาตรฐานที ่1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เน้นนโยบายดา้นสุขภาพอนามัยไวอ้ย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้นักเรียนเตบิโตสมวัย โดยได้ระบไุว้ในนโยบายข้อ 5 การพัฒนาสุขภาพอนามัยใหด้ำเนินการสนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการ
ตรวจสุขภาพนักเรยีน ให้ความรูด้า้นป้องกันโรคและโรคติดต่อต่างๆ  ตลอดจนโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ โดยเน้นการส่งเสริมภูมิคุม้กัน
ทางความคิดเพื่อป้องกันสารเสพตดิ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ภาวะการเจริญเติบโตสมวยัของนักเรียนและการออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 1 ตวับ่งช้ีที1่.1,1.2 สนองเป้าประสงคส์ถานศึกษา ที่ 3 สนองพันธกิจ
สถานศึกษาท่ี 3 สนองกลยุทธ์สถานศึกษาที่ 1 
 

2. วัตถุประสงค ์

     2.1 ด้านผลผลิต (Output) 
2.1.1 เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย 

 2.1.2 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

 2.1.3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อและอุบัติเหตุ 
                  ต่างๆ 

          2.1.4. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองในด้านการดูแลสุขภาพและรักการออกกำลังกาย 

           2.1.5  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ และวิธีการดแูลรักษาตนเอง เมื่อมีการเจ็บป่วย 

                    เล็กๆ น้อยๆ ตลอดจนทำการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ได ้
          2.2 ด้านผลลัพธ์(Outcome) 

        เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีทักษะในการป้องกันตนเอง 

จากโรคติดต่อ อุบัตเิหตุ รักการออกกำลังกาย มีความรู้ในการดูแลรักษาตนเองจากการเจ็บป่วยเล็กๆนอ้ยๆ ทำการปฐม
พยาบาลเบื้องตนได้ และเจริญเตบิโตสมวัยตามมาตรฐานของเด็กไทย 

 

3. เป้าหมาย 

          3.1 เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 
3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเฝ้าระวังการเจริญเติบโตสมวัย 

3.1.2 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง 

3.1.3 นักเรียนทุกคนมีการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและรักการออกกำลังกาย 
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3.1.4 นักเรียนทุกคนมีทักษะในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 

                  สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรงจากโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

3.1.5  นักเรียนทุกคนดูแลรักษาตนเอง เมื่อมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ ตลอดจนทำการปฐม 

                  พยาบาลเบื้องต้นได้ 

3.2  เชิงคุณภาพ (ระดับ) 
3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านสุขภาพ คลอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

         เจริญเติบโตสมวัยมีน้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย 
3.2.2  นักเรียนมีการพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง 

3.2.3  นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
3.2.4  นักเรียนสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพย์ติด โรคติดต่อ อุบัติเหตุต่างๆ  

                  และปัญหาทางเพศ 

3.2.5  นักเรียนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆและทำการปฐม 

                  พยาบาลเบื้องต้นได้ 
4.วิธีการดำเนินงาน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมและพัฒนางานอนามัยโรงเรียน   
วิธีการ/ชั้นตอน   
ประชุม/วางแผนเขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ ต.ค 64 คณะกรรมการทุกคน 

ดำเนินการ   
กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมการให้บริการงานพยาบาลแก่นักเรียน ครู
และบุคลากรในโรงเรียน  

ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการทุกคน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพการออกกำลังกาย ธ.ค 64 – ก.พ 65 นายณัฐพงษ์   เรือนปานันท์ 
กิจกรรมที่ 3 การประกันอุบัติเหตนุักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 

พ.ค - มิ.ย 65 นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 
นางสาวชลลดา  สุภากาว ี

กิจกรรมที่ 4 การวัดน้ำหนักส่วนสงูของนักเรียน พ.ค.-มิ.ย 65 นางสุวิมล  พวงสุยะ 
นางสาวชลลดา  สุภากาว ี

กิจกรรมที่ 5 การจดัซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์งานอนามัยโรงเรียน มิ.ย.65 นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง 
นางสาวชลลดา  สุภากาว ี

กิจกรรมที่ 6 การสรุปภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนและแจ้ง
ผลการวิเคราะห์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาทราบ 

มิ.ย 65 นางสุวิมล  พวงสุยะ 
นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง 
นางสาวชลลดา  สุภากาว ี

กิจกรรมที่ 7 ประสานงานกับครูทีป่รึกษา ครูโภชนาการเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนท่ีมภีาวการณ์เจรญิเติบโตไม่สมวัย 

ก.ค. 65 นางสาวชลลดา  สุภากาว ี
นายณัฐพงษ์   เรือนปานันท์ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 8 ประสานงานกับครูทีป่รึกษา เรื่องการตรวจสุขภาพ
นักเรียนด้วยตนเอง 

ส.ค–ก.ย 65 นางสาวชลลดา  สุภากาว ี
นายณัฐพงษ์   เรือนปานันท์ 

กิจกรรมที่ 9 รักษาพยาบาลหรือสง่ต่อโรงพยาบาล ตลอดปีการศึกษา นางสาวชลลดา  สุภากาว ี
นายณัฐพงษ์   เรือนปานันท์ 

กิจกรรมที่ 10 มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตลอดปีการศึกษา นางสุวิมล  พวงสุยะ 
นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง 
นางสาวชลลดา  สุภากาว ี
นายณัฐพงษ์   เรือนปานันท์ 
นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 

กิจกรรมที่ 11 การรับวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสโควิด -19 ต.ค 65 นางสุวิมล  พวงสุยะ 
นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง 
นางสาวชลลดา  สุภากาว ี
นายณัฐพงษ์   เรือนปานันท์ 

ประเมินผล มี.ค 65 นางสุวิมล  พวงสุยะ 
นางสาวชลลดา  สุภากาว ี
นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 

สรุปรายงาน มี.ค 65 นางสุวิมล  พวงสุยะ 
นางสาวชลลดา  สุภากาว ี
นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 

 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 

   โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

6.  งบประมาณ   

     6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน...........-........................จำนวน   10,000 บาท 
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   6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมที ่1. กิจกรรมการให้บริการ
งานพยาบาลแก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน  

- - - - - - 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพการออกกำลังกาย 

- - - - - - 

กิจกรรมที่ 3 การประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

- - - - - - 

กิจกรรมที่ 4 การวัดน้ำหนักส่วนสูง
ของนักเรียน 

- - - - - - 

กิจกรรมที่ 5 การจดัซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์
งานอนามัยโรงเรียน 

- 8,000 2,000 - - 10,000 

กิจกรรมที่ 6 การสรุปภาวการณ์
เจริญเติบโตของนักเรียนและแจ้งผลการ
วิเคราะห์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและครูที่
ปรึกษาทราบ 

- - - - - - 

กิจกรรมที่ 7 ประสานงานกับครูทีป่รึกษา 
ครูโภชนาการเพื่อแก้ไขปญัหาหรือพัฒนา
นักเรียนท่ีมภีาวการณ์เจริญเติบโตไม่สมวัย 

- - - - - - 

กิจกรรมที่ 8 ประสานงานกับครูทีป่รึกษา 
เรื่องการตรวจสุขภาพนักเรยีนด้วยตนเอง 

- - - - - - 

กิจกรรมที่ 9 รักษาพยาบาลหรือสง่ต่อ
โรงพยาบาล 

- - - - - - 

กิจกรรมที่ 10 มาตรการป้องกันการติด
เชื้อไวรัสโควิด -19 

- - - - 10,000 - 

กิจกรรมที่ 11 การรับวัคซีนป้องกันเช้ือ
ไวรัสโควิด – 19 

- - - - - - 

รวม - 8,000 2,000 - 10,000 20,000 
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7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- นักเรียนทุกคนไดร้ับการดูแล เฝา้ระวังการเจริญเติบโต
ให้สมวัยระดับคณุภาพ ดีมาก 
- นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีส่มบรูณ์
แข็งแรงระดับคณุภาพ ดมีาก 
- นักเรียนทุกคนมีการวางแผนดูแลสุขภาพและรักการ
ออกกำลังกาย 
- นักเรียนทุกคนทำการปฐมพยาบาลได้ระดับคณุภาพ ดี
มาก 
- นักเรียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัส โควดิ - 19  
ร้อยละ 90  

-  บันทึกข้อมูล 
 

- สถิติการใช้ห้องพยาบาล 
 

- ประเมินตามสภาพจริง 
 

- ประเมินตามสภาพจริง 
 

- สถิติขอ้มูลการรับวคัซีน 
 

- สถิติน้ำหนักส่วนสูง 
 
- สถิติสมรรถนะนักเรียน 

 
- บันทึกสุขภาพด้วยตนเอง 
- สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล 
- บันทึกข้อมูล 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านสุขภาพ ครอบคลุมทั้งทางด้านรา่งกายและการเจริญเติบโต 

สมวัยมีน้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑม์าตรฐานของเด็กไทย 
2. นักเรียนมีการพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง 

3. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
5. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
6. นักเรียน คณะครูและบุคลลากรทุกคน ได้รับการคัดกรองการรับเชื้อไวรัสโควิด-19  

 
 
                                   (นางสาวชลลดา  สุภากาวี)  ผูเ้สนอโครงการ 

           หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 
 
 

     (นายธเนศร์   กามาด)  ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

     (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว)  ผู้อนุมัติโครงการ 
          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า-ประปาบ้านพักครูแบบ 8 ครอบครัว 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ งานอาคารสถานที่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 (ไตรมาสที่ 1-2  (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตร
มาสที่ 3-4 (1 เมษายน 65 – 30 กันยายน 65) 
สนองกลยุทธ์ที่     10 
สนองมาตรฐานที่   2 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 8 ครอบครัวในปีงบประมาณ 2564 แต่
เนื่องจากในแบบการก่อสร้างไม่ได้รวมรายจ่ายในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้าสู่มิเตอร์ไฟฟ้าในแต่ละครอบครัว และ
เชื่อมต่อระบบประปาของโรงเรียนเพื่อให้บริการในบ้านพักดังกล่าว ดังนั้นเพื่อที่จะได้ใช้บ้านพักครูแบบ 8 ครอบครัว
และเป็นประโยชน์แก่บุคลากรที่เข้าอยู่อาศัยได้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้สามารถใช้งานบ้านพักครูแบบ 8 ครอบครัวได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง 
.  2.2 เพ่ือให้บริการบุคลากรของโรงเรียนมีบ้านพักท่ีดีและปลอดภัย 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  3.1 ติดตั้งระบบไฟฟ้า-ประปาเข้าสู่อาคารบ้านพักครูแบบ 8 ครอบครัว จำนวน 8 จุด 
    เชิงคุณภาพ 
     3.2  บ้านพักครูแบบ 8 ครอบครัวมีไฟฟ้า-ประปาใช้อย่างปลอดภัย 
4. วิธีการดำเนินงาน 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งระบบไฟฟ้า-ประปาเข้าสู่บ้านพักครูแบบ 8 
ครอบครัว 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประสานงานการไฟฟ้าหรือผู้รับจ้างเพื่อตกลงราคา 
1.2 ทำสัญญา 
1.3 ดำเนินการติดตั้ง 
1.4 จัดซื้อวัสดุเพ่ือต่อระบบประปา 
1.5 ประสานงานนักการภารโรงดำเนินการติดตั้งและเชื่อมต่อ 

ต.ค.-พ.ย. 2564 นายสุระกิตย์  
จันต๊ะวงศ์ 



359 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 บ้านพักครูแบบ 8 ครอบครัวโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6. งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน..การพัฒนาระบบการบริหารจัดการฝ่ายบริหารทั่วไป..จำนวน..23,000...บาท 
      6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าสู่
บ้านพักครูแบบ 8 ครอบครัว 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ 
1.2 ค่าวัสดุเพ่ือเชื่อมต่อระบบ
ประปา 

  
 
20,000 

 
 
 
 
3,000 

 
 
20,000 

  
 
20,000 
 
3,000 

รวม  20,000 3,000 20,000  23,000 
 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

บ้านพักแบบ 8 ครอบครัวมีไฟฟ้าใช้ 
 

การสังเกต แบบสังเกต 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บ้านพักแบบ 8 ครอบครัวสามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าเรียบร้อย 
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                                   (นายสุระกิตย์  จันต๊ะวงศ์)  ผู้เสนอโครงการ 

               หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน 
 
 

     (นายธเนศร์   กามาด)  ผู้เห็นชอบโครงการ 
         ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

     (นายศานติกรศ์ิ  วงค์เขียว)  ผู้อนุมัติโครงการ 
          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
แผนงาน การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ    
หน่วยรับผิดชอบโครงการ งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(ICT) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ 2565 
สนองกลยุทธ์ที่    4,5 
สนองมาตรฐานที่   2 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันนี้ ICT เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ซึ่งโรงเรียนสบปราบพิทยา
คม ก็มีนโยบายมุ่งเน้นให้ครู สามารถที่จะนำ ICT ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในส่วนของการสร้างสื่อ 
การสืบค้นข้อมูลทาง Internet แต่เนื่องด้วย คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักที่จะใช้ในงาน 
ICT เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในแต่ละปี อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอะไหล่ นั้น เสียหายได้ง่าย ซึ่งอาจจะเสียเนื่องด้วย 
หมดอายุการใช้งาน หรือเป็นเพราะเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของระบบไฟฟ้า หรือสาเหตุอื่น ๆ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์และเครื่องพิมพ์เกิดชำรุดเสียหาย และจะต้องมีการซ่อมแซมเพ่ือให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถที่จะใช้
งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพ่ือไม่ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องชะงัก จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ICT 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำงาน ประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกของโรงเรียน  
  2.2 เพ่ือให้การประสานงานภายในระหว่างผู้บริหารกับกลุ่มงาน สาระวิชา และบุคคลากรเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  3.1 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนในการทำงานและใช้สำหรับการเรียนการสอน
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่เพียงพอแก่บุคลากรของโรงเรียนทั้งครูและนักเรียน 
    เชิงคุณภาพ 
  3.2 ครูและนักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 ห้อง ICT โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
6. งบประมาณ 
      6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน..30,000..บาท 
      6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

 
  

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 งานซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์สำนักงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ฝ่าย งาน แจ้งปัญหา 
1.2 งาน ICT ตรวจสอบ 
1.3 ฝ่าย งาน ทำเอกสารของซ่อมบำรุง 
1.4 งาน ICT ประสานพัสดุเพ่ือส่งซ่อม 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

นายสุระกิตย์ 
จันต๊ะวงศ์ 

กิจกรรมที่ 2 งานซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 หมวด ฝ่าย งาน แจ้งปัญหา 
2.2 งาน ICT ตรวจสอบ 
2.3 หมวด ฝ่าย งาน ทำเอกสารของซ่อมบำรุง 
2.4 งาน ICT ประสานพัสดุเพ่ือส่งซ่อมหรือจัดซื้ออะไหล่
เพ่ือดำเนินการซ่อมเอง 

ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

นายสุระกิตย์ 
จันต๊ะวงศ์ 
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กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 งานซ่อมบำรุง
เครื่องพิมพ์สำนักงาน. 
ค่าใช้จ่าย 
1.1  ค่าซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
สำนักงาน 

  7,500 7,500  7,500 

กิจกรรมที่ 2 งานซ่อมบำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
2.1 ค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

  22,500 22,500  22,500 

รวม   30,000 30,000  30,000 
 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีวัสดุ 

ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนในการทำงาน
และใช้สำหรับการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่เพียงพอแก่
บุคลากรของโรงเรียนทั้งครูและนักเรียน 

 
สภาพจริง 

 
แบบสำรวจ 
 

ผลลัพธ์ 
ครูและนักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 
แบบสำรวจ 
แบบสอบถาม 

 
แบบประเมิน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนในการทำงานและใช้สำหรับการเรียนการสอน
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่เพียงพอแก่บุคลากรของโรงเรียนทั้งครูและนักเรียน 

8.2 ครูและนักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 
 
         ผู้เสนอโครงการ 

    (นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์) 
    ตำแหน่ง หัวหน้างาน ICT 

 
 
         ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายธเนศร์   กามาด) 
                ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
         ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายศานติกรศิ ์ วงค์เขียว) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม งบส่งเสริมประสิทธิภาพ ฯ (งบกลาง) งบประมาณ 2565  (เงินอุดหนุน ........................) 
ที ่ โครงการ / งาน /กิจกรรม จำนวนเงิน 

(บาท) 
1 งบส่งเสริมประสิทธิภาพ 352,814.00 

2 งบกลางค่าสาธารณูปโภค  

 2.1 ค่าไฟฟ้า 550,000.00 

 2.2 ค่าโทรศัพท์ 4,000.00 

 2.3 ค่าน้ำมันรถ 200,000.00 

 2.4 ค่าบำรุงรักษารถ 60,000.00 

 2.5 ค่าน้ำดื่ม น้ำประปา 50,000.00 

   
 รวม 1,216,814 
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โครงการ    ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการโรงเรียน 
แผนงาน    ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการโรงเรียน (งบกลาง) 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1.นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 
                                          2.นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรรณ์  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  2565 (ไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม  64 – 31 มีนาคม 65) และไตรมาสที่ 3-4  

(1 เมษายน65– 30 กันยายน 2565) 
สนองกลยุทธ์ที่     3 
สนองมาตรฐานที่   2 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่ซึ่งสอดคล้อง  และเอื้อต่อ
การเรียนรู้ สนองเป้าประสงค์สถานศึกษา  และมีการบริหารจัดการของโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มี
บรรยากาศเอ้ือการเรียนรู้  อำนวยความสะดวกให้กระบวนการบริหารจัดการ  และจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภาพและมีความต่อเนื่อง   

 

2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพ่ือวางแผนระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล/PLC 
 2.2 เพ่ือตรวจสอบ  ปรับปรุง  และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพระบบสาธาณณูปโภค  ยานพาหนะ เครื่องตัด
หญ้า  วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง  น้ำมันเชื้อเพลิง   
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้และดูแลรักษาทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมได้
ตลอดปีงบประมาณ  
    ด้านคุณภาพ 
  1) สถานศึกษามีโครงการพัฒนาระบบบริหารด้านสาธารณูปโภค  และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่
อำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
  2) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้และดูแลทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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 4. วิธีการดำเนินงาน 
 

 
 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Plan  
  - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  
  - เขียนโครงการและนำเสนอเพ่ือขออนุมัติ  
  - จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 

 
ก.ย. 2564 

 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

Do  
  - ดำเนินกิจกรรมในโครงการ  
   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 
   กิจกรรมที่  2 จัดกิจกรรมระบบสาธารณูปโภค 

- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าโทรศัพท์ 
- ค่าน้ำมันรถ 
- ค่าบำรุงรักษารถ 
- ค่าน้ำดื่ม  น้ำประปา  

   กิจกรรมที่ 3 สรุปงาน/รงการ/กิจกรรม 

 
 

ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
 

ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 
ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 

 
ก.ย. 2565 

 
 
1.นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์  
2.นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
Check  
  - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 

 
ก.ย. 2565 

1.นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์  
2.นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 

 
Action  
  - ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
ก.ย. 2565 

1.นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์  
2.นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
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6.  งบประมาณ 
    6.1 ใช้งบประมาณจากแผนงาน งานงบประมาณ   จำนวน 1,216,814 บาท 
    6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 352,814  352,814 - 352,814 

   กิจกรรมที่  2 จัดกิจกรรมระบบ
สาธารณูปโภค 

- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าโทรศัพท์ 
- ค่าน้ำมันรถ 
- ค่าบำรุงรักษารถ 
- ค่าน้ำดื่ม  น้ำประปา  

  
 

550,000 
4,000 

200,000 
60,000 
50,000 

  
 

550,000 
4,000 

200,000 
60,000 
50,000 

  
 

550,000 
4,000 

200,000 
60,000 
50,000 

   กิจกรรมที่ 3 สรุปงาน/รงการ/
กิจกรรม 

 -  -  - 

รวม  1,216,814  1,216,814  1,216,814 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
    เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค  และพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมได้ตลอดปีงบประมาณ  

 
- สอบถาม 
- สำรวจ 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจ 

ด้านคุณภาพ 
1) สถานศึกษามีโครงการพัฒนาระบบบริหารด้านสาธารณูปโภค  และพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่อำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง  
2) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้และ
ดูแลทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  

 
- สอบถาม 
- สำรวจ 
 
- สอบถาม 
- สำรวจ 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจ 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค  และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมได้ตลอดปีงบประมาณ  
          2) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้และดูแลทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 
        

    ลงชื่อ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 
         (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์) 
                  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
 

        ลงชื่อ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 
      (นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์) 
                    ตำแหน่ง ครู วทิยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
 

       ลงชื่อ..................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายธเนศร์   กามาด) 
                   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

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

       (นายศานติกรศิ ์   วงค์เขียว) 
                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปรบพิทยาคม 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมที่ 1 
ชื่อกิจกรรม  ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

   วัตถุประสงค์   
         เพ่ือวางแผนระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล/PLC 

- กลุ่มเป้าหมาย  

ครูและบุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
ต.ค. 2564 1.นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์  

2.นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
 2 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ต.ค.64- 30 ก.ย.65 

3 ประเมินผลการดำเนินงาน ก.ย. 2565 
4 นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป ก.ย. 2565 

 
งบประมาณ  จำนวน   .352,814....บาท  (เงินอุดหนุนรายหัว) 
  

 
ระดับความสำเร็จ 

 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ประเมินผล  และรายงานผล -  ตรวจสอบคำสั่ง -  แบบบันทึกการตรวจสอบ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

- สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนและพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
      ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบ 
               (นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ ) 
              ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 : กำหนดผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่
รายการ 

 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงินที่ใช้(บาท) รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 ปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของโรงเรียน 

   
 
200,000 

 
 

152,814 

 
 

352,814 

 

รวม 200,000 152,814 352,814  

 
 

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมที่ 2   
 

ชื่อกิจกรรม     จัดกิจกรรมระบบสาธารณูปโภค 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
วัตถุประสงค์  
            - เพ่ือตรวจสอบ  ปรับปรุง  และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพระบบสาธาณณูปโภค  ยานพาหนะ 
เครื่องตัดหญ้า  วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง  น้ำมันเชื้อเพลิง   
            - เพ่ือส่งเสริมให้ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้และดูแลรักษาทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
กลุ่มเป้าหมาย  

ทุกกิจกรรม/โครงการ/งาน ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
ต.ค. 2564 1.นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์  

2.นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
 2 ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65 

3 ประเมินผลการดำเนินงาน ก.ย. 2565 
4 นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป ก.ย. 2565 

 
งบประมาณ  จำนวน  864,000  บาท (เงินอุดหนุนรายหัว) 
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ระดับความสำเร็จ 

 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ประเมินผล  และรายงานผล - สรุป  ประเมินผล - แบบประเมิน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค  และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมได้ตลอดปีงบประมาณ  
          2) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้และดูแลทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ลงชื่อ....................................................ผู้รับผิดชอบ 
               (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ ) 
          ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 :    จัดกิจกรรมระบบสาธารณูปโภค 

 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงินที่ใช้(บาท) รวม 
(บาท) 

หมายเหตุ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 ค่าไฟฟ้า   275,000 275,000 500,000  
2 ค่าโทรศัพท์   2,000 2,000 4,000  
3 ค่าน้ำมันรถ   100,000 100,000 200,000  
4 ค่าบำรุงรักษารถ   30,000 30,000 60,000  
5 ค่าน้ำดื่ม น้ำประปา   25,000 25,000 50,000  

รวม 432,000 432,000 864,000  
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ภาคผนวก 
 
 

คำสั่งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ที่  70  /  2564 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ   2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ที่  70    /  2564 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ   2565 

................................................................ 
  ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ   2565 

เพ่ือให้การใช้งบประมาณดำเนินไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน  พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามยุทธศาสตร์ชาติ  
นโยบายและจุดเน้นของกรทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำพูน-ลำปาง 
  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และฉบับแก้ไขเมเติม ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้   

 

1.  กรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 1.  นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร      ผู้อำนวยการโรงเรียน                    ประธานกรรมการ 
 2.  นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์            รองผู้อำนวยการโรงเรียน                รองประธานกรรมการ 
          3.  นายธเนศร์  กามาด                   รองผู้อำนวยการโรงเรียน                กรรมการ 
          4.  นางเมธาวี       ขาวสมบูรณ์         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ         กรรมการ 
 3.  นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป            กรรมการ 
 4.  นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชยั        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการ 
 5.  นายสราวุฒิ      คำวัน                หวัหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 6.  นางนงนุช      ชัยนันตา      หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล  กรรมการ  
 7. นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว      หัวหน้างานแผนงาน   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ 
 
2.  กรรมการดำเนินงานประกอบด้วย 
 1.  นายธเนศร์  กามาด              รองผู้อำนวยการโรงเรียน                      ประธานกรรมการ 
 2.  นายอนุเทพ  ชาประดิษฐ์        รองผู้อำนวยการโรงเรียน                      รองประธานกรรมการ 
          3.  นางเมธาวี   ขาวสมบูรณ์         หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
 4.  นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป             กรรมการ 



 
 5.  นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชยั    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ         กรรมการ 
 6.  นายสราวุฒิ      คำวัน  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน    กรรมการ 
 7.  นางนงนุช      ชัยนันตา หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล    กรรมการ  
 8.  นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว    หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน               กรรมการ 
 9.  นางสาวกนกวรรณ  ขันคำ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กรรมการ 
 10.  นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์   หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   กรรมการ 
 11.  นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

12.  นางสุภาพร  เจริญผล หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
 13.  นายสราวุฒิ  คำวัน  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
          14.  นางสาวดารุณี  คำนวล หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา   กรรมการ 
 15.  นางธมลพรรณ  ยอดดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ  กรรมการ 
 16. นายคงฤทธ์  กสิชีวิน  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
 17. นางสาวนิลินรัตน์  อิมิวัฒน์    หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
 18. นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร ครู ชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 19. นางพัชราพร  วรรณารักษ์ ครู ชำนาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่   1. จัดเตรียมข้อมูล  วางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการงบประมาณ  2565 

   2. ประสานงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   3.  พิจารณาโครงการ กิจกรรมตามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
   4.  ประสานงานการประเมินผลการสรุปผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงานของ 
 

3.  คณะกรรมการจัดพิมพ์  และจัดทำรูปเล่ม 
   1.  นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว   ประธานกรรมการ 
   2.  นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร                  กรรมการ 
   3.  นางพัชราพร  วรรณารักษ์                        กรรมการและเลขานุการ      

มีหน้าที่  ประสานงานการจัดพิมพ์  และจัดทำรูปเล่ม  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565   
 

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ  รับผิดชอบเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ  ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 
                        สั่ง  ณ  วนัที่  27  กันยายน    พ.ศ.  2564 
 
 
                                            

                         (นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร) 
                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 



 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวดัลำปาง  52170 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


