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 ด๎วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนขัติยะวงษา ได๎ศึกษาและท าความเข๎าใจเกี่ยวกบั
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนขัติยะวงษาแล๎วนัน้ เห็นวํากิจกรรม/งาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนมีความเหมาะสม สอดคลอ๎งกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ จุดเน๎น และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงพิจารณาเห็นชอบให๎โรงเรยีนด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการปีการศึกษา 
2563 เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสดุตอํผู๎เรียน จ านวน 30 โครงการ ของแตํละกลุมํบรหิาร  ดังนี ้
 กลุ่มบริหารวิชาการ 
 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการกลุํมบริหารวิชาการ  
 2. โครงการสํงเสรมิความเป็นเลศิทางวิชาการ  
 3. โครงการสํงเสรมิกิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีนตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา 
 4. โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา  
 5. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 6. โครงการสํงเสรมิตามศาสตร์พระราชา 
 7. โครงการสํงเสรมินิสัยรักการอําน 
 8. โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 9.  โครงการสํงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  
 10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 11. โครงการสํงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
 13. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
 14. โครงการสํงเสริมทักษะความสามารถด๎านทัศนศลิป์และด๎านประติมากรรม 
 15. โครงการสืบสานและสํงเสรมิศิลปะนาฏศิลปไ์ทยและนาฏศิลปพ์ื้นเมือง 
 16. โครงการสํงเสริมทักษะความสามารถด๎านดนตร ี
 17. โครงการการเรียนการสอนกลุมํสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 18. โครงการสํงเสริมและพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ จีน  
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 19. โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
 20. โครงการนโยบายและการบรหิารงานแผนงานและสารสนเทศ  
 21. โครงการพัสดสุูํคณุภาพผู๎เรยีน 
 22. โครงการพัฒนาผู๎น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจโดยบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 23. โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  
 24. โครงการสํงเสริมนักเรียนใหม๎คีุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ คํานิยมหลัก 12 ประการ 
 25. โครงการสํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
 26. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพตดิและอบายมุข  
 27. โครงการการบริหารกิจการนกัเรียน 
กลุ่มบริหารทั่วไป  
 28. โครงการพัฒนากลุํมบริหารทั่วไป  
 29. โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน 
 30. โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย  

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนขัตยิะวงษา 
 
 

(ดร.สถาพร  มงคลศรีสวัสดิ)์ 
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขัติยะวงษา 
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ค าน า 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ของโรงเรียนขัติยะวงษา  ส าเร็จลุลํวงเป็นเลํมที่จะใช๎เป็น
เครื่องมือในการบริหารและปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเลํมนี้เกิดจากการน าผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ได๎รับการประเมินจาก  สมศ. รอบสามแล๎วมาวิเคราะห์รํวมกับนโยบาย ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนกลยุทธข์องโรงเรยีน  โดยให๎คณะครูทุกคนมีสํวนรวํม  
การก าหนดกิจกรรมที่จะผลักดันให๎โครงการตามมาตรฐานคุณภาพบรรลุผล สํวนการก าหนดวงเงินที่จะใช๎
ปฏิบัติการนั้น สํวนใหญํเป็นเงินอุดหนุนรายหัวและเงินรายได๎สถานศึกษา  ซึ่งได๎ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล๎ว  เปูาประสงค์ของการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีนี้  คือการ
ก ากับ  ติดตามให๎เกิดการปฏิบัติให๎เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว๎  และเพ่ือบรรลุเปูาหมายการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในขั้นตอนสุดท๎าย 
 
 
 

                                           (นายสันติรัฐ  ไชยโย) 
                                           ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนขัติยะวงษา 
 
ที่ตั้ง      หมูํที่ 17  ถนนคชพลายุกต์  ต าบลเหนือเมือง  อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด   
      จังหวัดร๎อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์  45000 
พื้นที่      48  ไรํ 
อักษรย่อ      ข.ษ. 
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      “โรงเรียนขัติยะวงษา” 
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      สีเหลือง หมายถึง  ความมีคุณธรรม  
      สีแดง หมายถึง   ความโดดเดํนด๎านการกีฬา 
 
อัตลักษณ์   สุขภาพดี  มีคุณธรรม น าสิ่งแวดล๎อม 
เอกลักษณ์   งามสิ่งแวดล๎อม  เพียบพร๎อมคุณธรรม 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  อินทนิล 
เพลงประจ าโรงเรียน  มาร์ชขัติยะวงษา 
แผนการจัดชั้นเรียน  5/5/5/3/3/2 
ที่ดิน   ที่สาธารณะประโยชน์ 
ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก นายวุฒิ  จุลพรหม 
ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน นายสันติรัฐ  ไชยโย 
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ประวัติโรงเรียน 
 

 โรงเรียนขัติยะวงษา ใช๎อักษรยํอวํา “ข.ษ.”  ค าวํา ขัติยะวงษา  เป็นชื่อเจ๎าเมืองร๎อยเอ็ด   
ในสมัยพระเจ๎ากรุงธนบุรี  โรงเรียนขัติยะวงษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัด  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได๎ประกาศตั้งเมื่อวันที่  2 มีนาคม  2527  ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได๎รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให๎ท าการเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  เมื่อปี  พ.ศ. 2531   
 ปัจจุบันโรงเรียนขัติยะวงษา  ตั้งอยูํหมูํที่  17  บ๎านไทยอุดม  ต าบลเหนือเมือง  อ าเภอเมือง
ร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด  เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์  มีพื้นท่ีทั้งหมด  48  ไรํ  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  
เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ได๎รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต๎นแบบในฝัน   
 พ.ศ. 2527  มีจ านวนนักเรียน  331 คน ห๎องเรียน  8  ห๎อง   ครู อาจารย์   17  คน  นักการภาร
โรง  2  คน  สร๎างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง  ดว๎ยงบประมาณ  448,000  บาท  สร๎างอาคารชั่วคราวอีก 
1  สร๎างบ๎านพักครูโสด  1  หลัง  5  ห๎องนอน  ด๎วยงบประมาณ  327,000  บาท  สร๎างบ๎านพักภารโรง  1  
หลัง  ด๎วยงบประมาณ  78,000  บาท  และสร๎างห๎องส๎วมนักเรียน   1  หลัง  ด๎วยงบประมาณ  90,000  
บาท 
 พ.ศ. 2528  มีจ านวนนักเรียน  681  คน  ห๎องเรียน  16  หอ๎ง ครู อาจารย์  36  คน  นักการ
ภารโรง  3  คน  สร๎างอาคารแบบ  316 ล  1  หลัง  ด๎วยเงินงบประมาณ  4,200,000  บาท  ปัจจุบันคือ  
อาคาร  1  สร๎างบ๎านพักครูมาตรฐาน  1  หลัง  ด๎วยงบประมาณ  209,000  บาท  สร๎างอาคารชั่วคราว 1  
หลัง  ด๎วยเงินบ ารุงการศึกษา  35,405  บาท  และสร๎างห๎องส๎วมนักเรียน   1  หลัง  ด๎วยงบประมาณ  
90,000  บาท 
 พ.ศ. 2529  มีจ านวนนักเรียน  978   คน ห๎องเรียน  24  หอ๎ง  ครู อาจารย์   57  คน  นักการ
ภารโรง  5  คน  สร๎างอาคารเรียนแบบ  316 ล  เพิ่มอีก  1  หลัง  ด๎วยงบประมาณ  4,200,000  บาท  
ปัจจุบันคือ  อาคาร  2  และ  อาคาร ตํอเติมอาคารชั่วคราว  (ชค 104)  ด๎วยงบประมาณ  374,000  บาท 
และสร๎างบ๎านพักครูเพ่ิมอีกหนึ่งหลัง  ด๎วยงบประมาณ  210,000  บาท  
 พ.ศ. 2530  มีจ านวนนักเรียน  925  คน  ห๎องเรียน  24  หอ๎ง  ครู อาจารย์  62 คน  ตํอเติม
อาคารชั่วคราว  (ชค 104)  เป็นโรงฝึกงานมาตรฐานแบบ  102/27  ด๎วยงบประมาณ  374,000  บาท 
 พ.ศ.  2531  สร๎างหอประชุมโรงพลศึกษา  แบบมาตรฐาน  100/27  ด๎วยงบประมาณ  
1,985,000  บาท 
 พ.ศ. 2537 มีจ านวนนักเรียน  1,729  คน  ห๎องเรียน  45  ห๎อง  ครู อาจารย์  91  คน  ได๎สร๎าง
อาคารเรียนแบบ  324 ล  ด๎วยงบประมาณ  13,887,000  บาท  สร๎างโรงฝึกงานแบบ  204/27  ด๎วย
งบประมาณ  3,035,000  บาท  
 พ.ศ.  2538  มีจ านวนนักเรียน  1,923 คน   ห๎องเรียน 46   ห๎อง ครู อาจารย์  93 คน  สร๎าง
บ๎านพักภารโรงแบบมาตรฐาน  1  หลัง  ด๎วยงบประมาณ  121,000  บาท 
  พ.ศ.  2555  ส านักงานสลากกินแบํงรัฐบาลชํวยราษฎร์  เสริมรัฐ  ยืนหยัดยุติธรรม  ได๎บริจาค
อาคารเงินเพ่ือกํอสร๎างอาคารรับรอง  เป็นเงิน  300,000  บาท 
 พ.ศ. 2558  องค์การบริหารสํวนจังหวัดร๎อยเอ็ด  มอบจัดสร๎างห๎องเรียนอัจฉริยะ ให๎โรงเรียน 
ขัติยะวงษา  เป็นเงิน 600,000 บาท 
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 พ.ศ. 2560  โรงพยาบาลร๎อยเอ็ดธนบุรี  จ ากัด  ได๎มอบทุนการศึกษาให๎กับนักเรียนโรงเรียนขัติ
ยะวงษา  เป็นเงินจ านวน  100,000  บาท 
 พ.ศ. 2560  โรงเรียนขัติยะวงษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รํวมกับศิษย์เกํา
โรงเรียนขัติยะวงษา  ผู๎ปกครองนักเรียน  ครูเกํา  ที่เคยปฏิบัติหน๎าที่ท่ีโรงเรียนขัติยะวงษา  ตลอดจน
ประชาชน  และชุมชนโดยทั่วไป  ได๎รํวมกันจัดงานผ๎าปุาสามัคคีขึ้น  เพ่ือจัดหางบประมาณในการสร๎างโดม
อเนกประสงค์  ได๎รับงบประมาณท้ังสิ้น 1,520,000  บาท 
 พ.ศ. 2561  โรงพยาบาลร๎อยเอ็ดธนบุรี  จ ากัด  ได๎มอบทุนการศึกษาให๎กับนักเรียนโรงเรียนขัติ
ยะวงษา  เป็นเงินจ านวน  100,000  บาท 
 พ.ศ. 2562  โรงเรียนขัติยะวงษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รํวมกับศิษย์เกํา
โรงเรียนขัติยะวงษา  ผู๎ปกครองนักเรียน  ครูเกํา  ที่เคยปฏิบัติหน๎าที่ท่ีโรงเรียนขัติยะวงษา  ตลอดจน
ประชาชน  และชุมชนโดยทั่วไป  ได๎รํวมกันจัดงานผ๎าปุาสามัคคีขึ้น  เพ่ือจัดหางบประมาณในการสร๎างโดม
อเนกประสงค์  ได๎รับงบประมาณท้ังสิ้น  700,000  บาท 
 พ.ศ. 2563  โรงเรียนขัติยะวงษา  ได๎รับงบประมาณในการปรับปรุงซํอมแซมอาคารอเนกประสงค์  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  850,000  บาท 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนขัติยะวงษา 
 

1.  นายวุฒิ   จุลพรหม อาจารย์ใหญํ  พ.ศ.  2527-2531 
2.  นายวันชัย   เศรษฐกร ผู๎อ านวยการ  พ.ศ.  2531-2533 
3.  นายไพจิตร   ศรีไพรวรรณ ผู๎อ านวยการ  พ.ศ.  2533-2535 
4.  นายสงวน   อรรคนิมาตย์ ผู๎อ านวยการ  พ.ศ.  2535-2544 
5.  นายบุญสวน   บุญโพธิ์ ผู๎อ านวยการ  พ.ศ.  2544-2548 
6.  นายสมบัติ   โพธิ์ศรี ผู๎อ านวยการ  พ.ศ.  2548-2553 
7.  นายสมภักดิ์   สมภักด ี ผู๎อ านวยการ  พ.ศ.  2553-2555 
8.  นายชัชวาล   พืชสิงห์ ผู๎อ านวยการ  พ.ศ.  2555-2557 
9.  นายสุดสาคร   ศิริวารินทร์ ผู๎อ านวยการ  พ.ศ.  2557-2561 
10.  นายสันติรัฐ   ไชยโย ผู๎อ านวยการ  พ.ศ.  2561-ปัจจุบัน  
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
นายสันติรัฐ  ไชยโย 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 

 รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ   นายสมพงษ์  ประภากรพิไล 
 รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ  นางนพมาศ  สุวรรณหาร 
 รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล  นางนพมาศ  สุวรรณหาร 
 รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารทั่วไป  นายสมพงษ์  ประภากรพิไล 
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แผนที่และเส้นทางคมนาคมของโรงเรียนขัติยะวงษา 
 

สถานที่ตั้ง  หมูํที่  17  ถนนคชพลายุกต์  ต าบลเหนือเมือง 
   อ าเภอเมืองร๎อยเอ็ด  จังหวัดร๎อยเอ็ด  45000 
สถานที่ใกล้เคียง  สนามกีฬากลางจังหวัดร๎อยเอ็ด 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4351-2950  ,  0-4351-8959   
โทรสาร   0-4351-8959 
เว็บไซต์โรงเรียน  http://www.ks101.ac.th 
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ส่วนที่  2 

ทิศทางการบริหารโรงเรียน 
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นโยบาย จุดเน้น และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 
 
หลักการ 
 1.  ให๎ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู๎เรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข๎าราชการพลเรือน และผู๎บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการท างานรํวมกันระหวํางสํวนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการให๎มีความคลํองตัว รวมทั้งหนํวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ภูมิภาคให๎สามารถปฏิบัติงานรํวมกันได๎ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษารํวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 
 
จุดเน้น 
 มุํงตํอยอดระดับประถมศึกษา ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
  1. การจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 
และภาษาตํางประเทศ (ภาษาที่สาม) 
  2. จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เพื่อสร๎างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสูํการสร๎างอาชีพและการมี
งานท า เชํน ทักษะด๎านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูํนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) 
 
 จากการวิเคราะห์แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 จ านวน 23 ฉบับ 
แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด๎านอ่ืนๆ ทั้ง 11 ด๎าน ที่มีความ
เชื่อมโยงกับขอบเขตอ านาจหน๎าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งปรากฏความ
เกี่ยวข๎องกับกระทรวงศึกษาธิการในหลายประเด็น ทั้งในสํวนที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนํวยงานหลักใน
การขับเคลื่อนและในสํวนที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนํวยสนับสนุน ประกอบกับได๎ประเมินสถานภาพของ
กระทรวงศึกษาธิการจากผลการด าเนินงานในชํวงสามปีที่ผํานมา (พ.ศ. 2560 – 2562) จึงสามารถก าหนด
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  (พ.ศ.2563-2565) ที่จะมีความสอดคล๎องกับกรอบระยะเวลาตามที่
ยุทธศาสตร์ชาติได๎วางไว๎ในชํวง 3 ปีแรก โดยมุํงเน๎นการปรับสภาวการณ์ของประเทศให๎สามารถเอ้ือตํอการ
สร๎างความพร๎อมส าหรับการบูรณาการการท างานรํวมกันของทุกภาคสํวนอยํางมีประสิทธิภาพในอนาคตชํวง 
5 ปีตํอไป (พ.ศ. 2566-2570) ทั้งนี้ สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-
2565) จะประกอบด๎วย เปูาหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
เป้าหมายหลัก 
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู๎เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. ผู๎เรียนทุกกลุํมทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาตํอ ได๎รับการพัฒนา ปรับปรุงแก๎ไข 
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 6. ผู๎เรียนในแตํละระดับการศึกษา ได๎รับการเพ่ิมเติมความรู๎ ทักษะในการประกอบอาชีพ 
 ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพ้ืนที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค 
 7. ก าลังคนได๎รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแหํงชาติ 
 8. ผู๎เรียนปฐมวัยได๎รับการเตรียมความพร๎อมในด๎านสุขภาพและโภชนาการ รํวมกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 
 9. มีองค์ความรู๎ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก๎ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัด
และภาค 
 10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได๎รับการปรับปรุงให๎มีประสิทธิภาพ
เพ่ือรองรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษารํวมกับทุกภาคสํวน 
 
วิสัยทัศน์ 
 “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ - ทักษะ มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมืองมี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข๎มแข็ง” 
 “วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู๎ และระบบการบริหารจัดการการศึกษา 
ที่บูรณาการการท างานระหวํางหนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให๎มีความคลํองตัว เพื่อด าเนินการ
ปฏิรูปการศึกษารํวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 “ผู๎เรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกชํวงวัย 
ที่ได๎รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 “มีความรู๎ – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู๎ และการบริหาร 
จัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผู๎เรียน ได๎แกํ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และ 2) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม / ทักษะด๎านสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล 
/ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 “มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง” หมายถึง 1) ความรู๎ความเข๎าใจตํอชาติบ๎านเมือง 
2) ยึดมั่นในศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4) มีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัวและชุมชน
ของตน 
 “มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม” หมายถึง 1) รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี 
2) ปฏิบัติแตํสิ่งที่ถูกต๎องดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไมํถูกต๎อง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพที่แข็งแรง 
 “มีงานท า มีอาชีพ” หมายถึง 1) การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต๎องมุํงให๎เด็ก เยาวชน 
รักการท างาน สู๎งาน อดทนท างานจนส าเร็จ 2) การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต๎องมี 
จุดมุํงหมายให๎ผู๎เรียนท างานเป็น 3) ต๎องสนับสนุนผู๎ส าเร็จหลักสูตรให๎มีอาชีพ และมีงานท า 
 “เป็นพลเมืองที่เข๎มแข็ง” หมายถึง การเป็นผู๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา การอยูํ
รํวมกันและยอมรับความแตกตํางในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 3. มุํงความเป็นเลิศและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพในการใช๎ทรัพยากร 
 เพ่ิมความคลํองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร๎างเสริมธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์  
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล  
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ  
 4. เพ่ิมโอกาสให๎คนทุกชํวงวัยเข๎าถึงบริการทางการศึกษาอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  
 5. สํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดีจิทัลเพื่อการศึกษา  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
วิสัยทัศน์   
 สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สูํสังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 
21   
 4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษา
อยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
 5. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals ; SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และการจัดการศึกษาโดยใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  เพ่ือพัฒนามุํงสูํไทยแลนด์ 4.0 
 
เป้าหมาย 
 1. ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎องและเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่นซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ 
 3. ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะและ
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองโลกที่ดี
พร๎อมก๎าวสูํสากล (Goals Citizen) น าไปสูํการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
 4. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ) กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํ
ในพ้ืนที่หํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงเทําเทียมและมีคุณภาพ 
 5. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน  (Sustainable 
Development Goals ; SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยํางเป็นระบบใช๎งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 นโยบายที่ 1  ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2  ด๎านการจากการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5  ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 นโยบายที่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนขัติยะวงษา 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  :  สุขภาพดี  มีคุณธรรม น าสิ่งแวดล๎อม 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  :  งามสิ่งแวดล๎อม  เพียบพร๎อมคุณธรรม 
วิสัยทัศน์  :  โรงเรียนขัติยะวงษามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  กาวหนาดานเทคโนโลยี  สิ่งแวดลอมดี   
              ผูเรียนมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ  ด ารงชีวิตอยางมีความสุข 
พันธกิจ 
 1.  พัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  รักการอําน  การเขียน   
และแสวงหาความรู๎อยํางตํอเนื่อง 
 2.  สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ  
 3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ให๎ผู๎เรียนมีความรู 
ความสามารถตามมาตรฐานสากล สูความเปนเลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน  
 4.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 5.  จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอยางมีคุณภาพ  
เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน  
 6.  พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล  
 7.  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางมี 
คุณภาพ  
 8. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผู๎ปกครอง ชุมชน และสรางภาคีเครือขาย  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 
เป้าประสงค์  
 1.  ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  รักการอําน  การเขียน  และแสวงหาความรู๎อยํางตํอเนื่อง 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 3.  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ให๎ผู๎เรียนมีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานสากล สูความเปนเลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน  
 4.  มีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
 5.  มีการจัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอยางมีคุณภาพ 
เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน  
 6.  มีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล  
 7.  สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูและมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
 8.  มีการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผู๎ปกครอง ชุมชน และสรางภาคีเครือขาย  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา  
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จุดเน้น 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎หลัก เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 1 
 2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอําน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร๎างสรรค์และใฝุรู๎ใฝุเรียนแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง 
 3. นักเรียนเป็นผู๎มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ( ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหา ) 
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. นักเรียนได๎รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด๎านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ
เพ่ือพัฒนาสูํความเป็นเลิศในระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได๎รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นนักเรียนเป็น
ส าคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
 7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน๎าที่ การวิจัย 
การสร๎างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข๎มแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสํงเสริมการพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 9. สร๎างภาคีเครือขํายเพื่อการมีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคสํวน 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 
 1.  ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี มีความสุข มีความรู  
ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐาน
ความเปนไทย  นอมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
 2.  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นครูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนส าคัญตาม
มาตรฐานสากล  
 4.  สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ  
 5.  พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ที่เอ้ือตอการเรียนรู๎  
อยางมีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 1.  พัฒนาการจัดการและคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู๎ 
 2.  สํงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ส านึกในความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.  พัฒนาการศึกษาตํอเนื่องและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 4.  พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ 
 5.  สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูให๎เป็นมืออาชีพ 
 6.  สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
 7.  สํงเสริม สนับสนุนให๎ครูใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 8.  สํงเสริมให๎ครูและผู๎บริหารสถานศึกษาผลิตสื่อ นวัตกรรม และพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ 
ด๎วยตนเอง  
 9.  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 10.  พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาท้ังประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อชํวยสอน สื่อเพ่ือการเรียนรู๎
ด๎วยตนเอง สื่อส าเร็จรูป สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อนิทรรศการ 
 11. พัฒนาการจัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอยางมี
คุณภาพ เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 
 12. เพ่ือให๎สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพด๎วยหลัก   ธรรมาภิบาลเน๎น
การมีสํวนรํวม 
 13. เพ่ือให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็งและยั่งยืน 
 14. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ที่เอ้ือตอการเรียนรู 
อยางมีคุณภาพ 
 15. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 16.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ 
 17.  พัฒนาระบบการวางแผน  ตรวจสอบและประเมินผล 
 18.  สํงเสริม สนับสนุน การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือขําย 
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ความสัมพันธ์พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ระดับองค์กร  และกลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 

พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์แผนงาน 
1.  พัฒนาคุณภาพของ

ผู๎เรียนให๎สามารถ
เรียนรู๎ด๎วยตนเอง รัก
การอําน การเขียน 
และแสวงหาความรู๎
อยํางตํอเนื่อง  

1. ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎
ด๎วยตนเอง  รักการ
อําน  การเขียน  และ
แสวงหาความรู๎อยําง
ตํอเนื่อง 

  

1. ผูเ๎รียนเปนผูมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา เปนคนเกง 
คนดี มีความสุข      
มีความรู
ความสามารถตาม
มาตรฐานสากล      
มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบ   ต
อตนเองและสังคมบน
พ้ืนฐานความเปนไทย 
นอมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู
การด ารงชีวิต  

1.  พัฒนาการจัดการ
และคุณภาพ
มาตรฐานการเรียนรู๎ 

2.  สํงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  ส านึกใน
ความเป็นไทย และวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.  พัฒนาการศึกษา
ตํอเนื่องและการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต
เรียนรู๎ 

2.  สงเสริมครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีความรู
ความสามารถ มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

  

2.  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู
ความสามารถ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  

2.  พัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให๎เป็น
ครูเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

  

4.  พัฒนาระบบการ
นิเทศภายในโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการ 

5.  สํงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครูให๎เป็นมือ
อาชีพ 

6.  สํงเสริมให๎ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาตนเองให๎
เป็นบุคคลแหํงการ
เรียนรู๎ 

7.  สํงเสริม สนับสนุนให๎
ครูใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้ง
ในและนอกโรงเรียน 
ในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ 
โดยครอบคลุมภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

8. สํงเสริมให๎ครูและ
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พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์แผนงาน 
ผู๎บริหารสถานศึกษา
ผลิตสื่อ นวัตกรรม 
และพัฒนาสื่อการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเอง  

3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือ
สนองตํอความ
แตกตํางระหวําง
บุคคลให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎ความสามาร
ถามมาตรฐานสากล 
สูํความเป็นเลิศทาง
วิชาการอยํางยั่งยืน 

3.  มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสนอง ต
อความแตกตางระหว
างบุคคล ให๎ผู๎เรียนมี
ความรูความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล      
สูความเปนเลิศทาง
วิชาการอยางยั่งยืน  

3.  พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
กระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียน  
เปนส าคัญตาม
มาตรฐานสากล  

  

9. พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียน  
การสอนที่ตอบสนอง
กับศักยภาพของ
ผู๎เรียนและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

 

4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

4.  มีสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา  

  

3.  พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
กระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียน  
เปนส าคัญตาม
มาตรฐานสากล 

10. พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาท้ังประเภท
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อชํวย
สอน สื่อเพ่ือการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเอง สื่อ
ส าเร็จรูป สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
นิทรรศการ 

5. จัดกระบวนการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผลที่
หลากหลายอยํางมี
คุณภาพเอ้ือตํอการ
พัฒนาผู๎เรียนอยําง
รอบด๎าน 

5.  มีการจัดกระบวนการ
การเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลที่
หลากหลายอยางมี
คุณภาพ เอ้ือตอการ
พัฒนาผูเรียนอยางรอบ 
ดาน  
  

3.  พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
กระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียน  
เปนส าคัญตาม
มาตรฐานสากล 

11. พัฒนาการจัด
กระบวนการการ
เรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลที่
หลากหลายอยางมี
คุณภาพ เอ้ือตอการ
พัฒนาผูเรียนอยาง
รอบดาน 

6. พัฒนาบริหารจัด
การศึกษาอยํางมี
ระบบตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 

6.  มีการบริหารจัด
การศึกษาอยางมี
ระบบตามหลักธรร
มาภิบาล  

  

4.  สํงเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารและการ
จัดการศึกษาด๎วย
ระบบคุณภาพ  

 

12. เพ่ือให๎สถานศึกษามี
ระบบบริหารจัด
การศึกษาอยํางมี
คุณภาพด๎วยหลัก   
ธรรมาภิบาลเน๎นการ
มีสํวนรํวม 
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พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์แผนงาน 
13. เพ่ือให๎มีระบบ

ประกันคุณภาพ
ภายในที่เข๎มแข็งและ
ยั่งยืน 

7. พัฒนาสถานศึกษาให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎และ
มีสภาพแวดล๎อมที่
เอ้ือตํอการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพ 

7.  สถานศึกษาเปน แหล
งเรียนรูและมีสภาพ
แวดลอมที่เอ้ือตอการ
เรียนรู๎   อยางมี
คุณภาพ  

  

5.  พัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดลอม       
แหลงเรียนรูและภูมิป
ญญาทองถิ่น   ที่
เอ้ือตอการเรียนรู  
อยางมีคุณภาพ 

14. พัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดลอม         
แหลงเรียนรูและ      
ภูมิปญญาทองถิ่น      
ที่เอ้ือตอการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

8.  ประสานความรํวมมือ
ระหวํางโรงเรียน 
ผู๎ปกครอง ชุมชน 
และภาคีเครือขําย
เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

8.  มีการประสานความ  
รวมมือระหวาง  
โรงเรียน  ผู๎ปกครอง 
ชุมชน และสรางภาคี
เครือขายเพ่ือ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา  

 

5.  เสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการมี
สํวนรํวมและวิถีชีวิต
รํวมภาคี เครือขําย
รํวมพัฒนา 

15. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา 

16. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการ 

17. พัฒนาระบบการ
วางแผน  ตรวจสอบ
และประเมินผล 

18. สํงเสริม สนับสนุน 
การสร๎าง
ความสัมพันธ์
ระหวํางโรงเรียนกับ
ชุมชนและภาคี
เครือขําย 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
แตํละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
  1. มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหา 
  3. มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
  4. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6. มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
  1. การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2. ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
  3. การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
  4. สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุํมเปูาหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
 3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
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ส่วนที่  3 

แผนการด าเนินงาน/โครงการ 
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แผนการใช้งบประมาณ  ประมาณการรายรับ-รายจ่าย  ปีการศึกษา  2563 
 
1.  ประมาณการรายรับ - รายจํายเงินงบประมาณ  ปีการศึกษา 2563 
 1.1  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2563         730    คน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 481    คน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 249    คน 
 1.2  เงินงบประมาณ  คําจัดการเรียนการสอน  (เงินอุดหนุนรายหัว) 
  เงินอุดหนุนที่ได้รับ 2,629,700 บาท 
 1.3  เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 150,000 บาท 
 1.4  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  
  - ค่าหนังสือเรียน 727,822 บาท 
  - ค่าอุปกรณ์การเรียน 316,560 บาท 
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 340,950 บาท 
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 659,830 บาท 
 1.5  เงินรายได๎สถานศึกษา 
  เงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร 1,623,500 บาท 
 1.6  เงินงบประมาณจัดสรร  ปีการศึกษา  2563 
  -  คําสาธารณูปโภค 700,000 บาท 
  -  งานยานยนต์ 150,000 บาท 
  -  คําวัสดุกลางส านักงาน 200,000 บาท 
  -  คําจ๎างครูและบุคลากรสนับสนุน 863,100 บาท 
  -  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 200,000 บาท 
  -  คําปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร 90,500 บาท 
  -  งบกลาง 800,000 บาท 
  -  กลุํมบริหารวิชาการ 749,760 บาท 
  -  กลุํมบริหารงบประมาณ 62,480 บาท 
  -  กลุํมบริหารงานบุคคล 124,960 บาท 
  -  กลุํมบริหารทั่วไป 187,440 บาท 
  -  ส ารองจําย 124,960 บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,448,362 บาท 
 
2.  การจัดสรรงบประมาณ  ปีการศึกษา  2563 
 จ าแนกเป็นงบด าเนินการของงานประจ าและโครงการตามแผนกลยุทธ์ 
 2.1  เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 150,000 บาท 
 2.2  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 1,385,332 บาท 
 2.3  คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 659,830 บาท 
 2.4  คําสาธารณูปโภค 700,000 บาท 
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 2.5  งานยานยนต์ 150,000 บาท 
 2.6  คําวัสดุกลางส านักงาน 200,000 บาท 
 2.7  คําจ๎างครูและบุคลากรสนับสนุน 440,000 บาท 
 2.8  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 200,000 บาท 
 2.9  งบกลาง 800,000 บาท 
 2.10  งบด าเนินการของโครงการตามแผนกลยุทธ์   1,249,600 บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,448,362 บาท 
 
3.  การจัดสรรเงินกิจกรรมพิเศษ  ปีการศึกษา  2563 
 ด๎วยการขอรับเงินระดมทรัพยากรจากผู๎ปกครอง  มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนวํา  ต๎องได๎รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนแล๎ว จึงขอความเห็นชอบจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27 
 เงินบ ารุงการศึกษา  (ระดมทรัพยากร)  ปีการศึกษา  2563  มี  4  รายการ  ดังนี้ 
  1.  คําสาธารณูปโภค จ านวน 800 บาท 
  2.  คําสอนคอมพิวเตอร์ จ านวน 300 บาท 
  3.  คําจ๎างครูชาวตํางชาติ จ านวน 600 บาท 
  4.  คําจ๎างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ านวน 400 บาท 
    รวมเป็นเงิน       2,100   บาท 
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การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2563  (พ.ค. 2563 - เม.ย. 2564) 
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 

  จ านวนเงิน รวมเงิน       จ านวนเงิน 
ก.  เงินงบประมาณ     ก่อนการจัดสรรงบประมาณ 

  
  

1.  เงินคําจัดการเรียนการสอน     1.  เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
  

           150,000  
     1.1  ม.ต๎น 1,683,500   2.  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี 

  
        1,385,332  

     1.2  ม.ปลาย 946,200    2,629,700  3.  คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
  

           659,830  
2.  เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน         150,000  4.  คําสาธารณูปโภค 

  
           700,000  

3.  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี     5.  คําปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร 
  

            90,500  
   3.1  คําหนังสือเรียน 727,822   6.  งานยานยนต์ 

  
           150,000  

   3.2  คําอุปกรณ์การเรียน 316,560   7.  คําวัสดุกลางส านักงาน 
  

           250,000  
   3.3  คําเครื่องแบบนักเรียน 340,950   8.  คําจ๎างบุคลากรสนับสนุนและคําประกันสังคม 

 
           863,100  

   3.4  คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 659,830    2,045,162  9.  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
  

           200,000  
      10.  งบกลาง 

  
           800,000  

      รวม 
  

        5,248,762  
ข.  เงินรายได้สถานศึกษา     การจัดสรรตามสัดส่วน  จ านวน     1,199,600  ดังนี้   
1.  คําสนับสนุนสาธารณูปโภค 584,000   1.  งบวิชาการ  60% 

  
           719,760  

2.  คําเรียนคอมพิวเตอร์ 219,000   2.  งบบริหารทั่วไป  30% 
  

  
3.  คําจ๎างครูชาวตํางชาติ 438,000        2.1  กลุํมบริหารงบประมาณ  5% 

  
            59,980  

4.  คําจ๎างบุคลากรสนับสนุน 292,000        2.2  กลุํมบริหารงานบุคคล  10% 
  

           119,960  
5.  คําบ ารุงโรงอาหาร 90,500 1,623,500      2.3  กลุํมบริหารทั่วไป  15% 

  
           179,940  

      3.  งบส ารองจําย 10% 
  

           119,960  
                 -    รวม 

  
        1,199,600  

รวมทั้งสิ้น      6,448,362  รวมทั้งสิ้น             6,448,362  
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การจัดสรรงบประมาณ  กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน  ประจ าปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนขัติยะวงษา 

 

ที ่ กลุํมบริหาร 
จ านวนเงินที่ได๎รับการจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี 

เงินรายได๎
สถานศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ  

1 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน         150,000     

2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี       1,385,332     
3 คําสาธารณูปโภค 30,100   669,900  
4 งานยานยนต์ 150,000      
5 คําวัสดุกลางส านักงาน 200,000      

6 
คําจ๎างบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 

    863,100  

7 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 200,000      
8 งบกลาง     90500  
9 กลุํมบริหารวิชาการ 800,000      
10 กลุํมบริหารงบประมาณ 749,760       586,830     
11 กลุํมบริหารงานบุคคล 62,480      
12 กลุํมบริหารทั่วไป 124,960 73000    
13 งบส ารองจําย 187,440      
 รวม 2,629,700 2,195,162 1,623,500  
 รวมทั้งสิ้น 6,448,362 
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การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามโครงการ  ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ ชื่อโครงการ เงินอุดหนุน 
งบพัฒนา
ผู๎เรียน 

เงินรายได๎
สถานศึกษา 

รวม ผู๎รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ      

1 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการกลุํม
บริหารวิชาการ 

137,740 - - 137,740 นางกรองทอง 

2 โครงการสํงเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

- 120,000 - 120,000 นางกรองทอง 

3 โครงการสํงเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ
และบริบทของสถานศึกษา 

- 160,830 - 160,830 นายสมคดิ 

4 โครงการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

81,000 - - 81,000 นางรัตนา 

5 โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

3,000 - - 3,000 นายสมชาย 

6 โครงการสํงเสริมตามศาสตร์
พระราชา 

14,020 - - 14,020 นางอรวรรณ 

7 โครงการสํงเสริมนิสัยรักการ
อําน 

10,000 10,000 - 20,000 นางพรสวรรค ์

8 โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา 

- 81,830 - 81,830 นางพวงเพชร 

9 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย  

53,000 - - 53,000 นายสมชาย 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

42,000 - - 42,000 นางสิริลักษณ ์

11 โครงการสํงเสริมและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

75,000 20,000 - 95,000 นายภูชิต 

12 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนสังคมศึกษา 

45,000 - - 45,000 นางพรสวรรค ์

13 พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

100,000 100,000 - 200,000 นายชัยชนะ 
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ที ่ ชื่อโครงการ เงินอุดหนุน 
งบพัฒนา
ผู๎เรียน 

เงินรายได๎
สถานศึกษา 

รวม ผู๎รับผิดชอบ 

14 โครงการสํงเสริมทักษะ
ความสามารถด๎านทัศนศิลป์
และด๎านประติมากรรม 

10,000 - - 10,000 น.ส.นิสาชล 

15 โครงการสํงเสริมทักษะ
ความสามารถด๎านดนตรี 

63,000 - - 63,000 นายชูศักดิ ์

16 โครงการสืบสานสํงเสริม
ศิลปะนาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 

25,000 - - 25,000 นางทัศนี 

17 โครงการการเรียนการสอน
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  

41,000 - - 41,000 น.ส.ทิพยวรรณ 

18 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ จีน 

50,000 - - 50,000 นางรัตนาวด ี

รวมกลุํมบริหารวิชาการ 749,760 586,830 - 1,336,590  

 กลุ่มบริหารงบประมาณ      
19 โครงการพัฒนาระบบ

บริหารงบประมาณ 
31,480 - - 31,480 นางทัศนี 

20 โครงการนโยบายและการ
บริหารงานแผนงานและ
สารสนเทศ  

25,000 - - 25,000 นางสิริลักษณ ์

21 โครงการพัสดุสูํคุณภาพ
ผู๎เรียน 

200,000 - - 200,000 นายรังสรรค ์

22 โครงการพัฒนาผู๎น าการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการ
กระจายอ านาจโดยบริหาร
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

6,000 - - 6,000 นางสิริลักษณ ์

รวมกลุํมบริหารงบประมาณ 262,480 - - 262,480  

 กลุ่มบริหารงานบุคคล      

23 โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
คร ู

239,960 - 504,000 743,960 นางจุฬาพรรณ 

24 โครงการสํงเสริมนักเรียนให๎
มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

20,000 - 73,000 93,000 นางพรสวรรค ์
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ที ่ ชื่อโครงการ เงินอุดหนุน 
งบพัฒนา
ผู๎เรียน 

เงินรายได๎
สถานศึกษา 

รวม ผู๎รับผิดชอบ 

คํานิยมหลัก 12 ประการ 
25 โครงการสํงเสริมระบบดูแล

ชํวยเหลือนักเรียน 
33,500 - - 33,500 นางมัชฌิมา 

26 โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดสารเสพติดและ
อบายมุข 

10,500 - - 10,500 ส.ต.พงษ์ศักดิ ์

27 โครงการการบริหารกิจการ
นักเรียน 

16,000 - - 16,000 น.ส.ทิพยวร
รณ 

รวมกลุํมบริหารงานบุคคล 324,960 73,000 504,000 901,960  

 กลุ่มบริหารทั่วไป      

28 โครงการพัฒนากลุํมบริหาร
ทั่วไป 

193,550 - 94,500 288,050 นางอรวรรณ 

29 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน 

158,990 - 934,500 1,093,490 นายศุภชัย 

30 โครงการสํงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย  

 

15,000 - 90,500 105,500 นางครีภัทร  

 รวมกลุ่มบริหารทั่วไป 367,540 - 1,119,500 1,487,040  
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ส่วนที่  4 

รายละเอียดโครงการ  ปีการศึกษา 2563 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน ข้อที่ 4 สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
      ข้อที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข๎อที่ 1  ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
      ข๎อที่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
      ประเด็นพิจารณา ข๎อที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    1.  นางกรองทอง  พลเยี่ยม 2.  นางพวงเพชร  นรทีทาน 
    3.  นางสาวจุฑามณี  นิลผาย 4.  นายภูชิต  ธีรเมธโยธิน   
    5.  นายสมคิด  เอ้ือมสุวรรณ 6. นางสุพรรณี  กาฬหว๎า 
ระยะเวลาด าเนินการ   พ.ค. 63 – มี.ค. 64 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
        ความพอประมาณ   
      - พอประมาณกับเวลาที่ใช๎ด าเนินกิจกรรมตั้งแตํเตรียมการ จัดท า และสรุป 
        ประเมินผล 
      - พอประมาณกับงบประมาณที่ได๎รับ 
    ความมีเหตุผล 
    - ยึดหลักวําบุคลากรทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 

        การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
       - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี 
       - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด๎านตํางๆให๎ชัดเจน 
      เงื่อนไขความรู้ 
      - ความรู๎ด๎านการประสานงาน 
      - ความรู๎ด๎านการสรุปงานประเมินงาน 

      เงื่อนไขคุณธรรม 
      - ประหยัดการใช๎งบประมาณ วัสดุอยํางค๎ุมคํา 
      - ความขยัน อดทน ประหยัด 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 งานวิชาการเป็นงานที่มีความเกี่ยวข๎องโดยตรงกับนักเรียนให๎มีความรู๎ความสามารถน าความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในด๎านตํางๆ จึงต๎องมีการประสานงานกับกลุํมสาระการเรียนรู๎ กลุํมบริหารงานงานกิจกรรมงาน
ห๎องสมุด งานประกันคุณภาพเพ่ือให๎การด าเนินงานสอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอันสํงผลให๎นักเรียนได๎เกิดการพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนางานวิชาการมีการด าเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
 2.3  เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและรํวมมือกับกลุํมงานตํางๆ  
 2.4  เพื่อให๎การด าเนินงานรํวมกับผู๎ปกครองและหนํวยงานภายนอกเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต   
  3.1.1  กลุํมบริหารงานวิชาการมีความพร๎อมให๎บริการด๎านเอกสาร แบบพิมพ์ตํางๆที่จ าป็นในการ
จัดการเรียนการสอนอยํางครบถ๎วน 100 % 
  3.1.2  กลุํมบริหารงานวิชาการด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดผลตํอการปฏิบัติกิจกรรม
ตําง ๆสอดคล๎องกับงบประมาณท่ีได๎รับ 
 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์   
  นักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา  700  คน  
 3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  นักเรียน  700  คน  และครู  50  คน 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 1. ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา 
 2. ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู๎ 
 3. นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอ 
 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 
 5. สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
 6. ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 7.  ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู๎เรียน 
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 8.  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 
 9.  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
 10.  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 11.  มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนมีข๎อความครบถ๎วน ถูกต๎อง ชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน 
 12.  มีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัยมีการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการด าเนินงานอยํางทั่วถึง 
 13.  มีระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน 
 14.  มีการก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน 
 15.  มีการสร๎างวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู๎
รายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
 16.  มีการพิจารณาจัดสรรทุน กลั่นกรอง คัดเลือกนักเรียนให๎ได๎รับทุนการศึกษาตามประเภทของทุน 
 17.  มีการจัดท ารายงานเงินทุนตามประเภทของเงิน และรายงานผลการเรียนของนักเรียนตาม
ประเภทของเงิน 
 18.  มีการจัดท าเอกสารในลักษณะการอัดส าเนาเพ่ือบริการครูทั้งในด๎านการเรียนการสอนและงาน
ตํางๆ ของโรงเรียน 
 19.  มีข๎อมูลนักเรียนในฐานข๎อมูลถูกต๎องครบถ๎วน รายงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 20.  มีแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 21.  มีการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
 22.  มีการประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรียนเข๎าเรียนให๎เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนขัติยะวงษา 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  กิจกรรมส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
  6.1.1  จัดท าแผนปฏิบัติการวิชาการประจ าปี 
  6.1.2  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
  6.1.3  ด าเนินการด๎านเอกสารตํางๆ 
  6.1.4  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
  6.1.5  ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.1.6  ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
  6.1.7  ติดตามชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข๎าเรียน 
  6.1.8  ประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรียนเข๎าเรียนให๎เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
  6.1.9  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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 6.2  กิจกรรมทะเบียนนักเรียน 
  6.2.1  จัดท า เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตํางๆ ทางวิชาการ 
  6.2.2  จัดท าข๎อมูล GPA GPR ข๎อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข๎องกับนักเรียน 
  6.2.3  ประสานกับสถานศึกษาอ่ืนในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
  6.2.4  ตรวจสอบผลการเรียน เพ่ือขออนุมัติการจบหลักสูตร ตามระดับการศึกษา 
  6.2.5  จัดท าประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร แบบ ปพ.ตํางๆ ให๎ครบถ๎วนตามระเบียบครอบคลุม
เอกสารรับรองผลการเรียน และหลักฐานทางวิชาการอ่ืนๆ 
  6.2.6  รายงานผลการจบหลักสูตร ให๎ครบถ๎วนตามข๎อก าหนด 
  6.2.7  ออกเอกสารฉบับแทน กรณีท่ีนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล๎วร๎องขอตามเหตุผลแตํละกรณี 
  6.2.8  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 6.3  กิจกรรมการวัดผลประเมินผล 
  6.3.1  ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติในการประเมินผลของสถานศึกษา 
  6.3.2  จัดท าคูํมือเอกสารการวัดและประเมินผลวิชาการ 
  6.3.4  จัดท าทะเบียนนักเรียน 
  6.3.5  พัฒนากระบวนการวัดผลประเมินผลรายวิชา 
  6.3.6  ก าหนดแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และจัดท าเอกสารการเทียบโอนผลการเรียน 
  6.3.7  จัดให๎มีการวัดและประเมินผล และติดตามผลการด าเนินงานให๎มีการซํอมเสริมตามระเบียบ
วัดผล 
  6.3.8  รวบรวมเครื่องมือวัดผลประเมินผล พัฒนาและวิเคราะห์แบบทดสอบอยํางเป็นระบบ 
  6.3.9  จัดท าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสภาพรวมของโรงเรียน สรุปเป็นรายภาคและรายปี 
  6.3.10  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 6.4  กิจกรรมแนะแนว 
  6.4.1  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
  6.4.2  แนะแนวการศึกษาตํอและอาชีพ 
  6.4.3  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  6.4.4  พิจารณาจัดสรรทุน กลั่นกรอง คัดเลือกนักเรียนให๎ได๎รับทุนการศึกษา 
  6.4.5  ประสานผู๎ที่เก่ียวข๎องในการเบิกจํายเงินทุกประเภท 
  6.4.6  จัดท ารายงานเงินทุนตามประเภทของเงิน และรายงานผลการเรียนของนักเรียนตาม
ประเภทของเงิน 
  6.4.5  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 6.5  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  6.5.1  จัดกิจกรรมพัฒาผู๎เรียนให๎ครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
  6.5.2  จัดกระบวนการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
  6.5.3  ตรวจสอบความถูกต๎องและรวบรวมผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
  6.5.4  บริหารงบประมาณตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
  6.5.5  สรุปและรายงานผล 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมส านักงานบริหารวิชาการ    
1. จัดท าแผนการรับนักเรียนและด าเนินการ

รับนักเรียน 
10,000 

 
มี.ค.64 นางกรองทอง 

2. จัดท าแผนการเรียนตารางเรียน  พ.ค.63 นางกรองทอง 
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช๎ในการเรียนการ

สอน 
20,000 พ.ค.-ก.ค.63 นายภูชิต 

2.  กิจกรรมทะเบียนนักเรียน   นางพวงเพชร 
1. มอบตัวนักเรียนใหมํ 5,020 พ.ค.63 น.ส.ขวัญเรือน 
2. แบบพิมพ์ ปพ.1,2,3 4,000 พ.ค.63  
3. คําพิมพ์เกียรติบัตร 500 มี.ค.64  
4. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 5,000 มี.ค.64  
5. วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 8,220 พ.ค.-ก.ย.63  

3.  กิจกรรมวัดผลประเมินผล    
1. แบบ ปพ.1,2,3 40,000 พ.ค.-มิ.ย. 63 น.ส.จุฑามณี 
2. วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 15,000 พ.ค.-มิ.ย. น.ส.พัชรภรณ ์
3. อุปกรณ์การสอบและการจัดสอบ 5,000 พ.ค.-ก.ค.63  

4 กิจกรรมแนะแนว    
1.  ทุนการศึกษา (โรงเรียน,หนํวยงาน

ภายนอก, กยศ) 
2,000 ตลอดปี นางสุพรรณี 

2.  ติดตามผลและข๎อมูลสารสนเทศใน
การศึกษาตํอของนักเรียนชั้น ม.3 และ   
ม.6 

1,000 มี.ค. 64  

3.  ทัศนศึกษาสัญจร ม.6 - ก.พ.64  
4.  ทัศนศึกษาสัญจร ม.3 - ก.พ.64  
5.  จัดปูายนิเทศและสํงเสริมการค๎นคว๎า

ข๎อมูล 
- ตลอดปี  

6.  แนะแนวโรงเรียนประถมศึกษา 4,000 ก.พ.-มี.ค.64  
7.  งานพี่พบน๎อง    
8.  นิทรรศการศึกษาตํอและอาชีพ 3,000 ก.พ. 64  
9.  แนะแนวศึกษาตํอและอาชีพ - ตลอดปี  
10.  สํงเสริมการศึกษาและอาชีพนอกเวลา

เรียน 
- ตลอดปี  

11.  งานรวบรวมข๎อมูลนักเรียนพิการเรียน
รํวม  

- พ.ค. 63  

12.  ปรับปรุงห๎องแนะแนว  บ ารุงดูแล 4,000 พ.ค.- ส.ค.63  
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กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ซํอมแซมและจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1. วัสดุอุปกรณ์ ส านักงาน 10,000 - นายสมคิด 

 
8. วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  137,740  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุน   -           บาท   
 8.2 เงินประเภท  คําจัดการเรียนการสอน  137,740  บาท 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมส านักงานบริหารวิชาการ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําอุปกรณ์ส านักงาน 

 
30,000 

 

 
 9.2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมทะเบียนนักเรียน 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําอุปกรณ์  
- คําพิมพ์เกียรติบัตร 

 
10,000 

500 

 

 - คําแบบพิมพ์ 4,000  
 - คําถํายเอกสาร 1,000  

 
 9.3 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวัดผลประเมินผล 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ    
 -  แบบ ปพ.1,2,3 40,000  
 -  วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 10,000  
 -  อุปกรณ์การสอบและการจัด

สอบ 
10,000  

 
 9.3 กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมแนะแนว 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ   
 -  คําวัสดุ อุปกรณ์ 15,000  
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 9.5 กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ   
 -  คําวัสดุ อุปกรณ์ 10,000  

 

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 ส านักงานบริหารวิชาการ 30,000 20,000   10,000 
กิจกรรมที่ 2 งานทะเบียน 22,740 10,000   12,740 
กิจกรรมที่ 3 งานวัดผลและประเมินผล 60,000 40,000 15,000 5,000  
กิจกรรมที่ 4 งานแนะแนว 15,000 5,000   10,000 
กิจกรรมที่ 5 งานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 10,000  5,000  5,000 

รวม 137,740 75,000 20,000 5,000 37,740 
 

11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 
 

12.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. มีข๎อมูลนักเรียนในฐานข๎อมูลถูกต๎อง
ครบถ๎วน รายงานตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

รายงานข๎อมูลนักเรียน 

2. มีแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา 
โดยประสานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- แผนการรับนักเรียน
ของสถานศึกษา 

- เอกสารเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์ 

- บอร์ด ปูานนิเทศ 
3. มีการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 100% การตรวจเอกสาร 

หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- เอกสารการรับ
นักเรียน 

- ภาพถําย 

4. มีการประเมินผลและรายงานผลการ
รับนักเรียนเข๎าเรียนให๎เขตพ้ืนที่

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ

รายงานการประเมินผล
และรายงานผลการรับ
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

การศึกษารับทราบ ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

นักเรียนเข๎าเรียน 

5. จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา  

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- สรุปผลการนิเทศ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและ
รายงานสรุปการ
ประเมินโครงการ 

6. ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
บรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- รํองรอยการวิเคราะห์
ข๎อมูลสารสนเทศ 
ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ 

- สรุปผลการนิเทศ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและ
รายงานสรุปการ
ประเมินโครงการ 

7. สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎
ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่สํงเสริมและ
สนับสนุนให๎ครูจัดการ
เรียนรู๎ของครูที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

- แผนการจัดการเรียนรู๎
ของครู 

- ผลงานนักเรียน สื่อ 
นวัตกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 

- ภาพถํายในกิจกรรม
การเรียนการสอน 

8. ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพ
ผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- หลักสูตรสถานศึกษา/
หลักสูตรกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

9. ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู๎เรียน 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- แฟูมข๎อมูลผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล 

- เอกสาร/หลักฐานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

10. ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ที่
ตอบสนองความแตกตํางระหวําง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- แฟูมข๎อมูลผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- หลักฐานการสอน

เสริม/สอนซํอม 
11. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎น

การพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎วย
วิธีการที่หลากหลาย 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ 

- แผนการจัดการ
เรียนรู๎/บันทึกผลหลัง
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎และพัฒนาการ
ของผู๎เรียน 

- ชิ้นงาน / ภาระงาน
ของนักเรียน 

12. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได๎รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
ของข๎าราชการ 

- ค าสั่งปฏิบัติการสอน 
- บันทึกการสอนแทน 
- ผลการแขํงขันความ

เป็นเลิศตั้งแตํระดับ
เขตพ้ืนที่ข้ึนไป 

13. มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงาน
ทะเบียนนักเรียนมีข๎อความครบถ๎วน 
ถูกต๎อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- ทะเบียนนักเรียน 
- เอกสารประเมินผล

ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14. มีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัยมี
การน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการ
ด าเนินงานอยํางทั่วถึง 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- ทะเบียนนักเรียน 
- เอกสารประเมินผล

ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

15. มีระเบียบเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลการเรียน 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ

ระเบียบการวัดผล 
ประเมินผล 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

16. มีการก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท า
ปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลการเรียน 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

แนวปฏิบัติและปฏิทิน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วัดผลประเมินผลการ
เรียน 

17. มีการสร๎างวิเคราะห์และปรับปรุง
เครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎รายวิชาครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอน 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- เครื่องมือในการวัดผล

ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎
รายวิชา 

- หลักฐาน 
เอกสารรายงานการ
วิเคราะห์และปรับปรุง
เครื่องมือในการวัดผล 

18. มีการพิจารณาจัดสรรทุน กลั่นกรอง 
คัดเลือกนักเรียนให๎ได๎รับ
ทุนการศึกษาตามประเภทของทุน 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- เอกสารการ
ประชาสัมพันธ์รับ
สมัคร 

- เกณฑ์การพิจารณา
ทุนการศึกษา 

19. มีการประสานผู๎ที่เก่ียวข๎องในการเบิก
จํายเงินทุกประเภท 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- รายงานการประชุม 
- เอกสารการเบิกจําย

ทุนการศึกษา 
 

20. มีการจัดท ารายงานเงินทุนตาม
ประเภทของเงิน และรายงานผลการ
เรียนของนักเรียนตามประเภทของ
เงิน 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- รายงานเงินทุนตาม
ประเภทของเงิน 

- รายงานผลการเรียน
ของนักเรียนตาม
ประเภทของเงิน 

21. มีการจัดท าเอกสารในลักษณะการอัด
ส าเนาเพ่ือบริการครูทั้งในด๎านการ
เรียนการสอนและงานตํางๆ ของ
โรงเรียน 

100% การตรวจเอกสาร 
หลักฐาน รํองรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข๎อมูล
เชิงประจักษ์ 

- บันทึกการขอใช๎เครื่อง
อัดส าเนา 

- ทะเบียน สถิติการใช๎
เครื่อง และการ
บ ารุงรักษาเครื่องอัด
ส าเนา 
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13.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  13.1 งานวิชาการมีการด าเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  13.2 งานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
  13.3  ได๎รับสํงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและรํวมมือกับกลุํมงานตํางๆ  
  13.4  มีการด าเนินงานรํวมกับผู๎ปกครองและหนํวยงานภายนอกเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
14.  วิธีบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการเสร็จแล้วเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ก ากับ  นิเทศ  ติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 
15.  ปัญหาอุปสรรค  และข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
16.  แนวทางแก้ไขปัญหา 
 16.1  อธิบายและเชิญชวนให๎เห็นถึงความส าคัญในกิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
17. การติดตามประเมินผล 
 นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  โดยการสังเกตและใช๎แบบสอบถาม 
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ลงชื่อ……………………………ผู๎เสนอโครงการ  ลงชื่อ........................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
  (นางกรองทอง  พลเยี่ยม)       (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
    ครูช านาญการพิเศษ                                  รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
       
 
 

 
            ลงชื่อ……………….………..…..………..ผู๎ตรวจโครงการ 

(นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 
หัวหน๎างานแผนงาน 

 
 

         ลงชื่อ..............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                            (นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 

รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง.................................................................................................................. ............. 

 
        ลงชื่อ…………………………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ 

(นายสันติรัฐ ไชยโย) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ชื่อโครงการ      โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน ข๎อที่ 1 ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
      มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
      มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเปนไทย   
      นอมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
      ข๎อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล  
      ข๎อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมใน 
      การจัดการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1  ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
      นโยบายที่ 2  ด๎านการจากการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขัน 
      ของประเทศ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
      ประเด็นพิจารณาข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
      ประเด็นพิจารณาข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    1.  นางกรองทอง  พลเยี่ยม  2. หัวหน๎ากลุํมสาระทุกกลุํมฯ 
ระยะเวลาด าเนินการ   พ.ค. 63 – มี.ค. 64 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ความพอประมาณ   
  - พอประมาณกับเวลาที่ใช๎ด าเนินกิจกรรมตั้งแตํเตรียมการ จัดท า และสรุปประเมินผล 
  - พอประมาณกับงบประมาณที่ได๎รับ 
 ความมีเหตุผล 
  - ยึดหลักวําบุคลากรทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 

 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
  - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี 
  - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด๎านตํางๆให๎ชัดเจน 
 เงื่อนไขความรู้ 
  - ความรู๎ด๎านการสรุปงานประเมินงาน 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
  - ประหยัดการใช๎งบประมาณ วัสดุอยํางค๎ุมคํา 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมเสริมทางวิชาการ  การประกวดแขํงขันและการน านักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมทาง
วิชาการเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ประสบการณ์  และเป็นการกระตุ๎นให๎นักเรียนมีความ
กระตือรือร๎นที่จะเพ่ิมพูนความรู๎  ประสบการณ์ตําง ๆ และเป็นการบูรณาการเรียนการสอน  จึงมีความจ าเป็นที่
ทางโรงเรียนจะต๎องจัดและให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมดังกลําว 
  
2.  วัตถุประสงค์ 
                2.1  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เข๎ารํวมแขํงขันทักษะความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพหรือ
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ  
  2.2  เพื่อทดสอบความรู๎ความสามารถของนักเรียนในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
  2.3  เพื่อจัดสอนเสริมนักเรียนเตรียมตัวสอบ  O-NET และนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาตํอ
ระดับอุดมศึกษาให๎มีความพร๎อม 
  2.4  เพ่ือกระตุ๎นให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นและมีทัศนคติที่ดีตํอกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมประกวดแขํงขันทางวิชาการและวิชาชีพและเรียนเสริมไมํน๎อย
กวํา  จ านวน  400  คน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนได๎รับความรู๎  ประสบการณ์เกิดทักษะทางวิชาการและวิชาชีพและมีความพร๎อม
ในการเรียนตํอไปในระดับที่สูงขึ้น 
  3.2.2  นักเรียนได๎รับความรู๎และประสบการณ์แบบบูรการจากการเข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขัน
ทางวิชาการ 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 4.1.1 นักเรียนได๎เข๎ารํวมแขํงขันทักษะความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพหรือกิจกรรมทาง
วิชาการอ่ืน ๆ 
 4.1.2 นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการทดสอบและแสดงความสามารถในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
 4.1.3 นักเรียนได๎รับความรู๎และมีความพร๎อมในการสอบ  O-NET  และสอบเข๎าศึกษาตํอ
ระดับอุดมศึกษา 
 4.1.4 นักเรียนมีความกระตือรือร๎นและมีเจตคติที่ดีตํอกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนขัติยะวงษา 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 1. การวางแผน 
  1.1  ประชุมวางแผน   
  1.2  แตํงตั้งครูผู๎รับผิดชอบ 
  1.3  เตรียมนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขัน 
 2. การด าเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1 น านักเรียนเข๎ารํวมการประกวดแขํงขัน 
  กิจกรรมที่ 2 จัดการสอนเสริมนักเรียนทุกชั้นเรียน   
  กิจกรรมที่ 3  จัดติว O-NET  
   - วิชาภาษาไทย 
   -  วิชาคณิตศาสตร์ 
      -  วิชาวิทยาศาสตร์ 
      -  วิชาสังคมศึกษา 
     -  วิชาภาษาอังกฤษ 
  กิจกรรมที่ 4  หุํนยนต์ทีม 
  กิจกรรมที่ 5  เครื่องบินบังคับ 
 3. ตรวจสอบ  และประเมินผลระหวํางการด าเนินการ 
 4. เขียนรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
 

7.  แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผน  ตลอดปี หัวหน๎ากลุํม 
2. การด าเนินงาน   สาระทุกกลุํม 

กิจกรรมที่ 1 น านักเรียนเข๎ารํวมการ
ประกวดแขํงขัน 

20,000 พ.ย. 63 –มี.ค. 64 
 

 

กิจกรรมที่ 2  จัดการสอนเสริมนักเรียนทุก
ชั้นเรียน   

10,000 พ.ย. 63 –มี.ค. 64 
 

กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ 

กิจกรรมที่ 3  ติว O-NET 30,000 พ.ย. 63 –มี.ค. 64 ที่เก่ียวข๎อง 
กิจกรรมที่ 4  หุํนยนต์ทีม 40,000 พ.ย. 63 –มี.ค. 64 นายสมพงษ์ 
กิจกรรมที่ 5  เครื่องบินบังคับ 20,000 พ.ย. 63 –มี.ค. 64 นายสมพงษ์ 

3.  ตรวจสอบ  และประเมินผลระหวํางการ
ด าเนินการ 

 ม.ค. - มี.ค. 64   
- นางกรองทอง 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม  มี.ค.64 - หัวหน๎ากลุํม
สาระฯ 
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8. วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  120,000  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุน   -           บาท   
 8.2 เงินประเภท  เงินพัฒนาผู๎เรียน  120,000  บาท 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการ

แขํงขัน 

 
20,000 

 

 
 9.2 กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียน  
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําเอกสารสอนเสริม 

 
10,000 

 

 
 9.3 กิจกรรมที่ 3  จัดติวโอเน็ต 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

- 
 

30,000 

 
 
จ านวน.....คนๆ ละ...ชั่วโมง ๆ ละ......บาท 
จ านวน.....คนๆละ.....ชั่วโมง ๆ ละ......บาท 
 
จ านวน.....วัน ๆ ละ......คนๆ  ละ.........บาท 
จ านวน.......มื้อๆละ......คนๆ  ละ........บาท 

 
 9.4  กิจกรรมที่ 4  หุ่นยนต์ทีม 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําอุปกรณ์ 

 
40,000 

 

 9.5 กิจกรรมที่ 5  เครื่องบินบังคับ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําอุปกรณ์ 

 
20,0000 
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10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 น านักเรียนเข๎ารํวมการ

แขํงขัน 
20,000   20,000  

กิจกรรมที่  2  สอนเสริมนักเรียน 10,000   10,000  
กิจกรรมที่  3  จัดติวโอเน็ต 30,000   30,000  
กิจกรรมที่ 4  หุํนยนต์ทีม 40,000   40,000  
กิจกรรมที่ 5  เครื่องบินบังคับ 20,000   20,000  

รวม 120,000   120,000  
 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 
12.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนได๎เข๎ารํวมแขํงขันทักษะความสามารถทาง

วิชาการและวิชาชีพหรือกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ 
ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

2. นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการทดสอบและแสดง
ความสามารถในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

3.  นักเรียนได๎รับความรู๎และมีความพร๎อมในการสอบ  
O-NET  และสอบเข๎าศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

4.  นักเรียนมีความกระตือรือร๎นและมีเจตคติที่ดีตํอ
กิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1  นักเรียนได๎รับความรู๎  ประสบการณ์  และเกิดทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
13.2  นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการทดสอบและแสดงความสามารถในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
13.3  นักเรียนได๎รับความรู๎และมีความพร๎อมในการสอบ  O-NET  และสอบเข๎าศึกษาตํอ

ระดับอุดมศึกษา 
13.4  นักเรียนมีความกระตือรือร๎นและมีทัศนคติท่ีดีตํอกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

14.  วิธีบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการเสร็จแล้วเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ก ากับ  นิเทศ  ติดตามอยํางตํอเนื่อง 
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15.  ปัญหาอุปสรรค  และข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
16.  แนวทางแก้ไขปัญหา 
 16.1  อธิบายและเชิญชวนให๎เห็นถึงความส าคัญในกิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
17. การติดตามประเมินผล 
 นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  โดยการสังเกตและใช๎แบบสอบถาม 
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ลงชื่อ……………………………ผู๎เสนอโครงการ  ลงชื่อ........................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
    (นางกรองทอง  พลเยี่ยม)                               (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
       ครูช านาญการพิเศษ                                รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
        
 
 
 
 
 

            ลงชื่อ……………….………..…..………..ผู๎ตรวจโครงการ 
(นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 

หัวหน๎างานแผนงาน 
                               

 
                ลงชื่อ...........................................ผู๎พิจารณาโครงการ 

(นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 
รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 

 
 
 
 
 
ผลการอนุมัติของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง.................................................................................................................. ............. 
 

 
            ลงชื่อ…………………………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ 

(นายสันติรัฐ ไชยโย) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
      มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
      มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเปนไทย   
      นอมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 ข้อที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 ข้อที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน ประเด็นพิจารณา  ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง 
 วิชาการ  (2,4) ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน (1,2,3,4) 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 ประเด็นการพิจารณา  ข๎อที่  3.1  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด 
 และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   1. นายสมคิด  เอ้ือมสุวรรณ 2. น.ส.จุฑมาณี  นิลผาย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2563 

 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ความพอประมาณ   
  - พอประมาณกับเวลาที่ใช๎ด าเนินกิจกรรมตั้งแตํเตรียมการ จัดท า และสรุปประเมินผล 
  - พอประมาณกับงบประมาณที่ได๎รับ 
 ความมีเหตุผล 
  - ยึดหลักวําบุคลากรทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 

 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
  - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี 
  - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด๎านตํางๆให๎ชัดเจน 
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 เงื่อนไขความรู้ 
  - ความรู๎ด๎านการสรุปงานประเมินงาน 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
  - ประหยัดการใช๎งบประมาณ วัสดุอยํางค๎ุมคํา 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนไว๎  3  
กิจกรรม  คือ  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  และกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจ
กรมลูกเสือ  เนตรนารี  เป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุํมกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม  การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู๎เรียน นอกจากด๎านการเรียนทางวิชาการแล๎ว กิจกรรมที่จะเสริมให๎ผู๎เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ใน
ด๎านความเป็นระเบียบวินัย รู๎จักการแก๎ปัญหาด๎วยตนเอง มีความเป็นผู๎น า และผู๎ตามที่ดีได๎รับการพัฒนา
ทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นสํวนหนึ่งในกิจกรรมที่สํงเสริม พัฒนา
ศักยภาพผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนได๎มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถน าไปปรับใช๎ใน ชีวิตประจ าวัน และสังคมได๎เป็น
อยํางดี 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
 2.2  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง และสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ความสุข 
 2.3  เพ่ือเสริมสร๎างให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะทางลูกเสือ-เนตรนารี สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 
3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู๎เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนผํานเกณฑ์การ
ประเมินวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ร๎อยละ 100 
 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 4.1 นักเรียนมีทักษะในการสังเกตจดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงพาตนเอง 
 4.2 นักเรียนมีระเบียบวินัย 
 4.3 นักเรียนรู๎จักบ าเพ็ญเพ่ือสารธารณะประโยชน์ 
 4.4 นักเรียนสามารถท ากิจกรรมตํางๆ ตามความเหมาะสม 
 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนขัติยะวงษา 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดกิจกรรมพัฒาผู๎เรียนให๎ครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. จัดกระบวนการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 3. ตรวจสอบความถูกต๎องและรวบรวมผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 4. บริหารงบประมาณตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
 5. เดินทางไกลและเข๎าคํายลูกเสือสามัญรุํนใหญํ ม.1-3  และเดินทางไกลและเข๎าคํายลูกเสือวิสามัญ  
ม.4-6 
 6. สรุปและรายงานผล 
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  จัดกิจกรรมพัฒาผู๎เรียนให๎

ครบถ๎วนตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา   

-  ครูที่ปรึกษา 

กิจกรรมที่ 2  จัดกระบวนการวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

-  ครูที่ปรึกษา 

กิจกรรมที่ 3  ตรวจสอบความถูกต๎องและ
รวบรวมผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 

-  นายสมคิด 
นางนาควดี 

กิจกรรมที่ 4  บริหารงบประมาณตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ปี 

-  กลุํมบริหาร
งบประมาณ 

กิจกรรมที่  5  เดินทางไกลและเข๎าคํายลูกเสือ
สามัญรุํนใหญํ ม.1-3  และเดิน
ทางไกลและเข๎าคํายลูกเสือ
วิสามัญ ม.4-6 

50,000  นายสมคิด 

กิจกรรมที่ 6 ทัศนศึกษา ม.1-6 160,830  น.ส.จุฑามณี 
กิจกรรมที่  7 สรุปและรายงานผล   นายสมคิด 

น.ส.จุฑามณี 
รวม 210,830   

 
8. วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  210,830   บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดร๎อยสามสิบบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุนจาก            -                บาท   
 8.2 เงินประเภท  เงินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  210,830    บาท 
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9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1  กิจกรรมที่   1.  เข๎าคํายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 งบด าเนินการ   
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   

1.1.1 ค่าตอบแทน   
-  คําตอบแทนวิทยากร  จ านวน........คนๆละ........ชั่วโมงๆละ.........บาท 
-  คําอาหารท าการนอกเวลาราชการ  จ านวน.........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย   
-  คําอาหารกลางวัน 20,000 จ านวน.........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท 
-  คํารางวัลนักเรียน   

1.1.3 ค่าวัสดุ   
-  คําวัสดุ 30,000  

 
 9.2  กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาและศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 

ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 งบด าเนินการ   
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   

1.1.1 ค่าตอบแทน   
-  คําตอบแทนวิทยากร  จ านวน........คนๆละ........ชั่วโมงๆละ.........บาท 
-  คําอาหารท าการนอกเวลาราชการ  จ านวน.........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย   
-  คําอาหารกลางวัน  จ านวน.........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท 
-  คําจ๎างเหมารถ 158,000 จ านวน 13 คัน ๆ ละ 12,000 บาท 

1.1.3 ค่าวัสดุ   
-  คําวัสดุ 4,830  

 
12.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนมีทักษะในการสังเกต
จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงพา
ตนเอง 

2.  นักเรียนมีระเบียบวินัย 
 

100% 
 
 

100% 
 

- ประเมินจากการสังเกต 
 
 
- ประเมินจากการสังเกต 
 

แบบรายงานผลการสังเกต 
 
 
แบบรายงานผลการสังเกต 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

3. นักเรียนรู๎จักบ าเพ็ญเพ่ือสาร
ธารณะประโยชน์ 

4 . นักเรียนสามารถท ากิจกรรม
ตํางๆ ตามความเหมาะสม 

100% 
 

100% 
 

- ประเมินจากการสังเกต 
 
- ประเมินจากการสังเกต 

แบบรายงานผลการสังเกต 
 
แบบรายงานผลการสังเกต 
 

 
13.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 13.1  ลูกเสือ เนตรนารีเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
 13.2  ลูกเสือ  เนตรนารีได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง และสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ความสุข 
 13.3  ลูกเสือ เนตรนารี ได๎ฝึกทักษะ  สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
14.  วิธีบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการเสร็จแล้วเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ก ากับ  นิเทศ  ติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 
15.  ปัญหาอุปสรรค  และข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
16.  แนวทางแก้ไขปัญหา 
 16.1  อธิบายและเชิญชวนให๎เห็นถึงความส าคัญในกิจกรรมที่ด าเนินการ 
 
17. การติดตามประเมินผล 
 นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  โดยการสังเกตและใช๎แบบสอบถาม 
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ลงชื่อ                        ผู๎เสอโครงการ  ลงชื่อ                             ผู๎เห็นชอบโครงการ 
  (นายสมคิด  เอื้อมสุวรรณ)       (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
      ครูช านาญการพิเศษ                               รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
       
 
 

 
            ลงชื่อ                          ผู๎ตรวจโครงการ 

(นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 
หัวหน๎างานแผนงาน 

 
 

         ลงชื่อ                                 ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                            (นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 

รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
   
 
 
ผลการอนุมัติของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
 อนุมัติโครงการ 
 ควรปรับปรุง.................................................................................................................. ............. 

 
        ลงชื่อ                              ผู๎อนุมัติโครงการ 

(นายสันติรัฐ ไชยโย) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ชื่อโครงการ วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน ข้อที่ 3  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
    เปนส าคัญตามมาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
      ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล  
      ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมใน 
      การจัดการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
      ข้อที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      ข้อที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
      ประเด็นพิจารณาข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน (1,2,5) 
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหมํ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางรัตนา  จุ๎ยวงษ์   2.  นายภูชิต  ธีรเมธโยธิน 
ระยะเวลาด าเนินการ   พ.ค. 63 – มี.ค. 64 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ความพอประมาณ   
  - พอประมาณกับเวลาที่ใช๎ด าเนินกิจกรรมตั้งแตํเตรียมการ จัดท า และสรุปประเมินผล 
 ความมีเหตุผล 
  - ยึดหลักวําบุคลากรทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 

 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
  - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี 
 เงื่อนไขความรู้ 
  - ความรู๎ด๎านการสรุปงานประเมินงาน 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
  - ประหยัดการใช๎งบประมาณ วัสดุอยํางค๎ุมคํา 
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1. หลักการและเหตุผล 
 ตาม  พ.ร.บ.  การศึกษาปี  พ.ศ.  2543  ให๎สถานศึกษาได๎จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาใช๎เอง  เพื่อให๎
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามศักยภาพผู๎เรียน  เหมาะสมกับท๎องถิ่น  โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาข้ึนตั้งแตํปีการศึกษา  2553  และใช๎มาเป็นเวลา  2  ปีการศึกษา  เพ่ือให๎เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาพการใช๎การจัดการเรียนการสอน  จึงมีความจ าเป็นที่โรงเรียนจะต๎องจัดโครงการนี้ขึ้นมา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
            2.1  ผลผลิต (Outputs)   
                2.1.1  เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกด๎านให๎เกิดความเหมาะสมตามสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนไป 
  2.1.2  เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับสภาพผู๎เรียนและ
ท๎องถิ่น 
  2.1.3  เพื่อให๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นในกลุํมสาระของตนเอง 
             2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  2.2.1  หลักสูตรสถานศึกษาได๎รับการปรับปรุงทุกด๎านให๎เกิดความเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนไป 
  2.2.2  หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาปรับปรุงให๎เหมาะสมกับ
สภาพผู๎เรียนและท๎องถิ่น 
  2.2.3  กลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นในกลุํมสาระของตน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด๎านปริมาณ   
  3.1.1 นักเรียนจ านวน 700 คน  ครูจ านวน 44 คน 
  3.1.2 ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เหมาะสมกับสภาพ
ผู๎เรียนและท๎องถิ่น 
 3.2 ด๎านคุณภาพ 
  3.2.1 มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  3.2.2 มีการปรับปรุงและจัดท าหลักสูตรให๎มีความหลากหลายเหมาะสมกับความแตกตํางและ
ศักยภาพของผู๎เรียน ท๎องถิ่นอันจะเป็นประโยชน์กับผู๎เรียน  
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
 1.  หลักสูตรสถานศึกษาได๎รับการปรับปรุงทุกด๎านให๎เกิดความเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาปรับปรุงให๎เหมาะสมกับสภาพผู๎เรียน
และท๎องถิ่น 
 3.  กลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นในกลุํมสาระของตน 
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5. สถานที่ด าเนินการ   
โรงเรียนขัติยะวงษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดร๎อยเอ็ด 

 
6. วิธีด าเนินการ 
      6.1  แตํงตั้งครูรับผิดชอบ 
 6.2  ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

6.3  ครูแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎รํวมมือกันปรับปรุงหลักสูตรตามที่โรงเรียนก าหนด 
 6.4  ประเมินจากผลงานหลักสูตรส าส าเร็จเป็นเลํมแตํละกลุํมสาระ 
 
7. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. แตํงตั้งครูรับผิดชอบ    
2. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร    
3. จัดท าประมวลรายวิชาทุกรายวิชา    
4.  อบรมวิจัยในชั้นเรียน 11,000   
5.  ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและ

การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น 
80,000   

6. ประเมินจากหลักสูตรสถานศึกษา    
7. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ    

รวม 91,000   
 
8. งบประมาณงบ    ทั้งหมด  91,000  บาท (เก๎าหมื่นบาทถ๎วน) 
       8.1 เงินสมทบ                 -      บาท 

 8.2 เงินงบประมาณ      คําจัดการเรียนการสอน      91,000    บาท  
 

9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 9.1 กิจกรรมที ่1 อบรมวิจัยในชั้นเรียน 

ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

๑ งบด าเนินการ   
๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
๑.๑.
๑ 

ค่าตอบแทน   
-  คําตอบแทนวิทยากร 4,200 จ านวน..1..คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 700 บาท 
-  คําอาหารท าการนอกเวลาราชการ  จ านวน.........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท 

๑.๑. ค่าใช้สอย   
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ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

๒ -  คําอาหารกลางวัน 2,500 จ านวน  1 วันๆละ  50  คนๆ ละ 50 บาท 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 2,000 จ านวน  1  วันๆละ  50 คนๆละ 40 บาท 

๑.๑.
๓ 

ค่าวัสดุ   
-  คําวัสดุส านักงาน 2,300 ปูาย/เอกสารการอบรม 

 
 

 9.2 กิจกรรมที ่2 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน 
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

๑ งบด าเนินการ   
๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
๑.๑.
๑ 

ค่าตอบแทน   
-  คําตอบแทนวิทยากร - จ านวน..1..คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 700 บาท 
-  คําอาหารท าการนอกเวลาราชการ - จ านวน.........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท 

๑.๑.
๒ 

ค่าใช้สอย   
-  คําท่ีพัก 30,000  
-  คําเบี้ยเลี้ยง 50,000  

 
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( บาท ) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1..  อบรมครูเกี่ยวกับการท าวิจัยใน

ชั้นเรียน 
 11,000  11,000   

2.  ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ด๎านการจัดการเรียนการสอน 

80,000  80,000   

รวม 91,000  91,000   
 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากร/เจ๎าหน๎าที่ มีความพร๎อม 
   โครงการได๎รับการอนุมัติ พร๎อมและด าเนินการได๎ทันตามแผนปฏิบัติการ 
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12..  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร๎อยละของระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน ๔ ฝุาย 

-  วัสดุ  อุปกรณ์ที่น ามาใช๎ในการ
พัฒนาระบบ 

-  แบบประเมิน 
-  แบบรายงาน 
-  บันทึกสถิติข๎อมูล 

-  แบบรายงานผลการประเมิน 
-  แบบบันทึกสถิติข๎อมูล 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 หลักสูตรสถานศึกษาได๎รับการปรับปรุงทุกด๎านให๎เกิดความเหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ี
เปลี่ยนไป 
 13.2  หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาปรับปรุงให๎เหมาะสมกับสภาพ
ผู๎เรียนและท๎องถิ่น 
 13.3  กลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นในกลุํมสาระของตน 
 13.4  ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให๎เป็นผู๎น าในการเปลี่ยนแปลง 
 13.5  ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนและสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได๎ 
 13.6  ครูสามารถน าผลการวิจัยไปใช๎แก๎ปัญหาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 13.7 ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให๎เป็นผู๎น าในการเปลี่ยนแปลง 
 13.8 ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนและสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได๎ 
 13.9 ครูสามารถน าผลการวิจัยไปใช๎แก๎ปัญหาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนิเทศติดตาม 
  14.1  ก ากับนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่อง 
  14.2  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 

งบประมาณน๎อยไมํเพียงพอในการบริหารจัดการ 
 

16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
- 

 
17. การติดตามและประเมินผล 
 17.1  นิเทศ  ติดตาม  และรายงานผล 
 17.2  ส ารวจความพึงพอใจ 
 17.3  รายงานผลการด าเนินการ 
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ลงชื่อ                        ผู๎เสอโครงการ  ลงชื่อ                             ผู๎เห็นชอบโครงการ 
  (นางรัตนา  จุ๎ยวงษ์)                (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
      ครูช านาญการพิเศษ                               รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
       
 
 

 
            ลงชื่อ                          ผู๎ตรวจโครงการ 

(นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 
หัวหน๎างานแผนงาน 

 
 

         ลงชื่อ                                 ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                               (นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 

รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
   
 
 
ผลการอนุมัติของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
 อนุมัติโครงการ 
 ควรปรับปรุง.................................................................................................................. ............. 

 
        ลงชื่อ                              ผู๎อนุมัติโครงการ 

(นายสันติรัฐ ไชยโย) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ชื่อโครงการ      โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน ข้อที่ 4 สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่  1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
 ข้อที่  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้อที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม 
     ในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ข้อที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
 ประเด็นพิจารณา  ข๎อที่  2.1,  2.2,  2.3 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานประกันคุณภาพการศึกษา  กลุํมบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ความพอประมาณ   
  - พอประมาณกับเวลาที่ใช๎ด าเนินกิจกรรมตั้งแตํเตรียมการ จัดท า และสรุปประเมินผล 
  - พอประมาณกับงบประมาณที่ได๎รับ 
 ความมีเหตุผล 
  - ยึดหลักวําบุคลากรทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 

 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
  - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี 
  - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด๎านตํางๆให๎ชัดเจน 
 เงื่อนไขความรู้ 
  - ความรู๎ด๎านการประสานงาน 
  - ความรู๎ด๎านการสรุปงานประเมินงาน 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
  - ประหยัดการใช๎งบประมาณ วัสดุอยํางค๎ุมคํา 
  - ความขยัน อดทน ประหยัด 
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1.  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษา  พุทธศักราช 2542 ได๎ก าหนดให๎สถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรับการประเมินภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  อยํางน๎อย  1 ครั้ง ในทุกระยะ  5  ปี ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาจะต๎องท าการประเมินผลภายในสถานศึกษาเอง  โดยถือวําเป็นสํวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารที่จะต๎องด าเนินไปอยํางตํอเนื่อง และจัดท ารายงานตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  สาธารณชน  
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  ดังนั้นเพื่อให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนขัติยะวงษา  มีคุณภาพตามมาตรฐานที่  
สมศ. ก าหนด บุคลากรที่เก่ียวข๎องทุกฝุายต๎องรํวมมือกันพัฒนางานอยํางเต็มที่  โดยน าระบบบริหารคุณภาพ  
(PDCA)  มาใช๎ในการบริหารงาน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดการศึกษาให๎ได๎คุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               2.2  เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให๎พร๎อมส าหรับการตรวจคุณภาพภายใน  
และประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหนํวยงานภายนอก 
 

3.  เป้าหมาย  
  3.1 ด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
                  3.1.1  มีรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจ าปีของโรงเรียนจ านวน 50 เลํม 
 3.1.2  โรงเรียนขัติยะวงษา  ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพในทุกด๎าน  มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข๎มแข็ง  และได๎รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
 3.2  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
    นักเรียน  ครูโรงเรียนขัติยะวงษา  
 3.3  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  นักเรียนและครูโรงเรียนขัติยะวงษา  จ านวน  700  คน   
 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล๎องกับบริบท โดยกิจกรรม/โครงการ
สอดคล๎องกับแนวทางให๎สามารถจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปี 
 4.2  โรงเรียนมีระบบข๎อมูลสารสนเทศ และใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา คุณภาพ
สถานศึกษา   
 4.3  พํอแมํ ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องให๎ความ
รํวมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอยํางดี 
 4.4  พํอแมํ ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความมั่นใจ
ตํอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 4.5  ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมในการรับผิดรับชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎
มาตรฐาน สามารถก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาได๎ 
 4.6  ครูไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90  ทราบผลการประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 4.7  มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562                                                          
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5.  สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนขัติยะวงษา 
 

6.  วิธีด าเนินการ   
 กิจกรรมที่ 1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  1. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.  คณะกรรมการประชุม ทบทวนมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในปีที่ผํานมา  ก าหนดมาตรฐานการศึกษา   
  3.  ด าเนินการปรับปรุงพร๎อมทั้งสรุปมาตรฐานการศึกษาที่ได๎ 
  4.  น ามาตรฐานการศึกษาที่ได๎เสนอที่ประชุมคณะครูทั้งโรงเรียน เพ่ือขอมติเห็นชอบ /ประกาศใช๎ 
  5.   ชี้แจงให๎ความรู๎กับครูในการน ามาตรฐานการศึกษาไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  6.   กลุํมงาน งาน  ครูและผู๎ที่เกี่ยวข๎องน ามาตรฐานการศึกษาไปใช๎เป็นกรอบในการพัฒนางาน 
  7.   นิเทศติดตามการด าเนินงานการน ามาตรฐานการศึกษาไปใช๎เพ่ือพัฒนา 
  8.   ประเมินผลการด าเนินงาน  ข๎อดี - ข๎อเสีย  สิ่งที่ต๎องปรับปรุง เพ่ือการพัฒนา    
 กิจกรรมที่  2  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2563 
  1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
ของโรงเรียนขัติยะวงษา 
  2. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
  3.  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
 กิจกรรมที่  3  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
  1. ประชุมคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2562 
  2.  น ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2562 เสนอที่ประชุมคณะครู เพ่ือรับรอง 
  3.   เสนอกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให๎ความเห็นชอบ 
  4.  น ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2562 เสนอที่ประชุมคณะครู เพ่ือรับรอง 
  5.   เสนอกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให๎ความเห็นชอบ 
  6.  ประสานงานกับหนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  7.  เตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับการประเมินจากหนํวยงานภายนอก    
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
- พ.ค.63 นายสมชาย 

กิจกรรมที่  2  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
พ.ศ. 2563 

- พ.ค.63 นางสิริลักษณ์ 

กิจกรรมที่  3  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 

3,000 พ.ค.63 นายสมชาย 

รวม 3,000   
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8. วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  3,000  บาท  (สามพันบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุนจาก        -         บาท   
 8.2 เงินประเภท  คําจัดการเรียนการสอน          3,000         บาท 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
-  เข๎าเลํมเอกสาร 
-  วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 

 
1,000 
2,000 

 

 
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

3,000 1,000 2,000   

รวม 3,000 1,000 2,000   
 

11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 

12.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล๎องกับบริบท โดยกิจกรรม/โครงการ
สอดคล๎องกับแนวทางให๎สามารถจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพประจ าปีและด าเนินงานตามแผนพัฒนา
งาน/ฝุาย/กลุํมสาระการเรียนรู๎ ได๎ หรือแผนพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน ที่มุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

 

2.  โรงเรียนมีระบบข๎อมูลสารสนเทศ และใช๎
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา   

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

 

3.  เพื่อให๎พํอแมํ ผู๎ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ให๎ความรํวมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอยํางดี 

การเข๎ารํวมกิจกรรม ใบลงชื่อการเข๎ารํวม
กิจกรรม 



                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                หน้า  65 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
4. เพ่ือให๎พํอแมํ ผู๎ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา ชุมชน/ท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
มีความม่ันใจตํอระบบการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาในระดับสูง 

สอบถามจากผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

5.  เพื่อให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมในการรับผิดรับ
ชอบตํอผลการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและได๎
มาตรฐาน สามารถก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาได๎ 

  

6.  ครูไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90  ทราบผลการประเมิน
จากรายงานการประเมินตนเอง(SAR) 

1. สอบถาม 
2. การสัมภาษณ์ 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสัมภาษณ์ 

7.  มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2562                                                    

ตรวจสอบจ านวน
เอกสาร 

เอกสารจ านวน 20 เลํม 

8.  ความพึงพอใจ สอบถามผู๎ที่เกี่ยวข๎อง แบบวัดความพึงพอใจ 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 13.1  โรงเรียน มีเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช๎เป็นกรอบในการก าหนดทิศทาง 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
 13.2  ผู๎เกี่ยวข๎อง ให๎ความรํวมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา   เป็นอยํางดี 
 13.3  พํอแมํ ผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความ
มั่นใจตํอ ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 13.4  โรงเรียนขัติยะวงษา  สามารถจัด สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมและการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวง  กรม  และจังหวัด ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
            13.5  โรงเรียนมี  SAR  ปีการศึกษา  2562  จ านวน  20  เลํม 
            13.6  ครูทุกคนมีรายงานการประเมินตนเอง 
            13.7  ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  และทุกกลุํมงาน  มีรายงานการประเมินตนเอง 
            13.8  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขัติยะวงษา  มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 
 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 -  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
 

15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - 
17. การติดตามและประเมินผล 
 ตรวจสอบ  ติดตาม  สรุป  รายงานผล 
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ลงชื่อ……………………………ผู๎เสนอโครงการ  ลงชื่อ............................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
  (นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี)                                     (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
      ครูช านาญการพิเศษ                                    รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

            ลงชื่อ……………….………..…..………..ผู๎ตรวจโครงการ 
(นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 

หัวหน๎างานแผนงาน 
 
 

               ลงชื่อ...........................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
(นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 

รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
ผลการอนุมัติของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง................................................................................................................... ............ 
 

 
       ลงชื่อ…………………………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                                 (นายสันติรัฐ ไชยโย) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมตามศาสตร์พระราชา 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน    ข้อที่ 1 ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
   มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
   มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย  นอมน า 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ    
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน ประเด็นพิจารณา ข๎อที่ 1.2 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา  
      ประเด็นพิจารณา ข๎อที่ 5 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
                     ประเด็นพิจารณา ข๎อที่ 1, 3 และ 4 
ลักษณะโครงการ โครงการใหมํ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   เศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ    1.  นางอรวรรณ  รุํงวิสัย   2.  นางทิพย์  รุํงบรรเทา 
  3.  นางสุภาภร  วิเศษปัสสา 4.  นางสิริลักษณ์  กลางสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ความพอประมาณ   
  - พอประมาณกับเวลาที่ใช๎ด าเนินกิจกรรมตั้งแตํเตรียมการ จัดท า และสรุปประเมินผล 
  - พอประมาณกับงบประมาณที่ได๎รับ 
 ความมีเหตุผล 
  - ยึดหลักวําบุคลากรทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 

 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
  - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี 
  - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด๎านตํางๆให๎ชัดเจน 
 เงื่อนไขความรู้ 
  - ความรู๎ด๎านการประสานงาน 
  - ความรู๎ด๎านการสรุปงานประเมินงาน 

 เงื่อนไขคุณธรรม 
  - ประหยัดการใช๎งบประมาณ วัสดุอยํางค๎ุมคํา 
  - ความขยัน อดทน ประหยัด 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 ศาสตร์พระราชา คือ การน๎อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 ที่
พระราชทานแกํปวงชนชาวไทย มาก าหนดเป็นหลักในการปฏิบัติเป็น “ศาสตร์ของแผํนดิน” โดยเฉพาะด๎าน “ 
การพัฒนาคน ”ด๎วยการศึกษา โดยทรงพัฒนาด๎านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมาโดย
ตลอด เพื่อให๎การศึกษาแกํประชาชนอยํางท่ัวถึง ศาสตร์พระราชาจึงเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงเรื่อง เอกลักษณ์
ของชนชาติไทย เชํน การอํอนน๎อม ถํอมตน การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็น
คุณงามความดีของคนไทย ที่บรรพชนไทยได๎ปฏิบัติสืบทอดตํอกันมาทรงให๎ข๎อคิดการประพฤติปฏิบัติตน อยํา
คบคนด๎วยฐานะ คบคนด๎วยความดีมีมิตรภาพด๎วยความรักความผูกพัน และขอให๎มีความกตัญญูรู๎คุณตํอบิดา
มารดา ผู๎มีพระคุณประเทศชาติและพระมหากษัตริย์หากทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล๎ว ก็จะ
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศชาติก็จะมีแตํคนดีและท าให๎ประเทศชาติเจริญก๎าวหน๎า รวมทั้งการน๎อมน า
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติที่มุํงเน๎นให๎ประชาชนด ารงชีวิตอยูํบนทางสาย
กลางบนพื้นฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร๎างภูมิค๎ุมกันในตัวที่ดีเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนว
ทางการด ารงชีวิตของประชาชนทุกระดับ ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน จนถึงระดับ
ภาครัฐเพื่อให๎การพัฒนาและการบริหารประเทศด าเนินไปในทางสายกลาง มีความส าคัญยิ่งตํอการขจัดความ
ยากจนและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน โดยอาศัยเงื่อนไขความรู๎ควบคูํกับคุณธรรม น าสูํสังคม
ที่สงบสุข 
 ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  ท าให๎การด ารงชีวิตในแตํ
ละวันมีความเรํงรีบและเผชิญกับการตัดสินใจภายใต๎ความเสี่ยงตํอกระแสบริโภคนิยม  จึงจ าเป็นต๎องปลูกฝังให๎
นักเรียนมีความรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นกลุํมบริหารวิชาการโรงเรียนขัติยะวงษา  จึงได๎จัดท าโครงการ
พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เป็นโครงการตํอเนื่อง เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีทักษะชีวิต  สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎
อยํางเหมาะสม 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพ่ือน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นบริบทในการบริหารจัดการโรงเรียนได๎อยําง
เหมาะสม  และมีผลสูํการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพของนักเรียน 
 2.2  เพื่อใช๎โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแหลํงเรียนรู๎หรือรูปแบบของครู  นักเรียน ผู๎ปกครอง  ชุมชน  ใน
การด าเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3  เพื่อให๎นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.4  โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ส าคัญในการศึกษาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
  3.1.1  นักเรียนร๎อยละ  95  ได๎เข๎ารํวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามกิจกรรมตําง ๆ  
  3.1.2  นักเรียนร๎อยละ  90  ได๎เรียนรู๎ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.1.3  โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่มาตรฐานและจัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ 
  3.1.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
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  3.1.4  นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้น 
 3.2  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
    นักเรียน  ครูโรงเรียนขัติยะวงษา  
 3.3  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    นักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา  จ านวน 730  คน  และครู  จ านวน  50  คน 
 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 โรงเรียน  ชุมชนมีแหลํงศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติได๎ครบวงจร  เป็นที่ยอมรับเป็นแบบอยํางที่ดี 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
        โรงเรียนขัติยะวงษา 
 
6.  วิธีด าเนินการ   
 6.1 กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 
 6.2  กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
 6.3  กิจกรรมการแขํงขันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.4  กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
 6.5  กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.6  กิจกรรมจัดปูายนิเทศหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู๎หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

- ตลอดปีการศึกษา ทุกกลุํมสาระ 

2.  กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง - ทุกวันศุกร์สัปดาห์แรก
ของเดือน 

นางทิพย์ 

4.  กิจกรรมการแขํงขันตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3,000 ธ.ค. 2563 นางทิพย์ 

5  กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 6,000 ตลอดปีการศึกษา นางอรวรรณ 
น.ส.สภุาภร 
นางพวงเพชร 

6.  กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ตลอดปีการศึกษา นางอรวรรณ 

7.  กิจกรรมจัดปูายนิเทศหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5,020 ตลอดปีการศึกษา นางสิริลักษณ์ 

8.  กิจกรรมธนาคารขยะ - ตลอดปีการศึกษา นางทิพย์ 
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8. วงเงินของโครงการทั้งหมด    14,020  บาท   (หนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบบาทถ๎วน) 
 8.1  เงินสมทบ             -         บาท     
 8.2  เงินงบประมาณ      คําจัดการเรียนการสอน   14,020   บาท 
 
9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1  กิจกรรมที่   1.  กิจกรรมการแขํงขันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่ งบร่ายจ่าย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 งบด าเนินการ   
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   

1.1.2 ค่าใช้สอย   
-  คําอาหารกลางวัน -  
-  คํารางวัลนักเรียน 3,000  

 
 9.2  กิจกรรมที่  2.  กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 

ล าดับที่ งบร่ายจ่าย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 งบด าเนินการ   
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   

1.1.2 ค่าใช้สอย   
-  คําอาหารกลางวัน -  
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 1,000  

1.1.3 ค่าวัสดุ   
-  คําวัสดุ 5,000  

 
9.2  กิจกรรมที่  3.  กิจกรรมจัดป้ายนิเทศหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่ งบร่ายจ่าย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 งบด าเนินการ   
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   

1.1.2 ค่าใช้สอย   
-  คําอาหารกลางวัน -  
- คํารางวัลของนักเรียน -  

1.1.3 ค่าวัสดุ   
-  คําวัสดุ อุปกรณ์ 1,000  
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10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( บาท ) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1.  กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู๎

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกรายวิชา 

- - - - - 

2.  กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง - - - - - 
3.  กิจกรรมการแขํงขันตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3,000 - - 3000 - 

4.  กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 6,000 6,000 - - - 
5.  กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - - - 

6.  กิจกรรมจัดปูายนิเทศหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5,020 - 5,020 - - 

7.  กิจกรรมธนาคารขยะ - - - - - 
รวม 14,020 6,000 5,020 3,000 - 

 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากร/เจ๎าหน๎าที่ มีความพร๎อม 
   โครงการได๎รับการอนุมัติ พร๎อมและด าเนินการได๎ทันตามแผนปฏิบัติการ 
 
12.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวบํงชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช๎ประเมิน 
ผลผลิต  (Output) 
นักเรียน  ชุมชน  มีแหลํงเรียนรู๎
ภายในโรงเรียนที่สามารถเป็น  
Best Practice  เป็นแบบอยํางได๎ 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
โรงเรียน  ชุมชน  มีแหลํงศึกษาดู
งานและฝึกปฏิบัติได๎ครบวงจร  
เป็นที่ยอมรับพร๎อมเป็นแบบอยํางที่
ดีและยั่งยืน 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- ประเมิน 
 
 
- ประเมิน 
 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 
- แบบประเมินผล 
 
- แบบสอบถาม 
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13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 13.1  นักเรียนมีความรู๎และเห็นคุณคําความส าคัญของศาสตร์พระราชา 
 13.2  นักเรียนได๎เรียนรู๎และเห็นคุณคําการใช๎ชีวิตตามศาสตร์พระราชา รวมถึงมีทักษะชีวิต สามารถ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางเหมาะสม ผํานกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่
โรงเรียนจัดขึ้น 
 13.3  โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนสํงเสริมการใช๎แหลํงภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการเรียนรู๎บูรณา
การปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 
 13.4  โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนให๎หลากหลาย 
 14.4  นักเรียนสามารถน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันไดh 
 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนิเทศติดตาม 
  ก ากับนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 

งบประมาณน๎อยไมํเพียงพอในการบริหารจัดการ 
 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 

เพ่ิมงบประมาณให๎เพียงพอ 
 
17.  การติดตามประเมินผล 
 17.1  นิเทศ  ติดตาม  และรายงานผลการนิเทศ 
  17.2  รายงานโครงการ 
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ลงชื่อ……………………………ผู๎เสนอโครงการ  ลงชื่อ...............................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
    (นางอรวรรณ  รุํงวิสัย)                                        (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
    ครูช านาญการพิเศษ                                     รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

            ลงชื่อ……………….………..…..………..ผู๎ตรวจโครงการ 
(นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 

หัวหน๎างานแผนงาน 
 
 

               ลงชื่อ...........................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
(นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 

รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง.................................................................................................................. ............. 
 

 
       ลงชื่อ…………………………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                                 (นายสันติรัฐ ไชยโย) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อโครงการ     โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที ่1  ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
   มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
   มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย  นอมน า 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
        ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
        ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสให๎คนทุกชํวงวัยเข๎าถึงบริการทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
        ตลอดชีวิต  
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  1  ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู๎เรียน   
   ประเด็นพิจารณาข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน  ข๎อที่ 1,4 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานห๎องสมุด 
ผู้รับผิดชอบ    นางพรสวรรค์  นนทะภา 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเรียนรู๎และการเรียนการสอนในปัจจุบัน การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษามีความส าคัญ
และความจ าเป็นอยํางยิ่ง เพ่ือสนองตอบตํอกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญเพ่ือสํงเสริมและ
สนับสนุนในด๎านการเรียนรู๎ ห๎องสมุดโรงเรียนจึงควรได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎
ภายในโรงเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียนในการให๎บริการความรู๎ 
      2.2  เพื่อระดมทรัพยากรทางด๎านการศึกษาให๎เป็นแหลํงสนับสนุนสํงเสริมการเรียนรู๎ 
      2.3  เพื่อพัฒนาพัสดุครุภัณฑ์ให๎เพียงพอตํอการให๎บริการและการซํอมบ ารุงอยํางดี 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
         3.1.1   มีหนังสือให๎บริการ 300-500 รายการ/ปีการศึกษา 
         3.1.2   มีสื่อพิมพ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ไว๎บริการ 30-40 รายการ/แตํละภาคเรียน 
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         3.1.3  มีหนังสือดีและมีคุณภาพให๎บริการแกํสมาชิก 
         3.1.4  มีสื่อสิ่งตีพิมพ์ที่ดีและทันสมัย วัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
 3.2  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
  นักเรียน  ครูโรงเรียนขัติยะวงษา  
 3.3  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  นักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา  จ านวน 700  คน  และครู  จ านวน  5  คน 
 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 4.1  โรงเรียนมีทรัพยากรทางด๎านการศึกษา  ค๎นคว๎า  ตอบสนองความต๎องการของนักเรียน 
 4.2  มีแหลํงเรียนรู๎ไว๎ให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎า 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 5.1   ห๎องสมุดโรงเรียนขัติยะวงษา 
 5.2   ฝุายวิชาการ บริการ งบประมาณ บุคลากรและกิจการนักเรียน 
 5.3  กลุํมสาระ งานทุกงาน 
 
6.  วิธีด าเนินการ   
 6.1  ปรับภูมิทัศน์ห๎องสมุด 
 6.2  พัฒนาระบบสารสนเทศ  
 6.3  กิจกรรมสํงเสริมนิสัย 
 6.4  รักการอําน  
 6.5  ซื้อหนังสือ 
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  การวางแผน 
1.1  ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
1.2  ก าหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
1.3  เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

- พ.ค. 63 นางพรสวรรค์ 
 

2.  การด าเนินงาน    

6.1  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห๎องสมุด - ตลอดปีการศึกษา นางพรสวรรค์ 
นางศรีสมร 

6.2  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ  - ส.ค.-ต.ค.63  
6.3  กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน 5,000 พ.ย.63 – ม.ค.64  

6.4  การจัดซื้อหนังสือ 15,000 พ.ค.63  

3.  ตรวจสอบและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม 
 

- ตลอดปีการศึกษา 
 

นางพรสวรรค์ 
นางศรีสมร 
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กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.  ประเมินผลและรายงาน 
4.1  เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
4.2  เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

  นางพรสวรรค์ 
นางศรีสมร 

 
8. วงเงินของโครงการ    20,000      บาท    (สองหมื่นบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุน         -           บาท   
 8.2 เงินประเภท   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   20,000  บาท 
 
9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1  กิจกรรมที่  1  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน  ใช้สอย   
 1.1 ค่าใช้สอย   

-  คํารางวัล 5,000  

   

 
 9.2  กิจกรรมที่  2  จัดซื้อหนังสือ 
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ   
-  คําซื้อหนังสือ 15,000  

 
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( บาท ) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
6.1  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ห๎องสมุด      
6.2  กิจกรรมพัฒนาระบบ

สารสนเทศ  
     

6.3  กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการ
อําน 

5,000   5,000 - 

6.4  การจัดซื้อหนังสือ 15,000 15,000   - 
รวม 20,000 15,000  5,000 - 
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11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
  เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 
12.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
1. นักเรียน  ครู  ผู๎บริหาร  ได๎รํวม

กิจกรรมรักการอําน 
 
 
2. ได๎นักเรียน  ครู  และผู๎บริหารมี

นิสัยรักการอํานยอดเยี่ยม 
3. ห๎องสมุดมีบรรยากาศเอ้ือตํอการ

เรียนการสอน  มีกิจกรรม
สํงเสริมการอํานและสื่อเรียนรู๎
ให๎นักเรียน ครู และผู๎บริหารได๎ 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- ประเมิน 
 
- ประเมิน 
 
 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการเข๎ารํวมกิจกรรม 
- แบบประเมินผล 
 
 
- แบบสอบถาม 

 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  โรงเรียนมีทรัพยากรทางด๎านการศึกษา  ค๎นคว๎า  ตอบสนองความต๎องการของนักเรียน 
 13.2  มีวัสดุ  ครุภัณฑ์  สื่อห๎องสมุด  ที่ทันสมัยไว๎ให๎บริการแกํสมาชิก 
 13.3  มีสื่อวารสารและหนังสือพิมพ์ที่มีประโยชน์  คุณคําไว๎ให๎บริการ 
 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ก ากับนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - 
 
17. การติดตามและประเมินผล 
 แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือรายงานให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบตํอไป 
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ลงชื่อ……………………………ผู๎เสนอโครงการ                ลงชื่อ........................................ผูเ๎ห็นชอบโครงการ 
   (นางพรสวรรค์  นนทะภา)                                   (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
      ครูช านาญการพิเศษ                                     รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

 
         ลงชื่อ……………….………..…..………..ผู๎ตรวจโครงการ 

(นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 
หัวหน๎างานแผนงาน 

 
 

              ลงชื่อ...........................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
(นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 

รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง.................................................................................................................. ............. 
 

 
ลงชื่อ…………………………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ 

(นายสันติรัฐ ไชยโย) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ชื่อโครงการ         โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที่ 1  ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
      มีความสุข มีความรู  ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
      มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเปนไทย  นอมน า 
      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
       ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
       เปนส าคัญตามมาตรฐานสากล  
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
        ข๎อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
        ข๎อที่ 5 สํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข๎อที ่1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู๎เรียน   
   ประเด็นพิจารณาข๎อที่   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางพวงเพชร  นรทีทาน 
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     ความพอประมาณ  
     - พอประมาณกับเวลาที่ใช๎ด าเนินกิจกรรมตั้งแตํเตรียมการ จัดท า และสรุป 
       ประเมินผล 
     - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆที่ต๎องใช๎ในการจัดกิจกรรม 
     ความมีเหตุผล  
     - ยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 
     - การสร๎างนักเรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
     - เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถศึกษาตํอระดับสูงได๎มากขึ้น 
     การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
     - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี 
     - ต๎องมีการประชุมปรึกษาหารืออยํางเสมอ 
     เงื่อนไขความรู้  
     - องค์ความรู๎ที่ได๎รับด๎านการจัดการเรียนการสอนของครู 
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     - ความรู๎ฝึกทักษะให๎นักเรียนรู๎จักคิด วิเคราะห์ 
     - ความรู๎ด๎านการสรุปงานประเมินงาน 
     เงื่อนไขคุณธรรม  
     - มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ของครูและนักเรียน 
     - ความขยัน อดทน ประหยัด 
     - สร๎างความส านึกให๎นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
 
1.  หลักการและเหตุผล  
 การปฏิรูปการศึกษา ปี 2558 – 2564 ได๎ก าหนดประเด็นหลัก 6 ประเด็นในการปฏิรูปการศึกษา  
การปรับระบบ ICT เพ่ือการศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งที่ควรมีการปฏิรูป เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมในการจัดการ
เรียนรู๎ สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส าคัญ และมีสํวนรํวมในการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  
ท าให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎รวดเร็วและถูกต๎อง เต็มตามศักยภาพต๎องยึดหลักที่วําผู๎เรียนทุกคน มีความสามารถใน
การเรยีนรู๎ สามารถพัฒนาตนเอง และต๎องยึดถือวํา ผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริม
ให๎ผู๎เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ลักษณะของสื่อการเรียนรู๎ที่ดีควรมีความหลากหลายซึ่งจะ
ชํวยสํงเสริมให๎การเรียนรู๎เป็นไปอยํางมีคุณคํา พัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง รู๎จักแสวงหาความรู๎ 
เกิดการเรียนรู๎อยํางกว๎างขวางลึกซึ้งและตํอเนื่องตลอดเวลา ด๎วยเล็งเห็นและตระหนักในความส าคัญและประโยชน์
ของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุํมบริหารวิชาการจึงได๎จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎ครูจัดท าสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และมี 
    ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู๎ 
  2.2 เพื่อสนับสนุนให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาและสืบค๎นข๎อมูล 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
  3.1.1 ครูได๎รับการอบรมและพัฒนาตน ให๎มีศักยภาพและสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  3.1.2  ครูจัดท าสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ 
    เรียนรู๎ 
  3.1.3 นักเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์   
  นักเรียน  ครูโรงเรียนขัติยะวงษา  
 3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  นักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา  จ านวน 700  คน  และครู  จ านวน  44  คน 
 
4.   ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ       
 4.1 ร๎อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการอบรมและพัฒนาตนให๎มีศักยภาพและ 
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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  4.2 ร๎อยละ 90 ของครูจัดท าสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.3 รอ๎ยละ 96 ของนักเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ     กลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระ  โรงเรียนขัติยะวงษา 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1 วางแผน (P) 
   1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการปฏิบัติงาน 
   2. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และรับผิดชอบ 
   3. ก าหนดแนวปฏิบัติในการท างาน 
   4. เสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ 
  6.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D) 
   1. จัดประชุมให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ ในนโยบายโรงเรียนสูํมาตรฐานสากล 
   2. ตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
   3. ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
   4. กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา 
    - ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ผลิตสื่อวิชาละ 1 ชิ้น / ภาคเรียน เพ่ือคัดเลือกและสํงประกวดใน

รูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษา 
   5. ประชุมสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
   6. ติดตามประเมินผล 
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การสร๎าง/พัฒนาสื่อ นวัตกรรม

เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลํง
เรียนรู๎ 

 ตลอดปีการศึกษา นางพวงเพชร 
 

2. การอบรม/พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลํง
เรียนรู๎ 

 ตลอดปีการศึกษา นางพวงเพชร 

3. พัฒนาเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 61,830 ตลอดปีการศึกษา นางสุภาภร 
นางวรลักษณ์ 

4. ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 20,000 ก.ค.-ก.ย.2563 นางพวงเพชร 
 
8. งบประมาณในการด าเนินงาน    บาท   
 8.1 เงินสมทบ     -       บาท    
 8.2 เงินประเภท      กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน     81,830     บาท     
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9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 กิจกรรมที่ 1. การสร้าง/พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

ล าดับที่ งบรายจําย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
1.1 ค่าวัสดุ   

- คําวัสดุ  อุปกรณ์   
 
 กิจกรรมที่ 2. การอบรม/พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
 

ล าดับที่ งบรายจําย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
1.1 ค่าวัสดุ   

- คําวัสดุ  อุปกรณ์   
 
 9.3  กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 

ล าดับที่ งบรายจําย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
1.1 ค่าวัสดุ   

-  คําวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนาเครือขําย 61,830  
 
 9.4  กิจกรรมที่ 4  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ล าดับที่ งบรายจําย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
1.1 ค่าวัสดุ   

-  คําวัสดุ อุปกรณ์ ห๎องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

20,000  

 
 
 
 
 
 
 



                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                หน้า  83 

 

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( บาท ) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1.  คําวัสดุ  อุปกรณ์ 

ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
20,000  20,000 - - 

2. จัดซื้อ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 61,830  61,830 - - 
รวม 81,830  81,830   

 

11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
  เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที 
 

12.  ประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

1. ร๎อยละ 95 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎รับการอบรมและ
พัฒนาตนให๎มีศักยภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ร๎อยละ 90 ของครูจัดท าสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ร๎อยละ 96 ของนักเรียนได๎รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

- การประเมินความพึงพอใจ 
- การประเมินการผลิตสื่อ 
 DLIT 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-การนิเทศการสอนภายในและ 
ระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินการผลิตสื่อ 
 DLIT 
-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียน 
-แบบประเมินแผนการจัดการ 
เรียนรู๎ 
-ผลการตรวจแผนการจัดการ 
เรียนรู๎ 

 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 13.1 ครูใช๎สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการ
เรียนรู๎ 
 13.2 ครูจัดท าสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หลากหลาย ทันสมัย เสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอ
การเรียนรู๎และสามารถใช๎สื่อในการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 13.3 ผู๎เรียนสามารถใช๎สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาและสืบค๎นข๎อมูล 
14.  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 - 
15.  ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
16.  แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - 
17.  การติดตามและประเมินผล 
            การรายงานผลการประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
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ลงชื่อ............................................ผู๎เสนอโครงการ        ลงชื่อ........................................ผูเ๎ห็นชอบโครงการ 
        (นางพวงเพชร  นรทีทาน)                               (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
         ครูช านาญการพิเศษ                                    รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
 
 
   

 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 
                                           ( นางสิริลักษณ์  กลางสุข )   
                                              หวัหน๎างานแผนงาน  
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                         (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
                                                           
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ..... 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              ( นายสันติรัฐ  ไชยโย )   
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
โครงการ   โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่1  ผูเ๎รียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
  มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
  มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย  นอมน า 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
  ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นครูเชี่ยวชาญ 
  ทางวิชาชีพ  
  ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
  เปนส าคัญ 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
      ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล  
      ข้อที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      ข้อที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล๎องกับความต๎องการ 
      ของประเทศ  
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.   ข้อที ่1  ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
      ข๎อที่ 2  ด๎านการจากการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
      ข๎อที่ 3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน  
     ประเด็นพิจารณาข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน  ข๎อที่ 1,2,3,5 
     ประเด็นพิจารณาข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน ข๎อที่ 1-4 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
       ประเด็นการพิจารณาข๎อที่  3.1-3.5 
ลักษณะโครงการ       โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนขัติยะวงษา 
ผู้รับผิดชอบ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย   
ระยะเวลาด าเนินการ 15  พฤษภาคม  2563  -  31  มีนาคม  2564 
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ความพอประมาณ  
     - พอประมาณกับเวลาที่ใช๎ด าเนินกิจกรรมตั้งแตํเตรียมการ จัดท า และสรุป 
       ประเมินผล 
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     - พอประมาณกับความสามารถของครู ผู๎ปกครอง และนักเรียน ที่จะชํวยกัน 
       ด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
     - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆที่ต๎องใช๎ในการจัดกิจกรรม 
     ความมีเหตุผล  
     - ยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 
     - การสร๎างนักเรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
     - เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถศึกษาตํอระดับสูงได๎มากขึ้น 
     การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
     - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี 
     - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด๎านตํางๆให๎ชัดเจน 
     - ต๎องมีการประชุมปรึกษาหารืออยํางเสมอ 
     - มีการประเมินการท างาน สรุปงาน แล๎วน าผลมาใช๎ปรับปรุง วางแผนการ 
       ท างานครั้งตํอไป 
     เงื่อนไขความรู้  
     - องค์ความรู๎ที่ได๎รับด๎านการจัดการเรียนการสอนของครู 
     - ความรู๎ฝึกทักษะให๎นักเรียนรู๎จักคิด วิเคราะห์ 
     - ความรู๎ด๎านการประสานงาน 
     - ความรู๎ด๎านการสรุปงานประเมินงาน 
     เงื่อนไขคุณธรรม  
     - มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ของครูและนักเรียน 
     - ประหยัดการใช๎งบประมาณ วัสดุอยํางค๎ุมคํา 
     - ความขยัน อดทน ประหยัด 
     - สร๎างความส านึกให๎นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
   การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  จ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องจัดประสบการณ์และฝึกฝน 
ทักษะแกํผู๎เรียน  การจัดกิจกรรมตําง ๆ ให๎หลากหลายเป็นการชํวยให๎ผู๎เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ และ
ครูผู๎สอนจ าเป็นต๎องมีวัสดุอุปกรณ์พร๎อมทั้งประสบการณ์ใหมํ ๆ ในการอ านวยตํอการจัดกระบวนการ เรียนการ
สอนให๎บรรลุจุดมุํงหมายของหลักสูตร  เพื่อให๎การด าเนินงานดังกลําวบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
โรงเรียนและสอดคล๎องกับประกาศการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎  (“ขัติยะ”  Katiya Model) กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาไทยจึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1  เพ่ือน าวัสดุส านักงานมาใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
 2  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมและแสดงออกในทักษะทางภาษาไทยด๎านตําง ๆ  
 3  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกการใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 4  เพ่ือให๎ผู๎เรียนทุกระดับ (ม.1-ม.6) ได๎ทดสอบวิชาภาษาไทยรายบุคคล 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  
  3.1.1 มีวัสดุส านักงาน  ชุดอุปกรณ์หรือชุดสื่อการเรียนรู๎ใช๎ในปริมาณเพียงพอเหมาะสมและ                    
มีประสิทธิภาพ 
  3.1.2 นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันกิจกรรมตํางๆของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
  3.1.3 ครูกลุํมสาระฯภาษาไทยมีการจัดทดสอบความรู๎ภาษาไทยให๎กับนักเรียนทุกระดับชั้น 
 3.2 ด้านคุณภาพ  
  3.2.1 ครูมีวัสดุส านักงาน  ชุดอุปกรณ์หรือชุดสื่อการเรียนรู๎ใช๎ในปริมาณเพียงพอเหมาะสมและ                    
มีประสิทธิภาพ  
  3.2.2 นักเรียนได๎รับความรู๎  ทักษะและคุณลักษณะจากการรํวมแขํงขันกิจกรรมของกลุํมสาระ                    
การเรียนรู๎ภาษาไทย 
  3.2.3 ครูมีวัสดุส านักงาน  ชุดอุปกรณ์หรือชุดสื่อการเรียนรู๎ใช๎ในปริมาณเพียงพอและเหมาะ 
 
4.   ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระภาษาไทยดีขึ้น 
 
5.   สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนขัติยะวงษา 
 
6.  วิธีด าเนินการ  
 6.1 กิจรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุส านักงาน  มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
  -  เสนอฯเพ่ือขออนุมัติซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานตํางๆ 
  -  ประสานงานกับงานพัสดุเพื่อจัดซื้อ     
  -  รับวัสดุตํางๆจากงานพัสดุ 
 6.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
  - เสนอเพ่ือขออนุมัติกิจกรรมฯ 
  - จัดพิธีบวงสรวงทํานสุนทรภูํ/แขํงขันทักษะทางภาษาไทย  
  - มอบรางวัล/เกียรติบัตร   
  - ประเมินการจัดกิจกรรมฯ 
     - รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
 6.3 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
      - เสนอเพ่ือขออนุมัติกิจกรรมฯ 
      - แขํงขันทักษะภาษาไทย / กิจกรรมการแสดงบนเวที 
  - มอบรางวัล/เกียรติบัตร 
      - ประเมินการจัดกิจกรรมฯ 
  - รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
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 6.4 กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย  มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
  - เสนอเพ่ือขออนุมัติกิจกรรมฯ 
  - จัดกิจกรรมแขํงขันตอบปัญหาภาษาไทยนักเรียนทุกระดับ (ม.1-ม.6) 
  - ประกาศผลการแขํงขัน 
  - มอบรางวัล/เกียรติบัตร 
 6.5 กิจกรรมคนเก่งภาษาไทย  มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้     
  - เสนอเพ่ือขออนุมัติกิจกรรมฯ 
      -  ออกข๎อสอบวัดความรู๎นักเรียนทุกระดับ (ม.1-ม.6) 
      -  น าไปทดสอบกับนักเรียนทุกระดับ 
      -  ประกาศผลสอบวัดความรู๎ 
         -  มอบรางวัล/เกียรติบัตร 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหาวัสดุ
ส านักงาน   

-  เสนอเพ่ือขออนุมัติซื้อวัสดุ
ส านักงานตํางๆ 

-  ประสานงานกับงานพัสดุเพื่อ
จัดซื้อ     

-  รับวัสดุตํางๆจากงานพัสดุ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

- เสนอเพ่ือขออนุมัติกิจกรรมฯ 
- จัดพิธีบวงสรวงทํานสุนทรภูํ/

แขํงขันทักษะทางภาษาไทย  
- มอบรางวัล/เกียรติบัตร   
- ประเมินการจัดกิจกรรมฯ 
- รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

- เสนอเพ่ือขออนุมัติกิจกรรมฯ 
- แขํงขันทักษะภาษาไทย / กิจกรรม

การแสดงบนเวที 
- มอบรางวัล/เกียรติบัตร 
- ประเมินการจัดกิจกรรมฯ 
- รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
 
 

23,000 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค.2563- 
มี.ค.2564 
 
 
 
 
มิ.ย.2563- 
ก.ค.2564 
 
 
 
 
 
พ.ค.2560- 
ก.พ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.สมชาย 
 
 
 
 
 
อ.ทิพย์ รุํงบรรเทา 
และครูในกลุํมสาระ 
 
 
 
 
 
ครูในกลุํมสาระภาษาไทย 
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กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมตอบปัญหา  
ภาษาไทย   
- เสนอเพ่ือขออนุมัติกิจกรรมฯ 
- จัดกิจกรรมแขํงขันตอบปัญหา

ภาษาไทย  นักเรียนทุกระดับ   
(ม.1-ม.6) 

- ประกาศผลการแขํงขัน 
- มอบรางวัล/เกียรติบัตร 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมคนเก่ง

ภาษาไทย 
- เสนอเพ่ือขออนุมัติกิจกรรมฯ 
- ออกข๎อสอบวัดความรู๎นักเรียนทุก

ระดับ 
-  น าไปทดสอบกับนักเรียนทุกระดับ 
-  ตรวจข๎อสอบ/ จัดล าดับ/ ประกาศ

ผล/มอบรางวัล 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

พ.ค.2560- 
ก.พ.2561 

ครูในกลุํมสาระภาษาไทยทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
ครูในกลุํมสาระภาษาไทยทุกคน 

 
8.  วงเงินของโครงการทั้งหมด  53,000  บาท  (ห๎าหมื่นสามพันบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุน         -           บาท   
 8.2 เงินประเภท   คําจัดการเรียนการสอน   53,000  บาท 
 
9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1  กิจกรรมที่ 1  จัดซ้ือจัดหาวัสดุส านักงาน   
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1. ค่าวัสดุ 25,000 วัสดุส านักงานตําง เชํน เครื่องพิมพ์อิงค์
เจ็ท EPSON /เทปผ๎า  /เทปกาวยํน /
เทปพลาสติก  /กระดาษการ์ดสี A4 / 
กาวลาเท็กซ์ TOA  8 ออนซ์/ 
เครื่องยิงบอร์ด / ลวดยิง / 
ลวดเสียบกระดาษ  /ที่ถอนลวด  
ปากกาไวท์บอร์ด /ปากกาเคมี / 
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท EPSON 
หมึกเติมอิงค์เจ็ท EPSON สีด า 
กระดาษโฟโต๎  A4 180 g  
กระดาษการ์ดสีA4 180 g(คละสี) 
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ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 
กระดาษโปสเตอร์ 2 หน๎า(คละสี) 
กระดาษชาร์ทสี (คละสี) /กาว 2หน๎า/
กระดาษรายงาย/ กระดาษชาร์ทสี/
กรรไกร /คัตเตอร์/ น้ ายาลบค าผิด ฯลฯ 
 

 
 9.2  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1. ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหาร/ผลไม้  (บวงสรวงฯ
ท่านสุนทรภู่) 

 
1,000 

เครื่องบวงสรวงฯ  เชํน  ไกํต๎ม  ผลไม๎ 
พวงมาลัย ฯลฯ   
 

2. ค่าวัสดุ 4,000 วัสดุที่เป็นของรางวัล ตํางๆ เชํน 
ปากกา / ไม๎บรรทัด /น้ ายาลบผิด/ 
สมุดโน๎ต / กระดาษรายงาน /กบเหลา
ดินสอ /กาว 2หน๎าบาง /คัตเตอร์ /
กระดาษการ์ดสี ฯลฯ 

 
 9.3  กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1. ค่าใช้สอย 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
675 

 
จ านวน 1 ม้ือ  ม้ือละ 45  คน   
คนละ  15  บาท 

2. ค่าวัสดุ 12,325 วัสดุที่เป็นของรางวัล ตํางๆ เชํน 
ปากกา / ไม๎บรรทัด /น้ ายาลบผิด/ 
สมุดโน๎ต / กระดาษรายงาน /กบเหลา
ดินสอ /กาว 2หน๎าบาง /คัตเตอร์ /
กระดาษการ์ดสี ฯลฯ 

 
  9.4  กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย   
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1. ค่าวัสดุ 5,000 วัสดุที่เป็นของรางวัล ตํางๆ เชํน 
ปากกา / ไม๎บรรทัด /น้ ายาลบผิด/ 
สมุดโน๎ต / กระดาษรายงาน /กบเหลา
ดินสอ /กาว 2หน๎าบาง /คัตเตอร์ /
กระดาษการ์ดสี ฯลฯ 
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 9.5  กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมคนเก่งภาษาไทย 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1. ค่าวัสดุ 5,000 วัสดุที่เป็นของรางวัล ตํางๆ เชํน 
ปากกา / ไม๎บรรทัด /น้ ายาลบผิด/ 
สมุดโน๎ต / กระดาษรายงาน /กบเหลา
ดินสอ /กาว 2หน๎าบาง /คัตเตอร์ /
กระดาษการ์ดสี ฯลฯ 

 
10.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
1 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุส านักงาน   25,000 10,000 5,000 5,000 5,000 
2  กิจกรรมวันสุนทรภูํ 5,000 5,000    
3  กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ 13,000 13,000    
4  กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย   5,000   5,000  
5  กิจกรรมคนเกํงภาษาไทย 5,000   5,000  

รวม 53,000 28,000 5,000 15,000 5,000 
 
11 ความพร้อมของโครงการ 
  บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม  
            เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 
12. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 
1.  กลุํมสาระฯภาษาไทยได๎วัสดุอุปกรณ์ฯ 
     ตามท่ีเสนอขอซื้อ  ร๎อยละ 100 

การสอบถาม/การสังเกต แบบสอบถาม 

2.  ร๎อยละของนักเรียนที่รํวมกิจกรรมวัน
สุนทรภูํและวันภาษาไทย  มีความพึง
พอใจ ร๎อยละ  80  

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

3.  ร๎อยละของนักเรียนที่รํวมกิจกรรมคําย
ภาษาไทย  มีความพึงพอใจ ร๎อยละ  80     

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

4.  ร๎อยละของนักเรียนที่รํวมกิจกรรมคนเกํง
ภาษาไทย  มีความพึงพอใจ ร๎อยละ  80     

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 ผู๎เรียนได๎รับความรู๎และประสบการณ์ทางทักษะภาษาไทยทั้งในและนอกโรงเรียน 
 13.2 ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยได๎พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
 1.3.3 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย มีครุภัณฑ์  ชุดอุปกรณ์   สื่อการเรียนรู๎ที่สามารถตอบสนอง 
    การเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
 
14.  วิธีบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการเสร็จแล้วเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ก ากับ  นิเทศ  ติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 
15.  ปัญหาอุปสรรค  และข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 15.1  นักเรียนสํวนหนึ่งไมํเห็นถึงความส าคัญและไมํให๎ความรํวมมือ 
 15.2  เวลาในการด าเนินกิจกรรมคํอนข๎างน๎อย 
 
16.  แนวทางแก้ไขปัญหา 
 16.1  อธิบายและเชิญชวนให๎เห็นถึงความส าคัญและไมํให๎ความรํวมมือในกิจกรรมที่จัด 
 16.2  เพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
 
17. การติดตามประเมินผล 
 นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  โดยการสังเกตและใช๎แบบสอบถาม 
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    ลงชื่อ………………………………………ผู๎เสนอโครงการ    ลงชื่อ........................................ผูเ๎ห็นชอบโครงการ 
           (นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี)                            (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
              ครชู านาญการพิเศษ                           รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………..………………..ผู๎ตรวจโครงการ 
                (นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 
                   หัวหน๎างานแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
            (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)  
     รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
 ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
     อนุมัติโครงการ 
     ควรปรับปรุง.................................................................................................................. ............... 

 
 
 

                ลงชื่อ…………………………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ 
(นายสันติรัฐ  ไชยโย) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
. 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ชื่อโครงการ     โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อ 1 ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
   มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
   มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย  นอมน า 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
        ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
        ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสให๎คนทุกชํวงวัยเข๎าถึงบริการทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
        ตลอดชีวิต 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  1  ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   มาตรฐานที่  1   ประเด็นการพิจารณาข๎อที่   1.1 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสิริลักษณ์  กลางสุข   2. นางสาวจุฑามณี  นิลผาย   
  3. นางรัตนา  จุ๎ยวงษ์   4.  นายสุเทพ  ชมหมื่น 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     ความพอประมาณ  
          ผู๎รับผิดชอบโครงการด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการเป็นไปตามปฏิทิน 
          ปฏิบัติงาน ใช๎จําย งบประมาณคุ๎มคํา 
     ความมีเหตุผล  
          ผู๎รับผิดชอบโครงการเข๎าใจรูปแบบ การจัดกิจกรรมให๎เกิดประโยชน์ 
      สูงสุดกับนักเรียน      
     การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
          โครงการวางแผนการด าเนินงานและมีการบริหารปัจจัยเสี่ยง 
     เงื่อนไขความรู้  
      ผู๎รับผิดชอบโครงการมีความรู๎ ความเข๎าใจและจัดกิจกรรมได๎ สอดคล๎องกับ 
      มาตรฐานที่ก าหนด 
 เงื่อนไขคณธรรม 
  ผู๎รับผิดชอบโครงการด าเนินการตามแผนที่วางไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
  และใช๎งบประมาณคุ๎มคํา โดยมุํงผลส าเร็จของงาน 
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1. หลักการและเหตุผล 
          การจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  ผู๎เรียนจะต๎องบรรลุมาตรฐาน  
การเรียนรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ก าหนด ส าหรับกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ประกอบด๎วยมาตรฐาน
ของสาระจ านวนและการด าเนินการ  สาระการวัด สาระเรขาคณิต สาระพีชคณิต สาระการวิเคราะห์ข๎อมูลและ
ความนําจะเป็น สาระทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และผู๎เรียนจะต๎องบรรลุมาตรฐานการศึกษาด๎าน
คุณภาพผู๎เรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการวัดและประเมินผลของครูผู๎สอนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ  ระดับเขตพ้ืนที่  (O-NET,PISA) พบวํา ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากวําเกณฑ์ท่ีก าหนด  มีความจ าเป็นต๎อง             
มีการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ให๎สูงยิ่งขึ้น  กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ จึงจัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นการสร๎างประสบการณ์ตรง 
การสร๎างผลงานหรือโครงงาน การเรียนรู๎ทฤษฎีองค์ความรู๎ส าหรับนักเรียนเรียนรู๎เร็วและช๎า 
  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
2. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลการทดสอบรายบุคคลสูงกวําคําเฉลี่ยในระดับชาติ และท๎องถิ่น 
3. เพ่ือให๎กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนรู๎ผํานตามมาตรฐานที่ ส านักรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก าหนด 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
  3.1.1  แหลํงเรียนรู๎และห๎องเรียนคณิตศาสตร์ได๎รับการปรับปรุงทุกห๎อง 
  3.1.2  นักเรียน  700  คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  สูงขึ้น 
  3.1.3  มีสื่อการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย  และทันสมัยเพ่ิมขึ้นอยํางน๎อย  10  เรื่อง 
  3.1.4 กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์มีแหลํงเรียนรู๎ที่มีบรรยากาศเอ้ือตํอการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
  3.1.5 กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์มีสื่อการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ 
  3.1.6 ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ใช๎ในชีวิตประจ าวันและศึกษาตํอได๎ 
 
 3.2  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
  นักเรียน  ครูโรงเรียนขัติยะวงษา  
 3.3  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  นักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา  จ านวน 730  คน  และครู  จ านวน  5  คน 
 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 4.1  จ านวนห๎องเรียนที่ได๎รับการสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ทุกห๎อง 
 4.2  ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผํานเกณฑ์เปูาหมายร๎อยละ 95 ขึ้นไป  
(ติด 0, ร ไมํเกินร๎อยละ 5) นักเรียน ม.3 และม.6  มีผลคะแนน O-Net สูงกวําขีดจ ากัดลํางร๎อยละ 50 ขึ้นไป
 4.3  ผู๎เรียนร๎อยละ  80 ใช๎ความรู๎ ความสามารถและทักษะทางคณิตศาสตร์ ในชีวิตประจ าวันและ
เข๎าศึกษาตํอระดับที่สูงขึ้นได๎ 
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 4.4  ครูผู๎สอนร๎อยละ  100  สามารถผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย  
ทันสมัย และมีคุณภาพ   
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ    โรงเรยีนขัติยะวงษา 
 
6.  วิธีด าเนินการ   
 6.1  กิจกรรมปัดฝุ่นเพชรและเจียระไนพลอย  มีข้ันตอนด าเนินงานดังนี้ 
  6.1.1  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎และผลิตสื่อ นวัตกรรม  ส าหรับการเรียนการสอน 
  6.1.2  จัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎นวัตกรรม 
  6.1.3  จัดกิจกรรมสอนซํอมนักเรียนอํอน เสริมนักเรียนเกํงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ 
  6.1.4  สรุปและรายงานผลประเมินตามกิจกรรม/โครงการ 
 6.2  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน  โดยกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์   
มีข้ันตอนด าเนินงานดังนี้ 
  6.2.1  คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์  
  6.2.2  สํงตัวแทนนักเรียนเพ่ือเข๎าแขํงขัน 
  6.2.3  จัดสอนเสริมให๎ความรู๎ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 
  6.2.4  สํงนักเรียนเข๎าแขํงขันในสถาบันที่จัดด าเนินการ 
  6.2.5  สรุปและรายงานผลประเมินตามกิจกรรม/โครงการ 
 6.3  กิจกรรมติวแตอร์อัจฉริยภาพ  มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
   6.3.1  การเตรียมการกํอนเริ่มโครงการ  ผู๎รับผิดชอบโครงการและคณะได๎เตรียมการดังนี้ 
    1) บันทึกขออนุญาตด าเนินงานโครงการ 
    3) เสนอแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
    4) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อท าความเข๎าใจกิจกรรม 
    5) แบํงหน๎าที่รับผิดชอบภายในกลุํมกรรมการแตํละฝุาย/งาน 
   6.3.2  ด าเนินการติวนักเรียนตามโครงการ  ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   6.3.3  สรุปและรายงานผลประเมินตามกิจกรรม/โครงการ 
 6.4  กิจกรรมจัดอบรม  เวทคณิต  ศาสตร์แห่งการคิดเลขเร็ว  มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
   6.4.1  ประสานวิทยากรจัดอบรมเวทคณิต  จัดสํงหนังสือเชิญอยํางเป็นทางการทางไปรษณีย์   
   6.4.2  เตรียมเอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์ท่ีวิทยากรต๎องใช๎ประกอบการบรรยาย  
   6.4.4  ด าเนินการจัดฝึกอบรมให๎กับครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก  
เปูาหมายจ านวน  50  คน 
   6.4.5  ประเมินผลการจัดอบรม 
 6.5  กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน  มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
   6.5.1  จัดประชุมครูผู๎สอนวางแผนงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
   6.5.2  ครูผู๎สอนรํวมกันศึกษาปัญหา  วิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบ 
   6.5.3  ครูผู๎สอนท าการวิจัยและสรุปผลที่ได๎ 
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   6.5.4  ครูผู๎สอนรํวมกันอภิปรายผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน           
ตํอไป    
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  การวางแผน 
1.1  ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
1.2  ก าหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
1.3  เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

- พ.ค. 63 นางสิริลักษณ์ 

2.  การด าเนินงาน 
ครูแตํละระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ตามรายวิชาที่สอน ดังตํอไปนี้ 

   

2.1  กิจกรรมปัดฝุุนเพชรและเจียระไนพลอย 5,000 ตลอดปีการศึกษา นางสิริลักษณ์ 

2.2  กิจกรรมแขํงขันทักษะทางวิชาการของ
นักเรียน   

5,000 ตลอดปีการศึกษา นางสิริลักษณ์ 

2.3  กิจกรรมติวแตอร์อัจฉริยภาพ   5,000 ตลอดปีการศึกษา นายสุเทพ 

2.4  กิจกรรมจัดอบรม  เวทคณิต        
ศาสตร์แหํงการคิดเลขเร็ว   

25,000 พ.ย. 2563 น.ส.จุฑามณี 

2.5  กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน   - ตลอดปีการศึกษา นางรัตนา 

3.  ตรวจสอบและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม 
3.1  จัดสอบ PRE-O-NET 
3.2  การทดสอบหลังเรียน 
3.3  การทดสอบ O-NET 
3.4  การสอบปลายภาคเรียน 

-  

ก.ย. 63 
 
 

ก.พ. 64 

นางสิริลักษณ์ 

น.ส.จุฑามณี 

นางรัตนา 

นายสุเทพ 

4.  ประเมินผลและรายงาน 
4.1  เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
4.2  เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

2,000 มี.ค. 64 นางรัตนา 

นายสุเทพ 

 
8. วงเงินของโครงการ    42,000      บาท    (สี่หมื่นสองพันบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุน         -           บาท   
 8.2 เงินประเภท   คําจัดการเรียนการสอน   42,000  บาท 
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9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1  กิจกรรมที่  1  ปัดฝุ่นเพชรและเจียระไนพลอย 
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน  ใช้สอย   
 1.1  ค่าใช้สอย   

-  คําซํอมเครื่องคอมพิวเตอร์ 500 จ านวน  1  เครื่อง/ช้ิน/อันๆ  ละ  500  บาท 

-  คําซํอมเครื่องพิมพ์ 400 จ านวน  1  เครื่อง/ช้ิน/อันๆ  ละ  400  บาท 

2 ค่าวัสดุ   
-  คําวัสดุ สนง. 6,000  

 -  คําเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 4,000  
 
 9.2  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน  
 ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ   
-  คําวัสดุส านักงาน 3,500  

 -  คําบอร์ดน าเสนอผลงานนักเรียน 1,500  
 
 9.3  กิจกรรมที่ 3 ติวเตอร์อัจฉริยภาพ 
ล าดับที่ งบร่ายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ   
-  คําอัดรูปภาพ/น าเสนอผลงาน 1,000  
-  เข๎าเลํมเอกสาร 500  

  
 9.4  กิจกรรมที่ 4  จัดอบรม  เวทคณิต  ศาสตร์แห่งการคิดเลขเร็ว 
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน  ใช้สอย   
1.1  ค่าตอบแทน   

-  คําตอบแทนวิทยากร 21,600 จ านวน 3 คน ๆ ละ  12  ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
2 คําวัสดุ 3,000  
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10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( บาท ) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1.  ปัดฝุุนเพชรและเจียระไนพลอย   10,900 10,900 - - - 
2.  แขํงขันทักษะทางวิชาการของ

นักเรียน   
5,000 - - 5,000 - 

3.  ติวเตอร์อัจฉริยภาพ 1,500 - - - - 
4. จัดอบรม เวทคณิต ศาสตร์แหํง

การคิดเลขเร็ว 
24,600 - 24,600 - - 

รวม 42,000 10,900 24,600 5,000 - 
 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
  เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 
12.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นร๎อยละ 5 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน O-NET สูงขึ้นมากกวําคําเฉลี่ยใน
ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่ 

3. กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์มีการ
จัดการเรียนรู๎ผํานตามมาตรฐานที่ ส านัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาก าหนด 

1.ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสม่ าเสมอ 

2.  ประเมินผลการสอบO-NET 
3.  นิเทศ ติดตามการจัดการ

เรียนรู๎ของครูผู๎สอน 

1.  ข๎อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผํานการ
ประเมิน 

2.  แบบทดสอบO-NET 
3.  แบบบันทึกนิเทศติดตาม

การจัดการเรียนรู๎ของ
ครูผู๎สอน 

 
 

 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  ผู๎เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 13.2  ผู๎เรียนมีผลการทดสอบรายบุคคลในระดับชาติ และโรงเรียนสูงกวําเกณฑ์ท่ีก าหนดกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนรู๎ผํานตามมาตรฐานที่  ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาก าหนด 
 13.3  มีครุภัณฑ์  ชุดอุปกรณ์  หรือชุดสื่อการเรียนรู๎ที่สามารถตอบสนองการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 
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14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ก ากับนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - 
 
17. การติดตามและประเมินผล 
 แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือรายงานให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบตํอไป 
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ลงชื่อ............................................ผู๎เสนอโครงการ              ลงชื่อ........................................ผู๎ เห็นชอบโครงการ 
      (นางสิริลักษณ์  กลางสุข)                                       (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
         ครูช านาญการพิเศษ                                         รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
 
 
   

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 
                                           ( นางสิริลักษณ์  กลางสุข )   
                                               หวัหน๎างานแผนงาน  
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                         (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
                                                           
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ..... 

 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              ( นายสันติรัฐ  ไชยโย )   
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
โครงการ     โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข๎อที่ 1  ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
      มีความสุข มีความรู  ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
      มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย  นอมน า 
      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
        ข๎อที่  1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข๎อที ่1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   ข๎อที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู๎เรียน   
   ประเด็นพิจารณาข๎อที่   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ    1.  นางกรองทอง  พลเยี่ยม  2.  นางพวงเพชร  นรทีทาน 
  3.  นางจุฬาพรรณ  ชุมพล  4.  นายภูชิต  ธีรเมธโยธิน   
  5.  นางสาวสุวิมล  วงศรีเทพ  6.  นายศุภชัย  ศรีจักรโคตร   
  7.  นางสาวพัชรีภรณ์ จันค าภา 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     ความพอประมาณ  
     - พอประมาณกับเวลาที่ใช๎ด าเนินกิจกรรมตั้งแตํเตรียมการ จัดท า และสรุป 
       ประเมินผล 
     - พอประมาณกับความสามารถของครู ผู๎ปกครอง และนักเรียน ที่จะชํวยกัน 
       ด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
     - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆที่ต๎องใช๎ในการจัดกิจกรรม 
     ความมีเหตุผล  
     - ยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 
     - การสร๎างนักเรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
     - เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถศึกษาตํอระดับสูงได๎มากขึ้น 
     การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
     - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี 
     - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด๎านตํางๆให๎ชัดเจน 
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     - ต๎องมีการประชุมปรึกษาหารืออยํางเสมอ 
     เงื่อนไขความรู้  
     - องค์ความรู๎ที่ได๎รับด๎านการจัดการเรียนการสอนของครู 
     - ความรู๎ฝึกทักษะให๎นักเรียนรู๎จักคิด วิเคราะห์ 
     - ความรู๎ด๎านการสรุปงานประเมินงาน 
     เงื่อนไขคุณธรรม  
     - มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ของครูและนักเรียน 
     - ความขยัน อดทน ประหยัด 
     - สร๎างความส านึกให๎นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
                 การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต   เนื่องจากความรู๎วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับโลกธรรมชาติซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจึง มุํงหวัง
ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่เน๎นกระบวนการไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
จึงได๎จัดการเรียนรู๎โดยเน๎นกระบวนการเรียนรู๎  มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ในหลากหลายรูปแบบ แตํจาก
การวัดผลการเรียนรู๎ระดับชาติในวิชาวิทยาศาสตร์พบวํานักเรียนในระดับชั้น ม. 3 และ ม.6  ได๎คะแนนจากการ
ทดสอบสํวนใหญํอยูํในระดับที่ต๎องปรับปรุง ดังนั้นการจัดการเรียนรู๎ในห๎องเรียนอยํางเดียวจึงไมํเพียงพอในการ
ที่จะให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทางกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์จึงได๎จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู๎ของนักเรียนให๎สูงขึ้น  มีเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์ มีความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ 
อันจะสํงผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได๎   

     และเพ่ือให๎นักเรียนได๎ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์  มีความรู๎ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์มากยิ่งข้ึน  เกิดทักษะการคิด สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน และศึกษาตํอในระดับสูง
ขึ้นได๎ จ าเป็นต๎องพัฒนากระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ให๎หลากหลาย สอดคล๎องเหมาะสม
กับสภาพผู๎เรียน  มีกิจกรรมทางด๎านวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  จึงจะท าให๎การจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของหลักสูตรได๎ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1.1 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ในระดับสูง 
                 2.1.2 เพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุ-ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สารเคมีในห๎องปฏิบัติการ ให๎ทันสมัยและ เพียงพอ 
  2.1.3 เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเกิดการเรียนรู๎ตามขั้นตอน 
                        ทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและศึกษาตํอระดับที่สูงขึ้นได๎   
             2.1.4 เพ่ือสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

  2.1.5  เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนทั้งใน      
               และนอกห๎องเรียน 

  2.1.6  เพื่อให๎ครูผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย  และทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
  3.1.1  แหลํงเรียนรู๎และห๎องเรียนวิทยาศาสตร์ได๎รับการปรับปรุงทุกห๎อง 
  3.1.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ควิทยาศาสตร์ สูงขึ้น 
  3.1.3  มีสื่อวัสดุ-ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สารเคมี เพียงพอ และทันสมัยเพ่ิมขึ้น 
  3.1.4  ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ใช๎ในชีวิตประจ าวันและศึกษาตํอได๎ 
  3.1.5  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มีแหลํงเรียนรู๎ที่มีบรรยากาศเอ้ือตํอการเรียนรู๎    
                         วิทยาศาสตร์ 
  3.1.6  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มีสื่อการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ 
 3.2  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
    นักเรียน  ครูโรงเรียนขัติยะวงษา  
 3.3  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    นักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษาทุกคน  และครู  จ านวน  7  คน 
 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 13.1  จ านวนห๎องเรียนที่ได๎รับการสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ทุกห๎อง 
 13.2  ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ผํานเกณฑ์เปูาหมายร๎อยละ 95 ขึ้นไป  
                  (ติด 0, ร ไมํเกินร๎อยละ 5) นักเรียน ม.3 และม.6  มีผลคะแนน O-Net สูงกวําขีดจ ากัดลําง     
                  ร๎อยละ 50 ขึ้นไป  
 13.3  ผู๎เรียนร๎อยละ  80 ใช๎ความรู๎ ความสามารถและทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจ าวันและ    
                  เข๎าศึกษาตํอระดับที่สูงขึ้นได๎ 
 13.4  ครูผู๎สอนร๎อยละ  100  สามารถผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย   
                  ทันสมัย และมีคุณภาพ   
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ    โรงเรยีนขัติยะวงษา 
 
6.  วิธีด าเนินการ  
 6.1  กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและปรับปรุงสวนวิทยาศาสตร์  มีข้ันตอน
ด าเนินงานดังนี้ 
  6.1.1  ประชุมก าหนดแนวทางด าเนินการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ 
  6.1.2  จัดท าโครงการ เขียนโครงการที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา 
  6.1.3  เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
  6.1.4  แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
  6.1.5  จัดบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ภายในห๎องเรียน    
  6.1.5  ปรับปรุงสวนวิทยาศาสตร์    
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 6.2  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน  มีขั้นตอนด าเนินงานดังนี้ 
  6.2.1  คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  
  6.2.2  สํงตัวแทนนักเรียนเพ่ือเข๎าแขํงขัน 
  6.2.3  จัดสอนเสริมให๎ความรู๎ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
  6.2.4  สํงนักเรียนเข๎าแขํงขันในสถาบันที่จัดด าเนินการ 
  6.2.5  สรุปและรายงานผลประเมินตามกิจกรรม/โครงการ 
 6.3  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มีข้ันตอนด าเนินงานดังนี้ 
  6.3.1  จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   
  6.3.2  การแขํงขันวาดภาพวิทยาศาสตร์   
  6.3.3  การแขํงขันการแก๎ปัญหาทาง วิทยาศาสตร์  
  6.3.4  การแขํงขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
  6.3.5  การแขํงขันจรวดขวดน้ า 
 6.4  กิจกรรม Science Show  มีข้ันตอนด าเนินงานดังนี้ 
  6.4.1  ประชุม ชี้แจงและวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
  6.4.2  เรียนรูความหมาย/ลักษณะ/หลักการด าเนินการ Science Show 
  6.4.3  นักเรียนรวมระดมความคิด 
  6.4.4  เลือกเรื่องที่จะแสดง และเขียนบท  Science Show 
  6.4.5  เตรียมอุปกรณประกอบการแสดง (การทดลอง) 
  6.4.6  ฝกปฏิบัติการแสดง  Science Show 
  6.4.7  ประเมินผลการแสดง Science Show 
  6.4.8  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  สรุป  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 6.5  กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง  มีขั้นตอนด าเนินงานดังนี้ 
  6.5.1  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  2.5.2  รับสมัครนักเรียนที่สนใจ 
  2.5.3  นักเรียนแตํละกลุํมวางแผนสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับการท าเครื่องบินพลังยาง 
  2.5.4  สาธิตวิธีการท าเครื่องบินพลังยาง 
  2.5.5  ออกแบบเครื่องเครื่องบินพลังยาง 
  2.5.6  เลือกวัสดุที่จะใช๎ท าเครื่องบินพลังยาง 
  2.5.7  น าเสนอเครื่องบินพลังยางโดยการแขํงกัน 
  2.5.8  สรุปและประเมินผลกิจกรรมเครื่องบินพลังยาง 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  การวางแผน 
1.1  ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
1.2  ก าหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
1.3  เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

- พ.ค. 63 นางพวงเพชร 

2.  การด าเนินงาน 
ครูแตํละระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ตามรายวิชาที่สอน ดังตํอไปนี้ 

   

2.1  กิจกรรมเสริมสร๎างบรรยากาศใน
ห๎องเรียนและปรับปรุงสวนวิทยาศาสตร์ 

 

5,000 ตลอดปีการศึกษา นางกรองทอง 

นางจุฬาพรรณ 

น.ส.พัชรีภรณ ์
2.2  กิจกรรมแขํงขันทักษะทางวิทยาศาสตร์  
  

10,000 ตลอดปีการศึกษา นางกรองทอง 

นางพวงเพชร 

น.ส.สวุิมล 

นายภูชิต 
2.3  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แหํงชาติ   
 

10,000 ส.ค. 63 นางพวงเพชร 

นายศุภชัย 

น.ส.สภุาภร 

นางวรลักษณ์ 
 
 

2.4  กิจกรรม Science Show 
 

 45,000 พ.ค. 63 – พ.ย. 63 นายภูชิต 

2.5  กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง   5,000 พ.ค. 63 – พ.ย. 63 นางพวงเพชร 
 

3.  ตรวจสอบและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม 
3.1  จัดสอบ PRE-O-NET 
3.2  การทดสอบหลังเรียน 
3.3  การทดสอบ O-NET 
3.4  การสอบปลายภาคเรียน 

-  

ก.ย. 63 
 
 

ก.พ. 64 

 

4.  ประเมินผลและรายงาน 
4.1  เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
4.2  เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

- มี.ค. 64  
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8. วงเงินของโครงการ   75,000      บาท    (เจ็ดหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุน         -           บาท   
 8.2 เงินประเภท   -  คําจัดการเรียนการสอน   75,000   บาท 
   
9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1  กิจกรรมที่  1  เสริมสร๎างบรรยากาศในห๎องเรียนและปรับปรุงสวนวิทยาศาสตร์ 

ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน  ใช้สอย   
2 ค่าวัสดุ   

-  คําวัสดุส านักงาน  2,000  
 -  คําพันธุ์ไม๎ 3,000  

 
 9.2  กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน  
  
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ   
-  คําวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน 7,000  

 -  คําบอร์ดน าเสนอผลงานนักเรียน 3,000  
 
 9.3  กิจกรรมที่ 3  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   
 
ล าดับที่ งบร่ายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
 1.2  ค่าใช้สอย -  
 - คําของรางวัล 3,000  
2 ค่าวัสดุ   

-  คําวัสดุ อุปกรณ์ 7,000  
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 9.4  กิจกรรมที่ 4  Science Show 
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน  ใช้สอย   
2 ค่าวัสดุ   
 - คําสารเคมี 

-  คําวัสดุฝึกซ๎อม 
30,000 
15,000 

 

 
 9.5  กิจกรรมที่ 5 เครื่องบินพลังยาง   
 
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน  ใช้สอย   
2 ค่าวัสดุ -  

-  คําวัสดุฝึกซ๎อม 5,000  
 

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( บาท ) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1.  กิจกรรมเสริมสร๎างบรรยากาศ

ในห๎องเรียนและปรับปรุงสวน
วิทยาศาสตร์ 

5,000 - 5,000 - - 

2.  กิจกรรมแขํงขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียน   

10,000 - - 10,000 - 

3.  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
แหํงชาติ   

10,000 - 10,000 - - 

4.  กิจกรรม Science Show 45,000 45,000 - - - 
5.  กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง   5,000 - 5,000 - - 

 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
  เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
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12. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดวามส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช๎ 

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
             

สังเกต/สัมภาษณ์/ตรวจสอบ/
ทดสอบ 

แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์/ 
แบบบันทึกการตรวจสอบ
แบบทดสอบ 

2.  มีวัสดุ - อุปกรณ์ สารเคมี สื่อการเรียน 
การสอนที่ทันสมัย และเพียงพอ 

สังเกต/สัมภาษณ์/ตรวจสอบ แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์/ 
แบบบันทึกการตรวจสอบ 

3.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

สังเกต/สัมภาษณ์/ตรวจสอบ/
ทดสอบ 

แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์/ 
แบบบันทึกการตรวจสอบ
แบบทดสอบ 

4.  นักเรียนได๎รับประสบการณ์จากการจัด    
กิจกรรม เกิดเรียนรู๎ทั้งใน และนอก
ห๎องเรียน 

 

สังเกต/สัมภาษณ์/ตรวจสอบ แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์/ 
แบบบันทึกการตรวจสอบ 

5.  มีแหลํงเรียนรู๎และห๎องเรียนที่มีบรรยากาศ
ในการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

สังเกต/สัมภาษณ์/ตรวจสอบ แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์/ 
แบบบันทึกการตรวจสอบ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
             13.2  มีสื่อ วัสดุ-ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สารเคมีในห๎องปฏิบัติการ ให๎ทันสมัยและเพียงพอ 
 13.3  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเกิดการเรียนรู๎ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ 
 13.4  นักเรียนได๎รับประสบการณ์ เกิดเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน 
 13.5 มีแหลํงเรียนรู๎และห๎องเรียนที่มีบรรยากาศในการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ก ากับนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - 
 
17. การติดตามและประเมินผล 
 แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือรายงานให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบตํอไป 
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ลงชื่อ............................................ผู๎เสนอโครงการ              ลงชื่อ........................................ผู๎เห็นชอบโครงการ  
      (นายภูชิต  ธีรเมธโยธิน)                                           (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
         ครูช านาญการพิเศษ                                        รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
 
 
   

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 
                                           ( นางสิริลักษณ์  กลางสุข )   
                                               หวัหน๎างานแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                         (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
                                                           
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ..... 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              ( นายสันติรัฐ  ไชยโย )   
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข๎อ 1. ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
      มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
      มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเปนไทย  นอมน า 
      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
        ข้อที่  1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  1  ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
        ข้อที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
        มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน   
   ประเด็นการพิจารณาข๎อที่   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
   ประเด็นการพิจารณาข๎อที่   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางพรสวรรค์  นนทะภา  2. นางนันทิยา  อนันตา 
  3. นายกิตติ  แก๎วกิจติ   4. นางศรีสมร  แสงชมพู 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     ความพอประมาณ  
     - พอประมาณกับเวลาที่ใช๎ด าเนินกิจกรรมตั้งแตํเตรียมการ จัดท า และสรุป 
      ประเมินผล 
     - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆที่ต๎องใช๎ในการจัดกิจกรรม 
     ความมีเหตุผล  
     - ยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 
     - การสร๎างนักเรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
     - เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถศึกษาตํอระดับสูงได๎มากขึ้น 
     การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
     - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี 
     - ต๎องมีการประชุมปรึกษาหารืออยํางเสมอ 
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     เงื่อนไขความรู้  
      - องค์ความรู๎ที่ได๎รับด๎านการจัดการเรียนการสอนของครู 
      - ความรู๎ฝึกทักษะให๎นักเรียนรู๎จักคิด วิเคราะห์ 
      - ความรู๎ด๎านการสรุปงานประเมินงาน 
     เงื่อนไขคุณธรรม  
      - มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ของครูและนักเรียน 
      - ความขยัน อดทน ประหยัด 
      - สร๎างความส านึกให๎นักเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
        ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542 จะเน๎นให๎นักเรียนเป็นคนดี  มีปัญญา และด ารงชีวิตอยูํใน
สังคมอยํางมีความสุข  ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู จะต๎องเน๎นให๎นักเรียนเป็นทั้งคนดีและ
คนเกํง โดยครูจะต๎องปลูกฝั่งคุณธรรมและจริยธรรมให๎กับนักเรียน ควบคูํไปกับการสอนสาระความรู๎ตําง ๆ  
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด โดยเฉพาะกลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะต๎องเน๎นคุณธรรมจริยธรรม
มากกวําวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติก าหนด 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
              2.1 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให๎มีคุณภาพ 
              2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงขึ้น 
 2.3  เพ่ือสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านสังคมศึกษาให๎กับนักเรียน 
 
3.  เป้าหมาย  
  3.1 ด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงขึ้น  และ
มีคุณธรรมจริยธรรม 
 3.2  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
  นักเรียน  ครูโรงเรียนขัติยะวงษา  
 3.3  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  นักเรยีนโรงเรียนขัติยะวงษา  จ านวน  700  คน  และครู  จ านวน  4  คน 
 
4.   ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 นักเรียนชั้น  ม.3  และ  ม.6    มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระดับชาติ  (O-Net)  ในรายวิชา
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สูงกวําปีการศึกษาท่ีผํานมา 
  
5.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนขัติยะวงษา 
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6.  วิธีด าเนินการ   
             6.1  ประชุม  ก าหนดผู๎รับผิดชอบ  เขียนโครงการ 
 6.2  กิจกรรมพัฒนาห๎องเรียนคุณภาพ  มีรายละเอียดดังนี้ 
  6.2.1  จัดซื้อ  จัดหา  พัสดุอุปกรณ์ตําง ๆที่ใช๎ในการจัดท าห๎องเรียนคุณภาพ 
  6.2.2  ติดตั้งอุปกรณ์ตําง ๆ ในห๎องเรียนคุณภาพ   
      6.2.3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎อุปกรณ์ในห๎องเรียนคุณภาพประกอบการเรียนการสอน 
 6.3  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  6.3.1  ครูท าแผนการเรียนรู๎ทุกรายวิชา 
  6.3.2  น าแผนการเรียนรู๎ใช๎กิจกรรมการเรียน 
  6.3.3  วัดผล ประเมินผลการเรียนรู๎ตามสภาพจริง 
  6.3.4  จัดสอนติว  และซํอมเสริมนักเรียน ม.3  ม.6 
  6.3.5  จัดกิจกรรมแขํงขันตอบปัญหา และเกมทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  6.3.6  ครูท าวิจัยชั้นเรียนเพ่ือแก๎ปัญหาการเรียน 
 6.4  กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม 
  6.4.1  น านักเรียนไปรํวมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและไปศึกษานอกสถานที่  ที่วัดใกล๎โรงเรียน 
  6.4.2  จัดกิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ 
  6.4.3  จัดประกวดมารยาทไทยทุกระดับชั้น 
 6.5  จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 6.6  ซํอมวัสดุอุปกรณ์ 
 6.7  ประเมินผลระหวํางการด าเนินการ 
 6.8  สรุปผลและรายงานผลตํอฝุายบริหาร 
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  การวางแผน 
1.1  ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
1.2  ก าหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
1.3  เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

- พ.ค. 63 นางสิริลักษณ์ 

2.  การด าเนินงาน 
ครูแตํละระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ตามรายวิชาที่สอน ดังตํอไปนี้ 

   

2.1  จัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์โปรเจคเตอร์  
และสื่อส าหรับใช๎จัดการเรียนการสอน 

26,000 มิ.ย. 63 นางนันทิยา 

2.2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนรู๎ 

7,000 ตลอดปีการศึกษา นางพรสวรรค์ 

2.3  จัดสอนติว  สอนเสริมนักเรียนทุกระดับชั้น - ตลอดปีการศึกษา นางนันทิยา 
2.4  จัดกิจกรรมแขํงขันตอบปัญหา ทางสังคม 3,000 ก.ค. – ส.ค. 63 นางศรีสมร 
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กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกระดับชั้น 
2.5  กิจกรรมสํงเสริมมารยาทไทย 2,000 ก.ย. 63 นางพรสวรรค์ 
2.6  กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ 5,000 ส.ค. 63 นางพรสวรรค์ 
2.7  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 2,000 ตลอดปีการศึกษา นางศรีสมร 

3.  ตรวจสอบและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม 
3.1  จัดสอบ PRE-O-NET 
3.2  การทดสอบหลังเรียน 
3.3  การทดสอบ O-NET 
3.4  การสอบปลายภาคเรียน 

-  

ก.ย. 63 
 
 

ก.พ. 64 

 

นางนันทิยา 

นางศรีสมร 

4.  ประเมินผลและรายงาน 
4.1  เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
4.2  เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

  นางพรสวรรค์ 
นางศรีสมร 

 
8. วงเงินของโครงการ    45,000      บาท    (สี่หมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุน                    -           บาท   
 8.2 เงินประเภท   คําจัดการเรียนการสอน   45,000  บาท 
 
9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 9.1  กิจกรรมที่  1  จัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน 
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน  ใช้สอย   
 1.1  ค่าใช้สอย   

-  คําซํอมเครื่องพิมพ์ 500 จ านวน  1  เครื่อง/ชิ้น/อันๆ  ละ  500  บาท 
2 ครุภัณฑ์   

-  คําเครื่องโปรเจคเตอร์ 26,000  
-  คําเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 4,500  

 
 9.2  กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ 
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ   
-  คําวัสดุส านักงาน 5,000  
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 9.3  กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย 
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

2 ค่าวัสดุ -  
-  คําวัสดุ 2,000  

 
 9.4  กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

2 ค่าวัสดุ -  
-  คําวัสดุ 5,000  

 
 9.5  กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

2 ค่าวัสดุ -  
-  คําวัสดุ 2,000  

 
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( บาท ) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
2.1  จัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์  สื่อ

การเรียนการสอน 
31,000 31,000 - - - 

2.2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนการเรียนรู๎ 

5,000 7,000 - - - 

2.3  จัดสอนติว  สอนเสริมนักเรียน
ทุกระดับชั้น 

- - - - - 

2.4  จัดกิจกรรมแขํงขันตอบปัญหา 
ทางสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมทุกระดับชั้น 

- - - - - 

2.5  กิจกรรมสํงเสริมมารยาทไทย 2,000 - 2,000 - - 
2.6  กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ 5,000 - 5,000 - - 
2.7  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 2,000 2,000 - - - 

รวม 45,000 39,000 7,000 - - 
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11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
  เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 
12.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร๎อยละ  85  สอบผํานเกณฑ์ในรายวิชา

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
1.ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ 

2. นักเรียนชั้น  ม.3  และ  ม.6  มีผลคะแนนจากการ
ทดสอบระดับชาติ  (O-Net)  ในรายวิชาสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สูงกวําปี
การศึกษาท่ีผํานมาร๎อยละ 5 

2.ประเมินจาก
ผลทดสอบระดับชาติ  
O-Net 

2. แบบทดสอบ O-Net 

3.  นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันทดสอบความรู๎
วิชาสังคมศึกษาร๎อยละ 80  ขึ้นไป 

3.ประเมินจากจ านวน
นักเรียนที่เข๎ารํวม
กิจกรรม 

1. แบบทดสอบวัดความรู๎
วิชาสังคมศึกษา 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมสูงขึ้น 
 13.2  นักเรียนชั้น  ม.3  และ  ม.6  มีผลคะแนนจากการทดสอบระดับชาติ  (O-Net)  ในรายวิชา
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สูงกวําปีการศึกษาท่ีผํานมา 
 13.3  มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  ICT  ท าให๎การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ก ากับนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - 
 
17. การติดตามและประเมินผล 
 แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือรายงานให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบตํอไป 
 
 
 



                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                หน้า  117 

 

 
 
ลงชื่อ............................................ผู๎เสนอโครงการ              ลงชื่อ........................................ผู๎ เห็นชอบโครงการ 
      (นางพรสวรรค์  นนทะภา)                                       (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
         ครูช านาญการพิเศษ                                        รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
 
 
   

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 
                                           ( นางสิริลักษณ์  กลางสุข )   
                                               หวัหน๎างานแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                         (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
                                                           
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ..... 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              ( นายสันติรัฐ  ไชยโย )   
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โครงการ    โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียนข้อที ่ ข๎อที่  1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่  1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  3. ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   1.  นายชัยชนะ ยิ่งรัตนสุข        2.  นายสมคิด เอ้ือมสุวรรณ   
 3.  นายพงษ์ศักดิ์ สิทธิศาสตร์          
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     ความพอประมาณ  
     - พอประมาณกับเวลาที่ใช๎ด าเนินกิจกรรมตั้งแตํเตรียมการ จัดท า และสรุป 
      ประเมินผล 
     - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆที่ต๎องใช๎ในการจัดกิจกรรม 
     ความมีเหตุผล  
     - ยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 
     - การสร๎างนักเรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
     - เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถศึกษาตํอระดับสูงได๎มากขึ้น 
     การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
     - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี 
     - ต๎องมีการประชุมปรึกษาหารืออยํางเสมอ 
     เงื่อนไขความรู้  
      - องค์ความรู๎ที่ได๎รับด๎านการจัดการเรียนการสอนของครู 
      - ความรู๎ฝึกทักษะให๎นักเรียนรู๎จักคิด วิเคราะห์ 
      - ความรู๎ด๎านการสรุปงานประเมินงาน 
     เงื่อนไขคุณธรรม  
      - มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ของครูและนักเรียน 
      - ความขยัน อดทน ประหยัด 
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1. หลักการและเหตุผล   
 การจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  จ าเป็นต๎องมีการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให๎ทันสมัยมีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย  เพื่อให๎นักเรียนมีสุนทรียภาพพัฒนาการทั้งด๎านรํางกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาจึง
ได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  (ระบุสิ่งที่ต๎องการได๎รับ/เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ) 
 2.1  ผลผลิต 
  2.1.1  เพ่ือสํงเสริมกิจกรรมการเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนให๎กับผู๎เรียน 
  2.1.2  เพ่ือสํงเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู๎ให๎เกิดสุนทรียภาพกับนักเรียน 
  2.1.3 เพ่ือพัฒนานักกีฬาให๎มีทักษะ ความสามารถในระดับแขํงขัน 
 2.2  ผลลัพธ์ 
  2.2.1  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพมากข้ึน 
  2.2.2  เพ่ือพัฒนานักกีฬาให๎มีศักยภาพและสร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต   
  3.1.1  นักเรียนทุกคนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
  3.1.2  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
  3.1.3  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  และหํางไกลยาเสพติด 
  3.1.4  คุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีประสิทธิภาพ 
                     3.1.5  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์   
           นักเรียน  และคุณครูโรงเรียนขัติยะวงษา 
 3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  นักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา  จ านวน   700  คน  และครู  จ านวน  3  คน 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 นักเรียนร๎อยละ  90  ผํานเกณฑ์ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
5. สถานที่ด าเนินงาน  
 โรงเรียนขัติยะวงษา 
6. วิธีด าเนินการ   
    6.1 กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
           6.1.1 - ประชุม วางแผน แตํงตั้งคณะท างาน 
  6.1.2 - ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ด๎านสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือเตรียมการจัดซื้อ,จัดหาให๎ทันตํอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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   - ปรับปรุง ซํอมแซม เปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดให๎กลับคืนสภาพพร๎อมใช๎งาน
ได๎ 
  6.1.3 – เสนอเรื่องจัดซื้อ จัดจ๎างวัสดุอุปกรณ์ 
  6.1.4  - สรุปและประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมเรียนการสอน 
 6.2  กิจกรรม กิจกรรมแขํงขันทักษะทางสุขศึกษาและพลศึกษา มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  6.2.1 -ประชุม วางแผน แตํงตั้งคณะท างาน 
  6.2.2 - คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนด๎านสุขศึกษาและพลศึกษา อยูํในเกณฑ์ดี 
   - สอน ฝึกฝน และท าการทดสอบความรู๎ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือหาตัวแทนเข๎า
รํวมแขํงขันทักษะฯ 
   - น านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะฯ 
  6.2.3  ประเมินผลจากการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักเรียนและผลของการแขํงขันทักษะฯ 
 6.3 กิจกรรม คํายพัฒนาทักษะชีวิต มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  6.3.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน  
   - เสนอโครงการตํอฝุายบริหาร  
   - แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
  6.3.2 -ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม  
           - ประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข๎ารํวมกิจกรรม  
           - ด าเนินการจัดกิจกรรม  
                               - คํายพัฒนาทักษะชีวิต (Day Camp)  
  6.3.3 สรุปและประเมินผลและรายงานผลการจัดจํายคําย 
 6.4  กิจกรรม  การพัฒนานักกีฬาแบดมินตัน ดาวรุํงมุํงทีมชาติ มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
  6.4.1   - ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน  
   - เสนอโครงการตํอฝุายบริหาร  
   - แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
  6.4.2 - ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม  
   - ประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข๎ารํวมกิจกรรม  
   - ด าเนินการจัดกิจกรรม  
   - สํงนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเข๎าแขํงขันในรายการตํางๆตลอดปี 
  6.4.3 - สรุปและประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 6.5  กิจกรรม  การพัฒนานักกีฬาฟุตบอล สูํลีกอาชีพ มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
  6.5.1   - ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน  
   - เสนอโครงการตํอฝุายบริหาร  
   - แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
  6.5.2 - ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนที่มีทักษะด๎านกีฬาฟุตบอล ชาย รุํนอายุ ๑๔ , ๑๖,๑๘ 
ปี เข๎ามาเรียนเพ่ือฝึกซ๎อม เตรียมทีม และสํงเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาฟุตบอล สูํตํอลีกอาชีพตํอไป  
   - ประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข๎ารํวมกิจกรรม  
   - ด าเนินการจัดกิจกรรม  
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   - สํงนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเข๎าแขํงขันในรายการตํางๆตลอดปี 
  6.5.3 - สรุปและประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม  
  6.6  กิจกรรม  การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน      มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
   6.6.1 ประชุม วางแผน แตํงตั้งคณะท างาน 
   6.6.2 จัดประชุมหัวหน๎าคณะสี 
   6.6.3 สรรหาประธานและคณะท างานของคณะสี 
   6.6.4 ด าเนินกิจกรรมประชุมคณะสีและฝึกซ๎อมเชียร์ 
   6.6.5 แขํงขันกีฬา – กรีฑาคณะสีตามวันเวลาที่ก าหนด 
 
๗.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   
1.1ขั้นเตรียม 
  - ประชุม วางแผน แตํงตั้งคณะท างาน 
1.2 ขั้นด าเนินการ 
  -  ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ด๎านสุขศึกษาและพล
ศึกษาเพ่ือเตรียมการจัดซื้อ,จัดหาให๎ทันตํอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 - ปรับปรุง ซํอมแซม เปลี่ยนแปลงวัสดุ
อุปกรณ์ที่ช ารุดให๎กลับคืนสภาพพร๎อมใช๎งานได๎ 
 – เสนอเรื่องจัดซื้อ จัดจ๎างวัสดุอุปกรณ์ 
1.3 ขั้นประเมิน 
 - สรุปและประเมนิผลและรายงานผลการจัด
กิจกรรมเรียนการสอน 

  20,000 15 พ.ค. 2563 
ถึง 

31 ม.ค. 2564 

คณะครูกลุํม
สาระการเรียนรู๎
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
2.1 ขั้นเตรียม 
  - ประชุม วางแผน แตํงตั้งคณะท างาน 
2.2 ขั้นด าเนินการ 
  -  คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนด๎านสุข
ศึกษาและพลศึกษา อยูํในเกณฑ์ดี เพื่อแขํงขัน
ทักษะดังนี้ 
- การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับ ม.ต๎นและม.ปลาย 
- การแขํงขันแอร์โรบิค 
- การแขํงขันทักษะกีฬาตํางๆ 

5,000 15 พ.ค. 2563 
ถึง 

31 ธ.ค. 2563 
(วันแขํงทักษะ) 

คณะครูกลุํม
สาระการเรียนรู๎
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
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กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 - สอน ฝึกฝน และท าการทดสอบเพ่ือหา

ตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะฯ 
 - น านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะฯ 
2.3 ขั้นประเมิน 
 ประเมินผลจากการเข๎ารํวมกิจกรรมของ
นักเรียนและผลของการแขํงขันทักษะฯ 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต 
3.1 ขั้นเตรียม 
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน  
- เสนอโครงการตํอฝุายบริหาร  
- แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
 3.2 ขั้นด าเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
 - ประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข๎ารํวม

กิจกรรม  
- ด าเนินการจัดกิจกรรม คํายพัฒนาทักษะชีวิต 

(Day Camp) 
3.3 ขั้นประเมนผลการด าเนินการ สรุปและ

ประเมินผลและรายงานผลการจัดจํายคําย 

5,000  ตุลาคม  2563 คณะครูกลุํม
สาระการเรียนรู๎
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

กิจกรรมที่ 4  การพัฒนานักกีฬาแบดมินตัน 
ดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ 
4.1 ขั้นเตรียม 
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน  
- เสนอโครงการตํอฝุายบริหาร  
- แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
 4.2 ขั้นด าเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม  
- ประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข๎ารํวมกิจกรรม  
- ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกซ๎อม  
- สํงนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเข๎าแขํงขันใน
รายการตํางๆตลอดปี 
4.3ขั้นประเมนผลการด าเนินการ  
- สรุปและประเมินผลและรายงานผลการ
แขํงขัน 

50,000 15 พ.ค. 2563 
ถึง 

31 มี.ค. 2564 
 

คณะครูกลุํม
สาระการเรียนรู๎
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

กิจกรรมที่ 5  การพัฒนานักกีฬาฟุตบอล สู่
ลีกอาชีพ 

20,000 15 พ.ค. 2563 
ถึง 

คณะครูกลุํม
สาระการเรียนรู๎
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กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5.1 ขั้นเตรียม 
  - ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ด าเนินงาน  
 - เสนอโครงการตํอฝุายบริหาร  
 - แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
 5.2 ขั้นด าเนินการ   
- ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนที่มีทักษะด๎านกีฬา
ฟุตบอล ชาย รุํนอายุ  14, 16, 18 ปี เข๎ามา
เรียนเพ่ือฝึกซ๎อม เตรียมทีม และสํงเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาฟุตบอล สูํตํอลีกอาชีพตํอไป  
- ประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข๎ารํวมกิจกรรม  
- ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกซ๎อม  
- สํงนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเข๎าแขํงขันใน
รายการตํางๆตลอดปี 
5.3 ขั้นประเมนผลการด าเนินการ  
- สรุปและประเมินผลและรายงานผลการ
แขํงขัน 

31 มี.ค. 2564 
 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

6. กิจกรรม  การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  
- ประชุม วางแผน แตํงตั้งคณะท างาน 
- จัดประชุมหัวหน๎าคณะสี 
- สรรหาประธานและคณะท างานของคณะสี 
- ด าเนินกิจกรรมประชุมคณะสีและฝึกซ๎อม

เชียร์ 
- แขํงขันกีฬา – กรีฑาคณะสีตามวันเวลาที่

ก าหนด      

100,000 พ.ย.– ธ.ค. 2563 ครูทุกคนในกลุํม
สาระฯ 

 
๘. วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  200,000   บาท  (สองแสนบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุนจาก       -           บาท   
 8.2 เงินประเภท  คําจัดการเรียนการสอน  100,000 บาท 
    เงินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  100,000 บาท 
 
๙. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 ๙.๑ กิจกรรมที่ ๑  : กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุส านักงาน 

 
5,000 
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ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 
- คําอุปกรณ์กีฬา 
 

15,000 

 
 ๙.๒ กิจกรรมที่ ๒  :  กิจกรรมแขํงขันทักษะทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
1.1 ค่าใช้สอย 
-  คําเบี้ยเลี้ยงนักเรียนซ๎อมกํอนแขํง

ทักษะฯ 
-  คําอาหารกลางวัน 

 
 

3,000 
 

2,000 

 
 
จ านวน 3 วันๆละ 20 คนๆละ 50 บาท        
 
จ านวน 2 วันๆละ 20 คนๆ  ละ.50 บาท 

 
๙.๓ กิจกรรมที่ ๓  :  ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
๑.๑ ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
 
 
๑.๒ ค่าใช้สอย 
-  คําอาหารกลางวัน 

 
 

1,600 
 
 
 

2,500 
 

 
 
จ านวน 1 คน ๆ ละ  8  ชั่วโมงๆ  ละ 
200 บาท 
 
 
จ านวน 1 วันๆละ 50 คนๆละ 50 บาท        
 

2 ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุที่ใช๎ในกิจกรรม 

900  

 
๙.๔  กิจกรรมที่ ๔  :  การพัฒนานักกีฬาแบดมินตัน ดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
๑.๑ ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
 
๑.๒ ค่าใช้สอย 
-  คําเบี้ยเลี้ยงนักเรียนวันแขํงขันใน
รายการตํางๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
จ านวน...........คนๆละ..........ชัว่โมงๆ 
ละ.........บาท 
จ านวน...........คนๆละ...........ชั่วโมงๆ
ละ.........บาท 
 
จ านวน 20 วันๆละ 20 คนๆละ50 บาท        
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ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 
2 ค่าวัสดุ 

- คําชุดแขํงขัน 
- วัสดุฝึกซ๎อม 
 

 
4,000 
26,000 

 
จ านวน 20 ชุดๆละ 200 บาท 

๙.๕ กิจกรรมที่ ๕  :  การพัฒนานักกีฬาฟุตบอล สู่ลีกอาชีพ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คําเบี้ยเลี้ยงนักเรียนวันแขํงขัน 

 
 
 

6,000 
 

 
จ านวน...........คนๆละ..........ชัว่โมงๆ
ละ.........บาท 
จ านวน 3 วันๆละ40 คนๆละ50 
บาท        

2 ค่าวัสดุ 
- คําชุดแขํงขัน 
- วัสดุฝึกซ๎อม 

 
8,000 
6,000 

 
จ านวน 40 ชุดๆละ 200 บาท 

 
                 9.6  กิจกรรมที่   6   แข่งขันกีฬา – กรีฑาคณะสี 

ล าดับที่ งบรายจําย 
จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 งบด าเนินการ 60,000 ( แบํงให๎คณะสีละ 15,000.-บาท ) 
1.1 คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ   

1.1.1 คําตอบแทน   
-  คําตอบแทนวิทยากร  จ านวน........คนๆละ........ชั่วโมงๆละ.........บาท 
-  คําอาหารท าการนอกเวลาราชการ  จ านวน.........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท 

1.1.2 คําใช๎สอย 20,000  
-  คําอาหารกลางวัน  จ านวน.........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  จ านวน.........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท 

 - คํารางวัล   
 - รางวัลโครงงาน   

1.1.3 คําวัสดุ 20,000  
-  คําวัสดุส านักงานและอุปกรณ์     
-  คําผลิตสื่อ     
- เข๎าเลํมเอกสาร   
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๑๐. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
กิจกรรมที่ 1  : กิจกรรม การพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   

20,000 10,000  10,000  

กิจกรรมที่ 2  :  กิจกรรมแขํงขันทักษะ
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา 

5,000   5,000  

กิจกรรมที่ 3  :  คํายพัฒนาทักษะชีวิต 5,000   5,000  
กิจกรรมที่ 4 :  การพัฒนานักกีฬา
แบดมินตัน สูํทีมชาติ 

50,000  25,000 25,000  

กิจกรรมที่ 5  :  การพัฒนานักกีฬา
ฟุตบอล สูํลีกอาชีพ 

20,000  14,000 6,000  

กิจกรรมที่ 6 แขํงขันกีฬา – กรีฑาคณะสี 10,000   100,000  
รวม 100,000 10,000 39,000 151,000  

 
๑๑. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 
๑๒. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ผลผลิต ( Outputs )   
ร๎อยละความส าเร็จของกิจกรรมที่ได๎ด าเนินการ สังเกต/สัมภาษณ์  

ตรวจสอบ 
แบบสังเกต/แบบ
สัมภาษณ์ 

๒. ผลลัพธ์ ( Outcomes )   
นักเรียนร๎อยละ  90  ผํานเกณฑ์ในรายวิชาสุขศึกษา  
และพลศึกษา 

สังเกต/สัมภาษณ์  
ตรวจสอบ 

แบบสังเกต/แบบ
สัมภาษณ์ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  มีกาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ได๎หลากหลายและนักเรียนสอบ
ผํานเกณฑ์ได๎มากข้ึน  ลดปัญหาการติด  0  ร  มส 
 13.2  นักเรียนมีสุขภาพกายและสุภาพจิตที่ดี  แข็งแรงสมบูรณ์ 
 13.3  มีรายงานโครงการประจ าปีการศึกษา 
 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ก ากับนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่อง 
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15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 งบประมาณน๎อยไมํเพียงพอในการบริหารจัดการ 
 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 เพ่ิมงบประมาณให๎เพียงพอ 
 
17. การติดตามและประเมินผล 
 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินการใช๎งบประมาณประจ าปีทุกปี 
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ลงชื่อ............................................ผู๎เสนอโครงการ              ลงชื่อ........................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
      (นายชัยชนะ  ยิ่งรัตนสุข)                                       (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
        ครูช านาญการพิเศษ                                        รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ          
 
 
   

 
ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 

                                           ( นางสิริลักษณ์  กลางสุข )   
                                               หวัหน๎างานแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                         (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
                                                           
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ..... 

 
ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                              ( นายสันติรัฐ  ไชยโย )   
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ชื่อโครงการ     โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านทัศนศิลป์และประติมากรรม 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข๎อ 1 ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
   มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
   มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย  นอมน า 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
        ข๎อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข๎อที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
   ประเด็นการพิจารณา ข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียนตัวชี้วัด   
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบ    1.  นางสาวนิสาชล  กองปัญญา  2.  นายชุติพนธ์  สูงสันเขต 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     ความพอประมาณ  
     - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆที่ต๎องใช๎ในการจัดกิจกรรม 
     ความมีเหตุผล  
     - ยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 
     - การสร๎างนักเรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
     - เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถศึกษาตํอระดับสูงได๎มากขึ้น 
     การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
     - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี 
     - ต๎องมีการประชุมปรึกษาหารืออยํางเสมอ 
     เงื่อนไขความรู้  
      - องค์ความรู๎ที่ได๎รับด๎านการจัดการเรียนการสอนของครู 
      - ความรู๎ด๎านการสรุปงานประเมินงาน 
     เงื่อนไขคุณธรรม  
      - มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ของครูและนักเรียน 
      - ความขยัน อดทน ประหยัด 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการพัฒนาผู๎เรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถด๎านทัศนศิลป์  ได๎ฝึกพัฒนาฝีมือให๎
ก๎าวหน๎าเพ่ือท าให๎ผู๎เรียนเกิดความรักและซาบซึ้งในงานศิลปะด๎านทัศนศิลป์อยํางจริงใจ  เกิดแรงดลบันดาลใจ
ให๎สร๎างผลงานอันเป็นสากล  ให๎เป็นที่ประจักษ์กับสังคมและมํุงสูํอาเซียน  เพื่อสร๎างชื่อเสียงให๎กับสถาบันสํงผล
ให๎เกิดความภาคภูมิใจ  น าไปสูํการสร๎างอาชีพตํอไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต ( Outputs ) 
  2.1.1  เพ่ือสํงเสริมนักเรียนที่มีความสนใจด๎านทัศนศิลป์  ได๎พัฒนาทักษะฝีมืออยํางเป็นระบบ 
  2.1.2  เพื่อให๎นักเรียนที่เข๎ารับการฝึกได๎สร๎างผลงานด๎านทัศนศิลป์ได๎ 
     2.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
  2.2.1  เพ่ือให๎นักเรียนที่ฝึกทักษะด๎านทัศนศิลป์ได๎สํงผลงานและเข๎าแขํงขันทักษะด๎านทัศนศิลป์ 
  2.2.2  เพื่อให๎นักเรียนมีผลการเรียนด๎านทัศนศิลป์เฉลี่ยร๎อยละ  2.50  ขึ้นไป 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษาทุกคน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนสนใจและฝึกทักษะด๎านดนตรี 
  3.2.2  นักเรียนมีผลงานได๎รับรางวัล 
 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 4.1  ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะผํานเกณฑ์เปูาหมายร๎อยละ 95 ขึ้นไป  
(ติด 0, ร ไมํเกินร๎อยละ 5) นักเรียน ม.3 และม.6  มีผลคะแนน O-Net สูงกวําขีดจ ากัดลํางร๎อยละ 50  
ขึ้นไป  
 4.3  ผู๎เรียนร๎อยละ  80 ใช๎ความรู๎ ความสามารถและทักษะด๎านศิลปะ ในชีวิตประจ าวันและเข๎าศึกษา
ตํอระดับที่สูงขึ้นได๎ 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ    โรงเรยีนขัติยะวงษา 
 
6.  วิธีด าเนินการ   
 6.1  รับสมัครนักเรียนที่สนใจศิลปะด๎านทัศนศิลป์ 
 6.2  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสํงเสริมการจัดกิจกรรม 
 6.3  นักเรียนฝึกซ๎อมเพ่ือพัฒนาฝีมืออยํางเป็นระบบ 
 6.4  เข๎ารํวมการแขํงขันทักษะความสามารถระดับตําง ๆ  
 6.5  จัดนิทรรศการในห๎อง  218  ตลอดปีการศึกษา 
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 6.6  นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีผลงานอยํางน๎อยคนละ  1 ชิ้นงาน  ได๎รับรางวัลในการเข๎าแขํงขันระดับ
ตําง ๆ  
 
7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม / ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู๎รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่  1  การวางแผน 
1.1  ประชุมวางแผนโครงการ 
1.2  ก าหนดความรับผิดชอบ 
1.3  เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

- พ.ค.ถึง ก.ย. 
พ.ศ.2563 

น.ส.นิสาชล 
นายชุติพนธ์ 

กิจกรรมที่ 2  การด าเนินการ 
2.1  รับสมัครนักเรียนที่สนใจศิลปะด๎าน

ทัศนศิลป์ 
2.2  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสํงเสริมการจัด

กิจกรรม 
2.3  นักเรียนฝึกซ๎อมเพ่ือพัฒนาฝีมืออยํางเป็น

ระบบ 
2.4  เข๎ารํวมการแขํงขันทักษะความสามารถ

ระดับตําง ๆ  
2.5  จัดนิทรรศการในห๎อง  218  ตลอดปี

การศึกษา 
2.6   นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีผลงานอยํางน๎อย

คนละ  1 ชิ้นงาน  ได๎รับรางวัลในการเข๎า
แขํงขันระดับตําง ๆ 

 
 
 

10,000 

 
พ.ค. ถึง ก.ย. 
พ.ศ.2563 

 
น.ส.นิสาชล 
นายชุติพนธ์ 

กิจกรรมที่  3  ตรวจสอบและประเมินผล 
 

  น.ส.นิสาชล 
นายชุติพนธ์ 

กิจกรรมที่  4  ประเมินและเขียนรายงานการ
สรุปผลการจัดกิจกรรม 
4.1  เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

  น.ส.นิสาชล 
นายชุติพนธ์ 

 
8. วงเงินของโครงการ    10,000      บาท    (หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุน           -           บาท   
 8.2 เงินประเภท  คําจัดการเรียนการสอน  10,000  บาท 
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9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1  กิจกรรมที่   1  ฝึกทักษะด้านทัศนศิลป์ 
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ   
-  คําวัสดุ ในการจัดการเรียนการ

สอน 
10,000  

 
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( บาท ) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1.  ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วม

แข่งขัน 
10,000  10,000   

รวม 10,000  10,000   
 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากร/เจ๎าหน๎าที่ มีความพร๎อม 
   โครงการได๎รับการอนุมัติ พร๎อมและด าเนินการได๎ทันตามแผนปฏิบัติการ 
 
12.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( Outputs )   
ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีผลงานด๎านทัศนศิลป์อยํางน๎อยคน
ละ  1  ชิ้นงาน 

สังเกต/สัมภาษณ์  
ตรวจสอบ 

แบบสังเกต/แบบ
สัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ ( Outcomes )   
มีผลงานที่ได๎รับรางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป สังเกต/สัมภาษณ์  

ตรวจสอบ 
แบบสังเกต/แบบ
สัมภาษณ์ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  กลุํมนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีผลงานอยํางน๎อยคนละ  1  งาน 
 13.2  มีผลงานที่ได๎รับรางวัลในระดับตําง ๆ    
 13.3  มีรายงานโครงการประจ าปีการศึกษา 
 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนิเทศติดตาม 
  ก ากับนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่อง 
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15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
งบประมาณน๎อยไมํเพียงพอในการบริหารจัดการ 
 

16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
เพ่ิมงบประมาณให๎เพียงพอ 
 

17.  การติดตามและประเมินผล 
            สังเกต 
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ลงชื่อ............................................ผู๎เสนอโครงการ              ลงชื่อ........................................ผู๎ เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวนิสาชล  กองปัญญา)                                     (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
        ครูช านาญการพิเศษ                                     รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
 
 
   

 
ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 

                                           ( นางสิริลักษณ์  กลางสุข )   
                                                หัวหน๎างานแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                         (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
                                                           
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ..... 

 
ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                              ( นายสันติรัฐ  ไชยโย )   
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านดนตรี 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน  ข๎อที่  1  ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
      มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
      มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเปนไทย   
      นอมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข๎อที่  1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข๎อที่  1  ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบ   นายชูศักดิ์  ปันต๏ะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2563 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     ความพอประมาณ  
     - พอประมาณกับเวลาที่ใช๎ด าเนินกิจกรรมตั้งแตํเตรียมการ จัดท า และสรุป 
      ประเมินผล 
     - พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆที่ต๎องใช๎ในการจัดกิจกรรม 
     ความมีเหตุผล  
     - ยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 
     - การสร๎างนักเรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
     - เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถศึกษาตํอระดับสูงได๎มากขึ้น 
     การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
     - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี 
     - ต๎องมีการประชุมปรึกษาหารืออยํางเสมอ 
     เงื่อนไขความรู้  
      - องค์ความรู๎ที่ได๎รับด๎านการจัดการเรียนการสอนของครู 
      - ความรู๎ฝึกทักษะให๎นักเรียนรู๎จักคิด วิเคราะห์ 
      - ความรู๎ด๎านการสรุปงานประเมินงาน 
     เงื่อนไขคุณธรรม  
      - มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ของครูและนักเรียน 
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1.  หลักการและเหตุผล 
        เพ่ือเป็นการพัฒนาผู๎เรียนที่มีความสนใจ และมีความสามารถด๎านดนตรี ได๎ฝึกพัฒนาฝีมือให๎ก๎าวหน๎า 
เพ่ือท าให๎ผู๎เรียนเกิดความรัก และซาบซึ้งในงานด๎านดนตรีอยํางจริงใจ เกิดแรงบันดาลใจให๎สร๎างผลงานอันเป็น
สากล ให๎ประจักษ์กับสังคมและมุํงสูํอาเซียน เพ่ือสร๎างชื่อเสียงกับสถาบันสํงผลให๎เกิดความภาคภูมิใจน าไปสูํ
การสร๎างอาชีพตํอไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1.1   เพ่ือสํงเสริมนักเรียนที่มีความสนใจด๎านดนตรี ให๎มีความรู๎ความสามารถด๎านดนตรี 
     2.1.2   เพ่ือให๎นักเรียนได๎พัฒนาฝีมืออยํางถูกระบบและสร๎างงานด๎านดนตรีได๎ 
     2.1.3   เพ่ือให๎นักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงดนตรี (วงโฟล์คซอง) 
     2.1.4   เพ่ือให๎นักเรียนที่ฝึกทักษะด๎านดนตรีได๎สํงผลงานและเข๎ารํวมแขํงขันทักษะด๎านดนตรี 
     2.1.5   เพ่ือให๎นักเรียนมีผลการเรียนด๎านดนตรีเฉลี่ยร๎อยละ 2.50 ขึ้นไป 
 
3.   เป้าหมาย 
 3.1 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต   
 3.1.1  นักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษาจ านวน  700  คน 
 3.1.2  นักเรียนที่สนใจฝึกทักษะด๎านดนตรีและวงโฟล์คซอง  
 3.1.3  นักเรียนมีผลงานได๎รับรางวัล 
 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์   
  นักเรียน  จ านวน  700  คน 
 3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  นักเรียนจ านวน  700  น  ครู  จ านวน  1  คน 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 มีผลงานที่ได๎รับรางวัล 
 
5. สถานที่ด าเนินงาน   
 โรงเรียนขัติยะวงษา 
 
6. วิธีด าเนินการ   
 6.1  รับสมัครนักเรียนที่สนใจศิลปะด๎านดนตรี 
 6.2  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสํงเสริมการจัดกิจกรรม 
 6.3  นักเรียนที่สมัครเข๎ารํวมการฝึกซ๎อมอยํางเป็นระบบ 
 6.4  เข๎ารํวมการแขํงขันทักษะความสามารถระดับตําง ๆ   
 6.5  จัดนิทรรศการในห๎องเรียนตลอดปี 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสํงเสริม
การจัดกิจกรรมดนตรี  และซํอมแซมเครื่อง
ดนตรีวงโยธวาทิต 

63,000 ตลอดปีการศึกษา นายชูศักดิ์ 

 
8. วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  63,000   บาท  (หกหมื่นสามพันบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุนจาก            -                บาท   
 8.2 เงินประเภท  คําจัดการเรียนการสอน  63,000    บาท 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี  และซํอมแซมเครื่องดนตรี 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คําซํอม อุปกรณ์เครื่องดนตรี 

 
 

2,000 

 
 
จ านวน.........เครื่อง/ชิ้น/อันๆ  ละ........บาท 

2 ค่าวัสดุ 
วงโยธวาทิต 

 
  

 

 -  เครื่องปริ้นท์เตอร์ส าหรับพิมพ์โน๎ต 4,500  
 -  หน๎ากลองใหญํ  18 นิ้ว 2 ตัว 4,200  
 -  Evans  20  2 อัน 4,400  
 -  MX  4,800  
 -  หนัง 2 ชั้น 5,200  
 -  ไม๎กลองสแนปมาร์ชชิ่ง 4 คูํ 2,000  
 -  ไม๎กลองใหญํ  8  คูํ 4,000  
 วงสตริง   
 -  กระเดื่องคูํ  โซํคูํ 5,300  
 -  หนังกลองชุด 3,800  
 -  ตู๎แอมป์เปิดเพลงพร๎อมไมล์ 15,000  
 -  สายกีตาร์ไฟฟูา  4  ชุด 4,000  
 -  สายเบส  2  ชุด 1,000  
 -  ไม๎กลองชุด 800  
 -  สายกีตาร์  10 ตัว 2,000  
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10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
สํงเสริมการจัดกิจกรรม 

63,000 63,000    

รวม 63,000 63,000    
 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที 
 
12.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
- ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีผลงาน

ด๎านการแสดงรวมวงได๎ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
- มีผลงานที่ได๎รับรางวัล 

 

- จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/
ผลงาน 

- ผลงานที่ได๎รับรางวัลระดับ
จังหวัดขึ้นไป 

- ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้น 

- แบบประเมินผลงาน 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1   กลุํมนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีผลงานอยํางน๎อยคนละ 1 ผลงาน 

13.2   มีผลงานที่ได๎รับรางวัลในระดับตํางๆ 
 13.3   มีรายงานโครงการประจ าปีการศึกษา 
 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 - 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 15.1 เครื่องดนตรีช ารุด   
 15.2 งบประมาณในการซํอมหรือซื้อไมํเพียงพอ 
 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 เพ่ิมงบประมาณในการซื้อเครื่องดนตรี 
 
17. การติดตามและประเมินผล 
 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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ลงชื่อ……………………………ผู๎เสนอโครงการ                ลงชื่อ........................................ผูเ๎ห็นชอบโครงการ 
      (นายชูศักดิ์  ปันต๏ะ)                                       (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
               คร ู                                             รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

 
 

           ลงชื่อ……………….………..…..………..ผู๎ตรวจโครงการ 
(นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 

หัวหน๎างานแผนงาน 
 
 

              ลงชื่อ...........................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
(นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 

รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
 

 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง.................................................................................................................. ............. 
 
 

            ลงชื่อ…………………………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ 
(นายสันติรัฐ ไชยโย) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อโครงการ   โครงการสืบสานและส่งเสริมศิลปะนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน ข้อที ่1  ผูเ๎รียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
 มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
 มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย  นอมน าปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่  1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน  ประเด็นการพิจารณาข๎อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 ทาง วิชาการของผู๎เรียน 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 ประเด็นการพิจารณา  ข๎อที่  3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติ 
 จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบ   นางทัศนี  อาวรณ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     ความพอประมาณ  
     - พอประมาณกับเวลาที่ใช๎ด าเนินกิจกรรมตั้งแตํเตรียมการ จัดท า และสรุป 
      ประเมินผล 
     ความมีเหตุผล  
     - ยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 
     - การสร๎างนักเรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
     การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  
     - ต๎องมีการตั้งกรรมการด าเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี 
     - ต๎องมีการประชุมปรึกษาหารืออยํางเสมอ 
     เงื่อนไขความรู้  
      - องค์ความรู๎ที่ได๎รับด๎านการจัดการเรียนการสอนของครู 
      - ความรู๎ด๎านการสรุปงานประเมินงาน 
     เงื่อนไขคุณธรรม  
      - มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ของครูและนักเรียน 
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1.  หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถเป็นพิเศษและเป็นการสํงเสริมเพ่ือให๎ผู๎เรียนที่มีความสามารถและ
สนใจศิลปะการฟูอนร าเป็นพิเศษ  ได๎มีการแสดงออกและพัฒนาฝีมือให๎ก๎าวหน๎าเพื่อมุํงสูํเวทีสากลและท าให๎
ผู๎เรียน   ได๎เกิดความซาบซึ้งในงานศิลปะแขนงนี้อยํางจริงใจ  เกิดแรงบันดาลใจให๎สืบสานศิลปะแขนงนี้สูํ
สายตาประชาชน และน าชื่อเสียงมาสูํตนและสถาบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความชอบในศิลปะการฟูอนร าให๎พัฒนาฝีมือยิ่งขึ้น 
           2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎สนใจเป็นผู๎อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพรํศิลปะการฟูอนร าทั้งนาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 
           2.3 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีจิตใจรําเริงแจํมใสและมีความชาบชึ้งในศิลปะแขนงตํางๆ 
          2.4 เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนนักเรียนผู๎สนใจศิลปะการฟูอนร าได๎เข๎ารํวมการประกวด เพื่อน าชื่อเสียง
มาสูํตนและสถาบัน 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต   
   3.1.1  นักเรียนกลุํมสนใจนาฏศิลป์  54  คน  และนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์  680 คน 
   3.2.2  นักเรียนกลุํมสนใจได๎ฝึกทักษะด๎านนาฏศิลป์ โดยได๎เข๎ารํวมแสดงในงานและเทศกาล 
วันส าคัญตํางๆ 
   3.2.3   นักเรียน ที่เรียนนาฏศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 ได๎สืบสานกิจกรรมงานประเพณี 
บุญผะเหวดรํวมกับทางจังหวัดประจ าทุกปี 
   3.2.4   นักเรียนมีผลงานที่ได๎รับรางวัลระดับโรงเรียน ระดับอ าเภอ  ระดับเขตระดับภาค 
   3.2.5   นักเรียนรู๎จักการน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิต 
                 3.2.6   นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม     
 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
  นักเรียน  จ านวน  700  คน   
 3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  นักเรียนจ านวน  700  คน  ครู   50  คน 
 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 1. นักเรียนได๎มีโอกาสมีสํวนรํวมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 2. นักเรียนได๎เป็นผู๎ที่มีสํวนรํวมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพรํไปสูํสายตาชมชนและสากล  
ท าให๎สํงผลให๎นักเรียนมีจิตใจรําเริงแจํมใส ซาบซึ้งในศิลปะแขนงตํางๆ 
 3. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในศิลปะสาขานาฏศิลป์อยํางแท๎จริง 
 
5.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนขัติยะวงษา 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ประชุมวางแผน 
 2.  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
 3.  จัดงานการแสดงผลงานกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
 4.  น านักเรียนฟูอนร างานประเพณีบุญผะเหวด 
 5.  สรุปผล  รายงานผล 
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมวางแผน  มิ.ย. 62 นางทัศนี 
2.  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์นาฏศิลป์ 25,000 มิ.ย. 62 นางทัศนี 
3.  จัดงานการแสดงผลงานกลุํมสาระการเรียนรู๎

ศิลปะ 
 ส.ค.-ก.ย. 62 นางทัศนี 

4.  น านักเรียนฟูอนร างานประเพณีบุญผะเหวด   นางทัศนี 
5.  สรุปผล  รายงานผล  ก.ย. 62 นางทัศนี 
 
8. วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  25,000  บาท  (สองหมื่นห๎าพันบาท) 
 8.1 เงินสนับสนุนจาก    -     บาท   
 8.2 เงินประเภท  คําจัดการเรียนการสอน,  25,000  บาท 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  จัดงานการแสดงผลงานกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คําเชําเครื่องเสียง 

 
 

 

 

2 ค่าวัสดุ   
 จัดซื้ออุปกรณ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ 25,000  

 
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 : ซื้ออุปกรณ์ การเรียนการ
สอนและชุดการแสดงนาฏศิลป์ 

25,000  25,000   

รวม 25,000  25,000   
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12.  การติดตามและประเมินผล 
(เปูาหมาย) ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ เกณฑ์การประเมิน 

1. นักเรียนได๎มีโอกาสมีสํวนรํวมในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน 

2. นักเรียนได๎เป็นผู๎ที่มีสํวนรํวมอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพรํไปสูํ
สายตาชมชนและสากล ท าให๎สํงผล
ให๎นักเรียนมีจิตใจรําเริงแจํมใส 
ซาบซึ้งในศิลปะแขนงตํางๆ 

3. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในศิลปะ
สาขานาฏศิลป์อยํางแท๎จริง 

สังเกต 
 
สอบถาม 
 
 
 
 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
แบบสอบถาม 

ร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 
 
 
ร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  13.1  กลุํมผู๎สนใจได๎มีผลงานการแสดงและเป็นผู๎อนุรักษ์และสืบสานนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์
พ้ืนเมือง 
  13.2  มีผลงานที่ได๎รํวมกิจกรรมการประกวดฟูอนร าทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขต  ระดับภาค 
            13.3  มีรายงานโครงการประจ าปีการศึกษา 
 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 - 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - 
17. การติดตามและประเมินผล 
 สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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ลงชื่อ…………………………………ผู๎เสนอโครงการ            ลงชื่อ..............................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
       (นางทัศนี  อาวรณ์)                                           (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
       ครูช านาญการพิเศษ                                      รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
 
 
 

 
           ลงชื่อ……………….………..…..………..ผู๎ตรวจโครงการ 

(นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 
หัวหน๎างานแผนงาน 

 
 

              ลงชื่อ...........................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
(นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 

รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 

 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง.................................................................................................................. ............. 
 

 
ลงชื่อ…………………………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ 

(นายสันติรัฐ ไชยโย) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ชื่อโครงการ        โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน  ข้อที ่1  ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
      มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
      มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย นอมน าปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต  
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
      ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล  
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
      ข้อที่ 2 ด๎านการจากการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของ 
      ประเทศ 
      ข้อที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
      ประเด็นพิจารณาข๎อที่ 3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
      และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
      ประเด็นพิจารณาข๎อที่  3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือ 
      ตํอการเรียนรู๎ 
      ประเด็นการพิจารณาข๎อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ    1.  นางสาวทิพยวรรณ  วิรัตนจันทร์ 2.  นางอรวรรณ  รุํงวิสัย 
  3.  นายรังสรรค์  ประชุมวรรณ 4.  นายสิรวิชญ์  ชาไกรยะ 
  5.  นางจรี  พลค า 6.  นางครีภัทร  นัวร์ฌอง 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
      ความพอประมาณ   
      - พอประมาณกับจ านวนนักเรียนและบุคลากรที่มีอยูํในการบริหารจัดการ 
       กิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
      - พอประมาณกับงบประมาณและสื่อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ได๎รับจัดสรรในการ 
       จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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      ความมีเหตุผล 
      - การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนสอนใดต๎องพิจารณากระบวนการจัด 
       กิจกรรมและผลที่คาดวําจะได๎รับอยํางรอบคอบเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
       นักเรียนอยํางเต็มความสามารถ 
      การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
      - การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆ ที่จะ 
       เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ์ตําง ๆ ที่คาดวําจะ  
       เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล๎และไกล ระบบภูมิค๎ุมกันในตัว อาจเกิดข้ึนเองตาม  
       ธรรมชาติ หรือเกิดจากความไมํประมาท ความมีเหตุผล การตัดสินใจ 
       แก๎ปัญหาตํางๆ ได๎ดี 
      - น าความรู๎และทักษะด๎านตําง ๆ ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันหรือเป็น 
       แนวทางในการประกอบอาชีพสุจริตได๎ 
      เงื่อนไขความรู้ 
      - มีความรอบรู๎เกี่ยวกับวิชาการ ทักษะพ้ืนฐานด๎านอาชีพตํางๆ ที่เก่ียวข๎องอยําง 
        รอบด๎าน ความรอบคอบที่จะน าความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เชื่อมโยงกัน  
        เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันตอนปฏิบัติ  
      เงื่อนไขคุณธรรม 
      - เสริมสร๎างลักษณะนิสัยเกี่ยวกับใฝุรู๎ ใฝุเรียน 
      - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักการท างาน มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รอบคอบ  
       การเรียนรู๎รํวมกัน และการท างานเป็นทีม สามารถพัฒนาศักยภาพในการ 
       ท างานให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได๎ 
  
1. หลักการและเหตุผล   

 กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุํงพัฒนาผู๎เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให๎มีความรู๎
ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตํอได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  และเพ่ือให๎นักเรียนได๎ตระหนักถึงความส าคัญของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความรู๎
ความสามารถมากยิ่งขึ้น  มีทักษะพ้ืนฐาน สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและศึกษาตํอในระดับสูง
ขึ้นได๎  จ าเป็นต๎องพัฒนากระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู๎ให๎หลากหลายที่สอดคล๎องและเหมาะสมกับวัย
และความรู๎พ้ืนฐานของผู๎เรียนจึงจะท าให๎การจัดการเรียนรู๎วิชาการานอาชีพและเทคโนโลยีบรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของหลักสูตรได๎ 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
           2.1  เพ่ือสร๎างบรรยากาศในห๎องเรียนและแหลํงเรียนรู๎ 
  2.2  ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 
  2.3  ผู๎เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานด๎านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได๎  
  2.4  ครูผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู๎และวัสดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
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  2.5  นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการในระดับตําง ๆ และได๎รับรางวัลอยํางน๎อย 2 
รายการ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต   
  3.1.1  มีแผนการจัดการเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎และวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ หลากหลายและ
ทันสมัยเพิ่มขึ้น 
  3.1.2  นักเรียนได๎รับรางวัลในการแขํงขันทักษะทางวิชาการอยํางน๎อย  2 รายการ 
  3.1.3  ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถทางการงานอาชีพและศึกษาตํอได๎  
  3.1.4  ผู๎เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานด๎านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได๎ 
  3.2.5  นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได๎รับรางวัลในการแขํงขันทักษะทางวิชาการ  
  3.2.6  นักเรียนเห็นคุณคําในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการท างานและ 
การด าเนินชีวิตของตนเอง      
 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์   
  3.2.1 ครูและบุคลากร 6 คน 
  3.2.2 นักเรียน 700  คน 
 3 3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  3.3.1 ครูและบุคลากร 6  คน 
  3.3.2 นักเรียน 700  คน 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  4.1 มีห๎องเรียนและแหลํงเรียนรู๎ที่มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
  4.2  ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพฯสูงขึ้น 
  4.3  ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีทักษะในการจัดการและท างานด๎านอาชีพ น าไปประยุกต์ใช๎ใน 
ชีวิตประจ าวันและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได๎ 
  4.4  ครูมีสื่อการเรียนรู๎และวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
  4.5  นักเรียนมีประสบการณ์และได๎รับรางวัลเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการในระดับตําง ๆ 
 
5. สถานที่ด าเนินงาน   

 โรงเรียนขัติยะวงษา 
 

6. วิธีด าเนินการ   
 6.1 กลุ่มสาระการงานอาชีพ  มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  6.1.1 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
  6.1.2 ก าหนดผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  6.1.3  เสนอเพ่ือขอนุมัติโครงการ 
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  6.1.4  ด าเนินงานตามโครงการ  
   1) งานเกษตรกรรม 
    1.1) จัดซื้อเครื่องมืองานเกษตร   
    1.2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกทักษะงานเกษตร 
    1.3) จัดซื้อปุ๋ยคอก/ปุ๋ยเคมี 
   2) งานคหกรรม 
    2.1)  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกทักษะอาชีพด๎านคหกรรม งานประดิษฐ์  อาหาร ขนม  
อาหารวําง  
  6.1.5. ตรวจสอบและประเมิน 
  6.1.6 เขียนรายงานการสรุปผล 
   6.1.7. เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผน (Plan) 
  1.1 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
  1.2 ก าหนดผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  1.3  เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

 
 
 

พ.ค. 2563  
 
 

นางสาว
ทิพยวรรณ 
วิรัตนจัทร์ 

2. ด าเนินการ (Do) 
  2.1 งานเกษตรกรรม   
     1) จัดซื้อเครื่องมืองานเกษตร   
     2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกทักษะงานเกษตร 
     3) จัดซื้อปุ๋ยคอก/ปุ๋ยเคมี 
   2.2 .งานคหกรรม   
     1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกทักษะอาชีพด๎าน 
        คหกรรม งานประดิษฐ์  อาหาร ขนม  
        อาหารวําง  
      2) ซํอมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ส านักงานคหกรรม 

 
5,000 
9,000 
6,000 

 
18,000 

 
3,000 

พ.ค.2563-มี.ค.2564 นางสาว
ทิพยวรรณ 
วิรัตนจัทร์ 
นางอรวรรณ 
  รุํงวิสัย 
นางจรี   
   พลค า 
นางครีภัทร 
   นัวร์ฌอง 

3. ตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ตรวจสอบและประเมิน 

 ก.ย.2563/มี.ค.2564  

4. ประเมินผลและรายงาน (Action) 
   4.1 เขียนรายงานการสรุปผล 
   4.2 เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม/ด าเนิน

ตามโครงการ 

 ก.ย.2563/มี.ค.2564  

รวม 41,000   
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8. วงเงินของโครงการ    ทั้งหมด  41,000  บาท  (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุนจาก    -     บาท   
 8.2 เงินประเภท  คําจัดการเรียนการสอน,  41,000  บาท 
   
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  : งานเกษตรกรรม 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
1) จัดซื้อเครื่องมืองานเกษตร   
2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกทักษะงานเกษตร 
3) จัดซื้อปุ๋ยคอก/ปุ๋ยเคมี 

 
5,000 
9,000 

 
6,000 

 

 
 9.2 กิจกรรมที่ 2  : งานคหกรรม 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

2 ค่าวัสดุ 
1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกทักษะอาชีพ

ด๎านคหกรรม งานประดิษฐ์  อาหาร 
ขนม อาหารวําง  

2) ซํอมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน   
คหกรรม 

 
18,000 

 
      3,000 

 

 
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 :  งานเกษตรกรรม 
1) จัดซื้อเครื่องมืองานเกษตร   
2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกทักษะงาน
เกษตร 
3) จัดซื้อปุ๋ยคอก/ปุ๋ยเคมี 

 
5,000 
9,000 
6,000 

  
5,000 
9,000 
6,000 

 
 

 

 

กิจกรรมที่ 2 : งานคหกรรม 
1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกทักษะอาชีพ

ด๎านคหกรรม งานประดิษฐ์  
อาหาร ขนม อาหารวําง  

2) ซํอมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
คหกรรม 

 
18,000 

 
3,000 

  
18,000 

 
3,000 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

รวม 41,000  41,000   
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11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 
12. การประเมินผล 

(เปูาหมาย) ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ เกณฑ์การประเมิน 
4.1 มีห๎องเรียนและแหลํงเรียนรู๎ที่มี

บรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
4.2  ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพฯสูงขึ้น 
4.3  ผู๎เรียนร๎อยละ 80 มีทักษะในการ

จัดการและท างานด๎านอาชีพ น าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพใน
อนาคตได๎ 

4.4  ครูมีสื่อการเรียนรู๎และวัสดุอุปกรณ์
ที่หลากหลายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

4.5  นักเรียนมีประสบการณ์และได๎รับ
รางวัลเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทาง
วิชาการในระดับตําง ๆ 

-การสอบถาม/
การสัมภาษณ์ 
 
 
 

-แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
 
 
 

ระดับดีข้ึนไป 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีห๎องเรียนและแหลํงเรียนรู๎ที่มีบรรยากาศที่
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 13.2  นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการจัดการและท างานด๎านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได๎ 
 13.3  มีสื่อการเรียนรู๎และแหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ 
 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ใช๎วิธีการบริหารแบบมีสํวนรํวมที่เปิดโอกาสให๎ครูบุคลกร นักเรียน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
มีสํวนรํวม และการให๎ความรํวมมือในการก ากับดูแลพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทุกรายวิชา เพ่ือเสริมสร๎าง
ลักษณะนิสัยใฝุเรียน ใฝุเรียน มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รับผิดชอบ รักการท างาน เป็นการสร๎างกลไกของการ
พัฒนาลักษณะนิสัย และศักยภาพของนักเรียนที่ยั่งยืน  
 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมํสอดคล๎องกับแผนการจัดการเรียนรู๎ 
เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษหรือมีกิจกรรมอ่ืนๆ  
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16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ปรับกิจกรรมหรือเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือรูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
17. การติดตามและประเมินผล 
 เปรียบเทียบผลลัพธ์ของโครงการ (Project Results or Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ของ
โครงการที่คาดวําจะเกิดข้ึน หรือท่ีก าหนดไว๎ในวัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives) เพ่ือทราบวํา
การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ โดยมีกระบวนการวัดปัจจัยน าเข๎า (Inputs) กิจกรรม 
(Activities) และการผลิต (Outputs) ของโครงการซึ่งกระท าตามชํวงเวลาตําง ๆ ระหวํางน าโครงการไปปฏิบัติ
เพ่ือระบุปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการวําเป็นไปตามแผนหรือไมํ เพ่ือหามาตรการแก๎ไขท่ี
เหมาะสมเพ่ือให๎การจัดการโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ลงชื่อ............................................ผู๎เสนอโครงการ              ลงชื่อ........................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวทิพยวรรณ วิรัตนจันทร์)                                 (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล)      
         ครูช านาญการพิเศษ                                         รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
 
 
   

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 
                                           (นางสิริลักษณ์  กลางสุข)   
                                              หวัหน๎างานแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                         (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
                                              
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ..... 

 
ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                              ( นายสันติรัฐ  ไชยโย )   
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
 
 
 
 
 

 
 
 



                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                หน้า  153 

 

 
 

แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน ข้อที่ 1.  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 3. ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน  
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  โรงเรียนขัติยะวงษา  
ผู้รับผิดชอบ   1. นางรัตนาวดี  ยนต์ดัน 2. นางสาวเทพนม มูลสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563  
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)    
      ความพอประมาณ (Moderation) 
      - ก าหนดเนื้อหาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและ 
        เหมาะสมกับเวลา  วัยความสามารถของผู๎เรียนและบริบทของท๎องถิ่น 
      ความมีเหตุผล (Reasonableness) 
      - ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  ครบถ๎วนตามกระบวนการ  บรรลุ 
        เปูาหมายการศึกษา 
      การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี (Self-immunity) 

      ล าดับเนื้อหาจากงํายไปยาก เพ่ือให๎นักเรียนเข๎าใจงําย  อยากเรียนรู๎ 
      เตรียมเนื้อหาในการเรียนรู๎ให๎ครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และตรงตาม 
      หลักสูตรผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษผํานเกณฑ์มาตรฐาน 

      เงื่อนไขความรู้ (Knowledge Condition) 
       ความรอบรู๎เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่เกี่ยวข๎องอยํางรอบด๎าน ความ 
      รอบคอบที่จะน าความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ 
      วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
      เงื่อนไขคุณธรรม (Moral  Condition) 
      มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความ 
      พากเพียร ใช๎สติปัญญา    ในการด าเนินชีวิต 
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 1. หลักการและเหตุผล  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงกว๎างวําความสามารถด๎านทักษะภาษาอังกฤษ    
ภาษาตํางประเทศอ่ืนๆ เป็นปัจจัยส าคัญตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ  บุคลากรในศตวรรษที่ 21 ต๎องมีความรู๎ความสามารถทางด๎านภาษาอังกฤษ   เพ่ือแสวงหาความรู๎ 
และเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลตําง ๆ รวมทั้งกระบวนการศึกษาโดยใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องชํวยเสริม
ความสามารถ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทส าคัญทางด๎านการติดตํอสื่อสารระหวํางชนชาติตํางๆ การใช๎
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร  จนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติ (English as an international 
language) ภาษาอังกฤษจัดเป็นสื่อส าคัญน าไปสูํความก๎าวหน๎าทางวิชาการ และเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับ
การศึกษาในระดับสูงขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  (ระบุสิ่งที่ต๎องการได๎รับ/เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ) 
 2.12 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพทั้งทักษะด๎านการฟัง  พูด  อําน  เขียน  ในระดับเบื้องต๎น  
 2.2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจด๎านวัฒนธรรม  ประเพณี การด าเนินชีวิตของเจ๎าของภาษา 
 2.3 เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในชีวิตจริง 
 2.4 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับสูงตํอไป  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต   
    ผู๎เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด๎านภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 3.2  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์   

  ผู๎เรียนทุกคนมีความถนัด ความสนใจทางด๎านภาษาอังกฤษ ได๎รับการพัฒนาและสํงเสริม   
   ตรงตามศักยภาพของตนเอง 

 3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผู๎เรียน ครู โรงเรียนและชุมชน ล๎วนตํางก็เป็นผู๎มีสํวนรํวมในผลของการจัดการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น มากบ๎างน๎อยบ๎างตามภาวะปัจจัย 
 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
   ผู๎เรียนได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด๎านภาษาอังกฤษ  
   ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในการศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น 
 
5. สถานที่ด าเนินงาน   
 โรงเรียนขัติยะวงษา 
 
6. วิธีด าเนินการ  (อธิบายขั้นตอนด าเนินการในแตํละกิจกรรม) 
 6.1 กิจกรรม กิจกรรมแขํงขันทักษะทางภาษาตํางประเทศ มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  6.1.1 ประชุม วางแผน แตํงตั้งคณะท างาน 
  6.1.2  - คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนด๎านภาษาอังกฤษ,จีน อยูํในเกณฑ์ดี 
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           - สอน ฝึกฝน และท าการทดสอบภาษาอังกฤษ, จีนเพื่อหาตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขัน
ทักษะฯ 
           - น านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะฯ 
  6.1.3 ประเมินผลจากการเข๎ารํวมกิจกรรมของนักเรียนและผลของการแขํงขันทักษะฯ 
 6.2 กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

6.2.1   - ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน  
- เสนอโครงการตํอฝุายบริหาร  
- แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   

6.2.2 - จัดกิจกรรมในวันส าคัญทางวัฒนธรรม (Christmas Day ,Valentine’s, Day 
Chinese New Year) ตําง ๆ  
- เชิญบุคลากรมาให๎ความรู๎แกํนักเรียนในโอกาสตํางๆ 
- จัดการแขํงขันทักษะตํางๆระหวํางโรงเรียน และภายในโรงเรียน  
- น านักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมนอกสถานศึกษาตํางๆ  
- สนับสนุนบุคลากรเข๎าอบรมกับหนํวยงานตํางๆ 
- พัฒนาศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ซํอมแซมห๎อง ศูนย์,จัดซื้อวัสดุ    
  ครุภัณฑ ์ 

6.2.3 - สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
 6.3  กิจกรรม คํายพัฒนาด๎านภาษา มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

6.3.1   - ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน  
- เสนอโครงการตํอฝุายบริหาร  
- แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   

  6.3.2  - ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม  
          - ประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข๎ารํวมกิจกรรม  
          - ด าเนินการจัดกิจกรรม  

                               - คํายภาษาอังกฤษกลางวัน (Day Camp)  
                               - คํายภาษาจีน 

6.3.3 - สรุปและประเมินผลและรายงานผลการจัดจํายคําย 
 

๗.  แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแขํงขันทักษะทาง
ภาษาตํางประเทศ 
1.1 ขั้นเตรียม 
  - ประชุม วางแผน แตํงตั้งคณะท างาน 
1.2 ขั้นด าเนินการ 
  -  คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนด๎าน
ภาษาอังกฤษ,จีน อยูํในเกณฑ์ดี เพื่อแขํงขัน

  5,000 15 พ.ค. 2563 
ถึง 

31 ธ.ค. 2563 
(วันแข่งทักษะ) 

คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ทักษะดังนี้ 

 การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ  
(Impromptu Speech) 

 การแขํงขันการเลํานิทาน (Story 
Telling) 

 การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(Cross Word) 

 การแขํงขันพูด-ภาษาจีน 
 การแขํงขัน Spelling Bee  
 การแขํงขัน คัดลายมือ ภาษาอังกฤษ 
 การแขํงขัน Singing Contest  
 การแขํงขัน English Quiz 

- สอน ฝึกฝน และท าการทดสอบภาษาอังกฤษ, 
จีนเพื่อหาตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะฯ 

 -  น านักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะฯ 
1.3 ขั้นประเมิน 
 ประเมินผลจากการเข๎ารํวมกิจกรรมของ
นักเรียนและผลของการแขํงขันทักษะฯ 
กิจกรรมที ่2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน 
2.1 ขั้นเตรียม 
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน  
- เสนอโครงการตํอฝุายบริหาร  
- แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
2.2 ขั้นด าเนินการ 
- จัดกิจกรรมในวันส าคัญทางวัฒนธรรมตํางๆ  
- เชิญบุคลากรมาให๎ความรู๎แกํนักเรียนใน

โอกาสตํางๆ 
- จัดการแขํงขันทักษะตํางๆระหวํางโรงเรียน 

และภายในโรงเรียน  
-น านักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมนอกสถานศึกษา

ตํางๆ  
- สนับสนุนบุคลากรเข๎าอบรมกับหนํวยงาน

ตํางๆ 
- พัฒนาศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

35,000 15 พ.ค. 2563 
ถึง 

31 มี.ค. 2564 

คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ภาษจีน ซํอมแซมห๎อง ศูนย์,จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ ์ 

2.3 ขั้นประเมิน 
- สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 คํายพัฒนาด๎านภาษา 
  3.1 ขั้นเตรียม 
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน  
- เสนอโครงการตํอฝุายบริหาร  
- แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
  3.2 ขั้นด าเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
 - ประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข๎ารํวม
กิจกรรม - ด าเนินการจัดกิจกรรม  

 คํายภาษาอังกฤษกลางวัน 
(Day Camp)  

 คํายภาษาจีน 
3.3 ขั้นประเมินผลการด าเนินการ สรุปและ
ประเมินผลและรายงานผลการจัดจํายคําย 

10,000  กันยายน  2563 คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
8.  วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  50,000  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 8.1  เงินสนับสนุนจาก             -    บาท   
 8.2  เงินประเภท คําจัดการเรียนการสอน  50,000   บาท 
 
9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 9.1  กิจกรรมที่ 1  : กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
1.1 ค่าใช้สอย 
-  คําเบี้ยเลี้ยงนักเรียนซ๎อมกํอนแขํง

ทักษะฯ 

  
 
  3,000 บาท  

 
 
จ านวน  3  วันๆละ 20 คนๆ ละ 50 บาท 
 

2 ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุฝึกซ๎อมทุกทักษะ 

 
2,000 บาท 
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9.2  กิจกรรมที่ 2  : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
๑.2 ค่าใช้สอย 
-  คําซํอม คอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร์ 
 

 
 
  5,000 บาท 

 
 
จ านวน  2 เครื่องๆละ 2,500 บาท 
 

2 ค่าวัสดุ 
 - คําวัสดุ Smart office ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน 
- คําวัสดุวันส าคัญทางวัฒนธรรม 
(Christmas Day ,Valentine’s Day,  
Chinese  New Year) ตําง ๆ  
ฯลฯ 

 
15,000 บาท 
 
1,500 บาท 
 

 

 
๙.๓  กิจกรรมที่ ๓  : คํายพัฒนาด๎านภาษา 

ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 
๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

๑.๑ ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
 

 
 
  3,000 บาท 

 
 
จ านวน 3  คนๆละ  2  ชั่วโมงๆ 
ละ 500 บาท 

๒ ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุในการจัด Day Camp 
ภาษาอังกฤษ  
- คําวัสดุในการจัด Day Camp 
ภาษาจีน 
ฯลฯ 

 
7,000 บาท 

 
4,000 บาท 

 

 
๑๐.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (บาท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมแขํงขันทักษะ
ทางภาษาตํางประเทศ 

5,000   3,000 2,000 

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

35,000 5,000  10,000 20,000 

กิจกรรมที่ 3 : คํายพัฒนาด๎านภาษา 10,000   10,000  
รวม 50,000 5,000  23,000 22,000 
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๑๑.  ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 
๑๒.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- นักเรียนสามารถใช๎ภาษาในการ

สื่อสารขณะปฏิบัติกิจกรรม 
- นักเรียนสนุกมีความสุขในการ

ท ากิจกรรม 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชา

ภาษาตํางประเทศ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
แบบสอบถามความคิดเห็น 
 
แบบสอบถามความคิดเห็น 

การสังเกต 
 
จากแบบสอบถาม 
 
จากแบบสอบถาม 

 
๑๓.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ผู๎เรียนได๎แสดงความสามารถทางด๎านทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีนของตนเอง  
 - ผู๎เรียนมีความรัก และทัศนคติที่ดีตํอการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
 - ผู๎เรียนได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ได๎เต็มศักยภาพ  
 - ผู๎เรียนได๎มีโอกาสแสดงศักยภาพความสามารถด๎านภาษาของตน  
 - ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ความรู๎ด๎านภาษาหลากหลายมากข้ึน 
 - ผู๎เรียนน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
           - ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
          - ผู๎เรียนมีห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการทางภาษาที่สวยงามเหมาะสมกับการเรียน 
           - ครูมีอุปกรณ์ส านักงานและสื่อที่มีคุณภาพพร๎อมใช๎ในการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลา 
           - ครูผู๎สอนใช๎วิธีการและแนวคิดใหมํๆมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตน 
 
14.  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 กลุํมสาระภาษาตํางประเทศพิจารณาบริหารจัดการ ประเด็นความยั่งยืนของโครงการโดยการน าข๎อมูล
จากการประเมินกิจกรรม มาวิเคราะห์ ล าดับ ความส าคัญระบุปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม  
ปรับปรุงพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  เพ่ือน าไปพัฒนาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รับประโยชน์ และสามารถน าความรู๎ไปใช๎ได๎
จริงอยํางมีประสิทธิภาพ    
 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
  
16.  แนวทางแก้ไขปัญหา 
 
17.  การติดตามและประเมินผล 
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ลงชื่อ.......................................ผู๎เสนอโครงการ              ลงชื่อ....................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
      (นางรัตนาวดี  ยนต์ดัน)                                      (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
         ครูช านาญการพิเศษ                                   รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารวิชาการ 
 
   

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 
                                           ( นางสิริลักษณ์  กลางสุข )   
                                               หวัหน๎างานแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                           (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                      รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ     
 
                                                                  
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ..... 
 
 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                              ( นายสันติรัฐ  ไชยโย )   
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข๎อ 4 สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ     
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการ 
 จัดการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ประเด็นพิจารณา  ข๎อที่  2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา 
 ก าหนดชัดเจน 
 ประเด็นพิจารณา ข๎อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางทัศนี  อาวรณ์    2. นางนันทิยา  อนันตา  
  3. นางทิพย์  รุํงบรรเทา 4. นางสาวชมพูนุท  จันทร์เทพย์ 
  5. นางสาวสุวิมล  วงศรีเทพ 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
      ความพอประมาณ   
      - พอประมาณกับจ านวนนักเรียนและบุคลากรที่มีอยูํในการบริหารจัดการ 
       งบประมาณได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
      - พอประมาณกับงบประมาณและสื่อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ได๎รับจัดสรรในการ 
       บริหารงบประมาณ 
      ความมีเหตุผล 
      - การด าเนินการบริหารงบประมาณอยํางรอบคอบเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
       ระบบบริหารอยํางเต็มความสามารถ 
      การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
      - การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆ ที่จะ 
       เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ์ตําง ๆ ที่คาดวําจะ  
       เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล๎และไกล  
      เงื่อนไขความรู้ 
      - มีความรอบรู๎เกี่ยวกับงบประมาณ   
      เงื่อนไขคุณธรรม 
      - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักการท างาน มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รอบคอบ  
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1.  หลักการและเหตุผล 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมตํางๆ ภายในโรงเรียน  จ าเป็นต๎องใช๎วัสดุและอุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม  ทางฝุายบริหารงานงบประมาณ ได๎เล็งเห็นความส าคัญในการ
จัดหา  จัดซื้อพัสดุ  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตํางๆ  รวมทั้งการซํอมแซมครุภัณฑ์  เพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับ
บุคลากรครูและนักเรียนที่น าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตํางๆ  โดยมีการส ารวจและ
ตรวจสอบความต๎องการในการใช๎อุปกรณ์เพ่ือจะได๎ด าเนินการจัดซื้อ  จัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช๎ให๎ตรงกับความ
ต๎องการในงานและกิจกรรมตําง ๆ ให๎มีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให๎เกิดความคลํองตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
  2.2  เพื่อให๎การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและการบัญชี  งานพัสดุและสินทรัพย์  งานธุรการ
และสารบรรณ  งานส านักงานกลุํมบริหารงบประมาณ  งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล  งานระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและทุนการศึกษา  และงานประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปฏิบัติได๎
ถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการและมีความคลํองตัวโปรํงใสสามารถตรวจสอบได๎ 
  2.3  เพ่ือจัดหาวัดสุ  อุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพเพียงพอและตรงกับการใช๎งาน 
 2.4  เพื่อให๎บริการในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแกํครู และนักเรียน 
 2.5  เพื่อให๎งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบข๎อบังคับ 
 2.6  เพื่อให๎โรงเรียนมีข๎อมูลสารสนเทศใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 
 2.7  เพ่ือให๎โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช๎เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให๎เกิดประสิทธิภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1  งานทุกงานในกลุํมบริหารงบประมาณได๎รับการพัฒนา  มีความพร๎อมในการให๎บริการแกํ
ทุกกลุํมบริหาร/กลุํมสาระการเรียนรู๎และงานตําง ๆ  
  3.1.2  พัฒนาองค์กรบริหารงานของกลุํมบริหารงบประมาณ  จ านวน  8  งาน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุํมบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมีความคลํองตัว  โปรํงใสสามารถตรวจสอบได๎  ผู๎เกี่ยวข๎อง
พึงพอใจ 
  3.2.2  มีระบบงานธุรการที่ด าเนินการได๎รวดเร็วถูกต๎องตามระเบียบ 
 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์   
  3.2.1 ครูและบุคลากร  50  คน 
  3.2.2 นักเรียน 700  คน 
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 3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  3.3.1 ครูและบุคลากร  ชุมชน  ผู๎ปกครอง  700  คน 
  3.3.2 นักเรียน 700  คน 
 
4.  สถานที่ด าเนินการ 
 กลุํมบริหารงบประมาณ  โรงเรียนขัติยะวงษา 
 
6.  วิธีด าเนินงาน 
 6.1  กิจกรรมการพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  6.1.1  ประสานงานระหวํางหัวหน๎างานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
  6.1.2  รวบรวมข๎อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ 
  6.1.3  อ านวยความสะดวกให๎กับผู๎มาติดตํอราชการ และคณะครูในการบริการทางการศึกษา 
 6.2  กิจกรรมการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ  มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  6.2.1  ประชุมครู/หัวหน๎ากลุํมงาน 
  6.2.2  พัฒนาระบบจัดเก็บงานสารบรรณ 
  6.2.3  จัดระบบงานสารบรรณตามระเบียบ 
  6.2.4  ติดตามประเมินผล 
 6.3  กิจกรรมงานการเงินและการบัญชี   
  งานการเงิน  มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  6.3.1  เก็บรักษาเงิน การน าสํงคลัง 
  6.3.2  รับและจํายเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ 
  6.3.3  ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน 
  6.3.4  จัดท าเอกสารหลักฐานในการรับจํายเงินทุกประเภท 
  6.3.5  เก็บรักษาบัญชีธนาคารและเอกสารทางการเงินของโรงเรียน 
  6.3.6  จัดท าทะเบียนคุมเงิน 
  6.3.7  จัดท ารายงานทางการเงิน 
  6.3.8  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
  งานบัญชี  มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  6.3.9  ตรวจสอบเอกสารทางการเงินทุกประเภท 
  6.3.10  จัดท าบัญชีทุกประเภท 
  6.3.11 จัดท าทะเบียนคุมเงินให๎เป็นปัจจุบัน 
  6.3.12 จัดเก็บใบส าคัญการจํายเงิน 
  6.3.13 จัดท าทะเบียนรายงานคงเหลือ 
  6.3.14 รวบรวมทะเบียนเกี่ยวกับการเงินการบัญชีเพ่ือใช๎อ๎างอิงและประชาสัมพันธ์ 
  6.3.15 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 6.4  กิจกรรมงานพัสดุและสินทรัพย์  มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  6.4.1 ก าหนดรูปแบบรายงานคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุเพ่ือการจัดซื้อ/จัดจ๎าง 
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  6.4.2 ด าเนินการจัดซื้อจัด/จัดจ๎างตามระเบียบ 
  6.4.3 เก็บรักษา ควบคุมการเบิกจําย 
  6.4.4 ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
  6.4.5 ตรวจสภาพครุภัณฑ์เพ่ือซํอมบ ารุง 
  6.4.6 จัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 
  6.4.7 จัดท าทะเบียนบ๎านพักครู และจัดครูเข๎าพัก 
  6.4.8 สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.  กิจกรรมการพัฒนาส านักงานกลุํมบริหาร

งบประมาณ   
5,000 พ.ค. 63 – มี.ค. 64 นางทัศนี 

2.  กิจกรรมการพัฒนางานธุรการและ      
สารบรรณ   

15,000 พ.ค.63 – เม.ย. 64 นางทัศนีย์ 

3.  กิจกรรมงานการเงินและการบัญชี   5,000 พ.ค.63 – เม.ย. 64 นางนันทิยา 
4.  กิจกรรมงานพัสดุและสินทรัพย์   6,480 พ.ค. 63 – มี.ค. 64 นางทิพย์ 

 
8. วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  31,480  บาท  (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร๎อยแปดสิบบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุนจาก       -   บาท   
 8.2 เงินประเภท  คําจัดการเรียนการสอน  31,480  บาท 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการพัฒนาส านักงานกลุํมบริหารงบประมาณ   
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

 ค่าวัสดุ 
-  คําวัสดุส านักงานงบประมาณ 

 
5,000 

 

 
 9.2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ   
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
-  คําวัสดุ อุปกรณ์ ในการพัฒนา

งานธุรการและงานสารบัญ 

 
 15,000 

 

 
 9.3  กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมงานการเงินและการบัญชี   
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
-  คําวัสดุงานการเงินและการบัญชี 

5,000  
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 9.4  กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมงานพัสดุและสินทรัพย์   
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คําลงทะเบียนอบรม 
 

 
 
 
 
 

6,480 

 
 
จ านวน.....คนๆ ละ....ชัว่โมง ๆ ละ.....บาท 
จ านวน.....คนๆละ....ชั่วโมง ๆ ละ......บาท 
 
 

11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที 
 
12.  การติดตามและประเมินผล 

(เปูาหมาย) ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ เกณฑ์การประเมิน 
1. จัดท าทะเบียนรับ-สํงหนังสือ 6 

ประเภท 
2.  บุคลากรกลุํมบริหารงบประมาณ

ได๎รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองปีละ 1 ครั้ง 

3. มีการบริหารจัดการของกลุํมบริหาร
งบประมาณมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลผู๎เกี่ยวข๎อง 

4. มีการจัดองค์กร โครงสร๎าง ระบบ
การบริหารงานและพัฒนาองค์กร
อยํางเป็นระบบครบวงจร 

5.  มีการจัดการข๎อมูลสารสนเทศของ
กลุํมบริหารงบประมาณที่ถูกต๎อง 
ครอบคลุม เป็นปัจจุบันและทันตํอ
การใช๎งาน 

6. ผู๎บริหารมีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีบริหารจัดการ 

1. ทะเบียนรับ-สํง
หนังสือ 

2. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
3. โครงสร๎างการ

บริหารงาน
สารสนเทศ 

4. รายงานการใช๎
เทคโนโลยี
บริหารจัดการ 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบ

ประเมินผล
จากการ
ปฏิบัติงาน 

1. ร๎อยละ 100 
 
2. ปีละ 1 ครั้ง  
 
 
3. ร๎อยละ 85 
 
 
4. พัฒนาองค์กรอยําง

เป็นระบบ 
 
5. ร๎อยละ 100 
 
 
 
6. ร๎อยละ 100 

 
 
 
 
 



                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                หน้า  166 

 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  การบริหารจัดการของกลุํมบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู๎เกี่ยวข๎อง            
                  พึงพอใจ 
 13.2  สถานศึกษามีระบบงานธุรการที่ด าเนินการได๎รวดเร็วถูกต๎องตามระเบียบฯ 
 13.3  หนํวยงานในองค์การมีการจัดระบบควบคุมภายใน 
 13.4  ผู๎บริหารมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีบริหารจัดการ 
 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ก ากับนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - 
17. การติดตามและประเมินผล 
 แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือรายงานให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบตํอไป 
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ลงชื่อ………………………………………ผู๎เสนอโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
           (นางทัศนี  อาวรณ์)                                  (นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 
          ครูช านาญการพิเศษ                            รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ……………….………..…..………..ผู๎ตรวจโครงการ 
(นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 

หัวหน๎างานแผนงาน 
 
 

              ลงชื่อ...........................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
(นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 

                                          รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง.................................................................................................................. ............... 
 

 
                 ลงชื่อ…………………………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ 

(นายสันติรัฐ  ไชยโย) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ชื่อโครงการ โครงการนโยบายและการบริหารงานแผนงานและสารสนเทศ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข๎อ 4 สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ     
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการ 
 จัดการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ประเด็นพิจารณา  ข๎อที่  2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา 
 ก าหนดชัดเจน 
 ประเด็นพิจารณา ข๎อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหมํ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานแผนงานและสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสิริลักษณ์  กลางสุข   2. นางอรวรรณ  รุํงวิสัย 
 3. นางพวงเพชร  นรทีทาน 4. นางสาวสุภาภร  วิเศษปัสสา 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
      ความพอประมาณ   
      - พอประมาณกับจ านวนนักเรียนและบุคลากรที่มีอยูํในการบริหารจัดการ 
       งบประมาณได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
      - พอประมาณกับงบประมาณและสื่อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ได๎รับจัดสรรในการ 
       บริหารงบประมาณ 
      ความมีเหตุผล 
      - การด าเนินการบริหารงบประมาณอยํางรอบคอบเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
       ระบบบริหารอยํางเต็มความสามารถ 
      การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
      - การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆ ที่จะ 
       เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ์ตําง ๆ ที่คาดวําจะ  
       เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล๎และไกล  
      เงื่อนไขความรู้ 
      - มีความรอบรู๎เกี่ยวกับงบประมาณ  เพ่ือประกอบการวางแผน และความ 
        ระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ  
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      เงื่อนไขคุณธรรม 
      - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักการท างาน มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รอบคอบ  
       การเรียนรู๎รํวมกัน และการท างานเป็นทีม สามารถพัฒนาศักยภาพในการ 
       ท างานให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได๎ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การวางแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและพัฒนาหนํวยงานให๎เกิดประสิทธิภาพ  โดย
อาศัยข๎อมูลสารสนเทศการจัดล าดับขั้นตอน  กิจกรรมบทบาทหน๎าที่ความสัมพันธ์ของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย  การ
ด าเนินงานภายในโรงเรียนจึงเป็นไปอยํางมีระบบ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542  หมวด  6  
“มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” มาตรา 48  “สถานศึกษาจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  การ
ด าเนินงานของโรงเรียนในการที่จะรักษามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให๎อยูํในระดับดี  จะต๎องพัฒนา
คุณภาพให๎สูงยิ่งขึ้น  โดยการพัฒนาสํงเสริมจุดแข็ง  ปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนโดยการน าวงจรบริหารคุณภาพของ
เดมม่ิงหรือวงจร  PDCA  มาด าเนินการปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563  ให๎เกิดผลอยําง ตํอเนื่อง   
   
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต  (Outputs) 
  2.1.1  ครูมีความรู๎ความเข๎าใจในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความสอดคล๎องของงาน/โครงการที่
จะด าเนินการในปีการศึกษา 2563  กับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 2.1.2  ครูมีความเข๎าใจในการเขียนโครงการที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อยําง
มีประสิทธิภาพ 
 2.1.3  โรงเรียนด าเนินการจัดแผนกลยุทธ์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 2.1.4  ฝุาย/กลุํมสาระ/งาน  จัดท าจัดท าแผนปฏิบัติการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
     2.1.5 ครูสามารถเขียนโครงการแล๎วน าสูํการปฏิบัติพร๎อมทั้งประเมินโครงการได๎ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 
           2.1.6  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาภายใต๎ระบบประกันคุณภาพการศึกษาได๎อยํางมี 
ประสิทธิภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
  3.1.1  ครูที่มีความสามารถเขียนโครงการที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน  
50  คน 
  3.1.2  เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน  10  ฉบับ 
  3.1.3  เอกสารมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  โดยอิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 
มาตรฐาน  ที่ผํานการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความสอดคล๎องกับงาน/โครงการ  จ านวน  1  ฉบับ 
  3.1.4  โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2563-2565   4  กลุํมบริหาร  8  กลุํมสาระ   
  3.1.5  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563  จ านวน  10  เลํม 
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  3.1.6  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563  ที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน  จ านวน  1  ฉบับ 
  3.1.7  ระบบการวางแผนในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
  3.1.8  เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน 
 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์   
  3.2.1 ครูและบุคลากร  50  คน 
  3.2.2 นักเรียน 700  คน 
 3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  3.3.1 ครูและบุคลากร  50  คน 
  3.3.2 นักเรียน 700  คน 
 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

4.1  โรงเรียนมีเอกสารแผนกลยุทธ์  เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  ของกลุํม
บริหาร/กลุํมสาระ  และของโรงเรียน  ร๎อยละ  100 

4.2  โรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ร๎อยละ 75  ขึ้นไป  
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนขัติยะวงษา 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  วางแผน  (Plan)  มีข้ันตอนด าเนินงานดังนี้ 
  6.1.1  ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
  6.1.2  ก าหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  6.1.3  เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ  
 6.2  การด าเนินงาน  (Do)  มีข้ันตอนด าเนินงานดังนี้ 
  6.2.1  พัฒนาระบบงานและโครงการ 
  6.2.2  จัดท าเลํมรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  6.2.3  จัดท าข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล  DMC 
  6.2.4  จัดท ารายงานการค านวณต๎นทุนผลผลิต 
  6.2.5  รายงานการส ารวจความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  6.2.6  จัดท าเลํมรายงานความก๎าวหน๎างาน/โครงการ 
  6.2.7  จัดท าคํูมือประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  6.2.8  วิเคราะห์การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
  6.2.9  ประชุมเชิงปฏิบัติการหลอมแผนปฏิบัติการและจัดสรรทรัพยากร 
  6.2.10  จัดท าเลํมแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  6.2.11  จัดท าเลํมปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  6.2.12  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
  6.2.13  พัฒนาระบบสารสนเทศ 



                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                หน้า  171 

 

 6.3  ตรวจสอบ  (Check) 
  6.3.1  ตรวจสอบประเมินผลระหวํางการท ากิจกรรม 
 6.4  ประเมิน  ปรับปรุง  (Act) 
  6.4.1  สรุปผลการด าเนินงานรายงาน 
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.  พัฒนาระบบงานและโครงการ 5,000 ตลอดปีการศึกษา นางสิริลักษณ์ 
2.  จัดท าเลํมรายงานผลการปฏิบัติงาน

โครงการ 
1,000 มี.ค.64 นางสิริลักษณ์ 

3.  จัดท าข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล  DMC - พ.ค.-มิ.ย.63 น.ส.สภุาภร 
นางพวงเพชร 

4.  จัดท ารายงานการค านวณต๎นทุนผลผลิต - ต.ค.63 นางสิริลักษณ์ 
5.  รายงานการส ารวจความพึงพอใจตํอการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 
- มี.ค.64 น.ส.สภุาภร 

6.  จัดท ารายงานความก๎าวหน๎างาน/โครงการ - ตลอดปีการศึกษา นางอรวรรณ 
7.  จัดท าคํูมือประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 
- มี.ค.64 นางสิริลักษณ์ 

8.  วิเคราะห์การจัดท ารายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

- มี.ค.64 หัวหน๎างาน/
โครงการ 

9.  ประชุมเชิงปฏิบัติการหลอมแผนปฏิบัติการ
และจัดสรรทรัพยากร 

10,000 มี.ค.64 หัวหน๎างาน/
โครงการ 

10.  จัดท าเลํมแผนปฏิบัติการประจ าปี 3,000 มี.ค.64 นางสิริลักษณ์ 
11.  จัดท าเลํมปฏิทินการปฏิบัติงาน - เม.ย.64 นางสิริลักษณ์ 
12.  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
1,000 เม.ย.64 นางสิริลักษณ์ 

13.  จัดระบบสารสนเทศ 5,000 ตลอดปีการศึกษา น.ส.สภุาภร 
 
8.  วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  25,000  บาท 
 8.1  เงินสมทบ   -  บาท   
 8.2  งบประมาณ คําจัดการเรียนการสอน   25,000  บาท 
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9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1  กิจกรรมที่   1.  พัฒนาระบบงานและโครงการ 

ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ   
-  คําวัสดุ  เครื่องพิมพ์อิงเจ็ท 5,000  
   

 
 9.2  กิจกรรมที่  2  จัดท าเลํมรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 

ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ   
-  คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม 1,000  
   

 
 9.3  กิจกรรมที่  ประชุมเชิงปฏิบัติการหลอมแผนปฏิบัติการและจัดสรรทรัพยากร 

  ล าดับ
ที ่

งบรายจ่าย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน  ใช้สอย   
 1.1  ค่าตอบแทน   

-  คําตอบแทนวิทยากร 3,000 จ านวน........คนๆละ........ชั่วโมงๆละ.........บาท 
-  คําอาหารท าการนอกเวลาราชการ  จ านวน.........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท 

 1.2  ค่าใช้สอย   
-  คําอาหารกลางวัน  จ านวน.........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 3,000 จ านวน.........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท 

2 ค่าวัสดุ   
-  คําจัดท าเอกสาร 3,000  
-  คําวัสดุ  อุปกรณ์ 1,000  

 
 9.4  กิจกรรมที่  4  จัดท าเลํมแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

2 ค่าวัสดุ   
-  คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม 3,000  
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 9.5  กิจกรรมที่  5  จัดท าเลํมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ   
-  คําจัดท าเอกสาร 1,000  
-  คําวัสดุ  อุปกรณ์ส านักงาน -  

 
 9.6  กิจกรรมที่  6  จัดระบบสารสนเทศ 

ล าดับที่ งบรายจ่าย จ านวน
เงิน 

ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ   
-  คําจัดท าปูายไวนิล น าเสนอข๎อมูล

สารสนเทศ  
5,000  

   
 
10.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1.  พัฒนาระบบงานและโครงการ 5,000 5,000    
2.  จัดท าเลํมรายงานผลการ

ปฏิบัติงานโครงการ 
1,000    1,000 

3.  จัดท าข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล  
DMC 

-     

4.  จัดท ารายงานการค านวณต๎นทุน
ผลผลิต  

-     

5.  รายงานการส ารวจความพึงพอใจ
ตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

-     

6.  จัดท าเลํมรายงานความก๎าวหน๎า
งาน/โครงการ   

-     

7.  จัดท าคํูมือประกอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

-     

8.  วิเคราะห์การจัดท ารายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

-     

9.  ประชุมเชิงปฏิบัติการหลอม
แผนปฏิบัติการและจัดสรร
ทรัพยากร 

10,000    10,000 

10.  จัดท าเลํมแผนปฏิบัติการ 3,000 3,000    
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กิจกรรม 
แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
11.  จัดท าเลํมปฏิทินการปฏิบัติงาน      
12  จัดท าเลํมแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา/
มาตรฐานการศึกษา 

1,000 1,000    

13.  จัดระบบสารสนเทศ 5,000 5,000    
รวม 25,000 14,000   11,000 

 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากร/เจ๎าหน๎าที่ มีความพร๎อม 
   โครงการได๎รับการอนุมัติ พร๎อมและด าเนินการได๎ทันตามแผนปฏิบัติการ 
 
12.  การประเมินผล 

ตัวบํงชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.  ครูได๎วิเคราะห์ความสัมพันธ์ความ

สอดคล๎องของงาน/โครงการที่จะ
ด าเนินการในปีการศึกษา 2563  
กับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ได๎ ร๎อยละ  90  ขึ้นไป 

 
ตรวจสอบเอกสารการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ 
 
 
 

 
เอกสารการวิเคราะห์ 
 
 
 
 

2.  ครูได๎เขียนโครงการที่สอดคล๎อง
กับมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ร๎อยละ 90  ขึ้นไป 

ตรวจสอบการเขียนโครงการ โครงการ 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ครูน าโครงการสูํการปฏิบัติและ

ประเมินโครงการโรงเรียนบริหาร
จัดการศึกษาภายใต๎ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาได๎อยํางมีประ
สิทธิภาพาสํงผลให๎คุณภาพด๎าน
ผู๎เรียน  ด๎านครูและด๎านผู๎บริหาร
ได๎มาตรฐาน 

 
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
 
การสรุปผลการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

 
แบบประเมินโครงการ 
-  การรายงานโครงการ 
 
-  รายงานผลการด าเนินงานของ

สถานศึกษา  (SAR) 
 

 
 
 
 



                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                หน้า  175 

 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการวางแผน 
 13.2  การด าเนินงานตามแผน  การประสานแผนมีประสิทธิภาพ 
 13.3  ระบบการบริหารงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
14.  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 - 
15.  ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
16.  แนวทางแก้ไขปัญหา 
 -  
17.  การติดตามและประเมินผล 
 17.1  นิเทศ  ติดตาม  และรายงานผลการนิเทศ 
  17.2  รายงานโครงการ 
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ลงชื่อ............................................ผู๎เสนอโครงการ              ลงชื่อ........................................ผู๎ เห็นชอบโครงการ 
      (นางสิริลักษณ์  กลางสุข)                                          (นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 
         ครูช านาญการพิเศษ                                      รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
   

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 
                                           ( นางสิริลักษณ์  กลางสุข )   
                                               หวัหน๎างานแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                         (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
                                                           
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ..... 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              ( นายสันติรัฐ  ไชยโย )   
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัสดุสู่คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข๎อ 4 สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ     
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
 ข้อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการ 
 จัดการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ประเด็นพิจารณา  ข๎อที่  2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา 
 ก าหนดชัดเจน 
 ประเด็นพิจารณา ข๎อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานพัสดุและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบ    1. นายรังสรรค์  ประชุมวรรณ  2.  นางทิพย์  รุํงบรรเทา 
   3.  นายสุเทพ  ชมหมื่น 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
      ความพอประมาณ   
      - พอประมาณกับจ านวนนักเรียนและบุคลากรที่มีอยูํในการบริหารจัดการ 
       งบประมาณได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
      - พอประมาณกับงบประมาณและสื่อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ได๎รับจัดสรรในการ 
       บริหารงบประมาณ 
      ความมีเหตุผล 
      - การด าเนินการบริหารงบประมาณอยํางรอบคอบเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
       ระบบบริหารอยํางเต็มความสามารถ 
      การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
      - การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆ ที่จะ 
       เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ์ตําง ๆ ที่คาดวําจะ  
       เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล๎และไกล  
      เงื่อนไขความรู้ 
      - มีความรอบรู๎เกี่ยวกับงบประมาณ  เพ่ือประกอบการวางแผน และความ 
        ระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ  



                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                หน้า  178 

 

      เงื่อนไขคุณธรรม 
      - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักการท างาน มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รอบคอบ  
       การเรียนรู๎รํวมกัน และการท างานเป็นทีม สามารถพัฒนาศักยภาพในการ 
       ท างานให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได๎ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมตํางๆ ภายในโรงเรียน  จ าเป็นต๎องใช๎วัสดุและอุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม  ทางฝุายบริหารงานงบประมาณ ได๎เล็งเห็นความส าคัญในการ
จัดหา  จัดซื้อพัสดุ  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตํางๆ  รวมทั้งการซํอมแซมครุภัณฑ์  เพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับ
บุคลากรครูและนักเรียนที่น าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตํางๆ  โดยมีการส ารวจและ
ตรวจสอบความต๎องการในการใช๎อุปกรณ์เพ่ือจะได๎ด าเนินการจัดซื้อ  จัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช๎ให๎ตรงกับความ
ต๎องการในงานและกิจกรรมตําง ๆ ให๎มีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Outputs) 
  2.1.1   เพ่ือจัดหาวัดสุ  อุปกรณ์ท่ีดีมีคุณภาพเพียงพอและตรงกับการใช๎งาน 
  2.1.2   เพ่ือให๎บริการในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแกํครู และนักเรียน 
  2.1.3   งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบข๎อบังคับ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1   โรงเรียนมีวัสดุ  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีดีมีคุณภาพและเพียงพอไว๎บริการบุคลากร  
  3.1.2   บุคลากรรู๎จักใช๎ทรัพยากรให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.1.3   งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด๎วยความถูกต๎อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด๎วยความถูกต๎อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2  บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ได๎รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต๎องตามระเบียบ 
  3.2.3  บุคลากรรู๎จักใช๎ทรัพยากรให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 
5.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนขัติยะวงษา 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เพ่ือหาแนวทางในการจัดโครงการ  และวางแผนการด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ 
 6.2  เขียนโครงการ, เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
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 6.3  ด าเนินตามโครงการ  จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตํางๆ ที่ดีมีคุณภาพเพียงพอและตรงกับ
การใช๎งาน  รวมทั้งซํอมแซมครุภัณฑ์ 
 6.4  ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ที่ใช๎ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 6.5  ประเมินผลโครงการ   
 6.6  สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และซํอม

เครื่องอัดส าเนา 
- กระดาษ   
-  หมึกอัดส าเนา   
-  กระดาษไขเครื่องอัดส าเนา  

200,000 ตลอดปีการศึกษา นายรังสรรค์ 
นางทิพย์ 
นายสุเทพ 

 
8. วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  200,000  บาท  
 8.1 เงินสนับสนุนจาก   -  บาท   
 8.2 เงินประเภท   คําจัดการเรียนการสอน 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
-  กระดาษ 
-  หมึก 
-  กระดาษไข 

200,000     

 
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
รวม 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากร/เจ๎าหน๎าที่ มีความพร๎อม 
   โครงการได๎รับการอนุมัติ พร๎อมและด าเนินการได๎ทันตามแผนปฏิบัติการ 
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12.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Outputs) 
      1.  โรงเรียนมีวัสดุ  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ี

ดีมีคุณภาพไว๎บริการครูและนักเรียน  
     2.  มีเอกสารการด าเนินงานพัสดุครบถ๎วน 
 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
     1.  บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได๎รับการ

บริการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต๎อง
ตามระเบียบ 

      2.  บุคลากรรู๎จักใช๎ทรัพยากรให๎มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

     3.  งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด๎วยความ
ถูกต๎อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

 
-  ตรวจสอบ 
-  สอบถามความพึงพอใจของ 
ครูและนักเรียน 
-  ตรวจสอบ 
 
- สอบถามความพึงพอใจของ 
บุคลากร 
- สังเกต  
 
-  ตรวจสอบ 

 
-  แบบประเมินความ

พอใจ 
 
-  แบบบันทึกการ

ตรวจสอบ 
-  แบบประเมินความ

พอใจ 
-  แบบบันทึกการ

สังเกต 
-  แบบบันทึกการ

ตรวจสอบ 

 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1  โรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์ท่ีดีมีคุณภาพเพียงพอและตรงกับการใช๎งาน 
13.2  บุคลากรรู๎จักใช๎ทรัพยากรให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ก ากับนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - 
17. การติดตามและประเมินผล 
 แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือรายงานให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบตํอไป 
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ลงชื่อ………………………………………ผู๎เสนอโครงการ    ลงชื่อ........................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
      (นายรังสรรค์  ประชุมวรรณ)                            (นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 
          ครูช านาญการพิเศษ                           รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 

           ลงชื่อ……………….………..…..………..ผู๎ตรวจโครงการ 
(นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 

หัวหน๎างานแผนงาน 
 
 

              ลงชื่อ...........................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
(นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 

                                           รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง.................................................................................................................. ............... 
 
 

 
             ลงชื่อ…………………………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ 

(นายสันติรัฐ  ไชยโย) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจโดย 
  บริหารโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)   
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นครู 
   เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   ข้อ 4 สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด๎วยระบบ 
   คุณภาพ  
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
 ข๎อที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม 
 การจัดการศึกษา        
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.    ข๎อที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        ข๎อที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
   ประเด็นพิจารณา  ข๎อที่  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6     
ลักษณะโครงการ   โครงการใหมํ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   คณะกรรมการสถานศึกษา / กลุํมบริหาร /กลุํมสาระการเรียนรู๎/งาน
ผู้รับผิดชอบ    1. นางจรี  พลค า 2. นางสิริลักษณ์  กลางสุข 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 39 (3) วําด๎วยการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด๎านบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต๎องได๎รับการกระจายอ านาจให๎สํวนราชการ
ยึดหลักการด าเนินงาน 6 ประการ สถานศึกษาจัดอยูํประเภทหนึ่ง คือ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก 
สมศ. ทุกมาตรฐานอยูํในเกณฑ์ดี มีความพร๎อมในการบริหารจัดการศึกษา โดยมุํงการมีสํวนรํวมของชุมชนและ
ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง มุํงให๎เกิดผลส าเร็จของสถานศึกษา ให๎มีความเข๎มแข็ง เพิ่มความคลํองตัวในการด าเนินการ
กระจายอ านาจทั้ง 4 ด๎าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและกลุํม
บริหารทั่วไป เพื่อให๎สถานศึกษาเกิด การเปลี่ยนแปลงอ านาจหน๎าที่ในการบริหารหารศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาตํอไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสํงเสริมความรํวมมือระหวํางสถานศึกษา บ๎าน องค์กรทางศาสนา และหนํวยงานตําง ๆ 
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  2.2 เพ่ือสนับสนุนให๎สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร๎าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กร
อยํางเป็นระบบ 
  2.3 เพ่ือให๎สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 
  2.4 เพ่ือพัฒนาครูให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 
 2.5 เพ่ือพัฒนาให๎ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
  3.1.1 ครูพัฒนาสมรรถนะของตนให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ทั้งยังมีความรู๎ความ
เข๎าใจในเรื่องบประมาณ สามารถจัดสรรและใช๎งบประมาณได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคํา 
  3.1.2 ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการบริหารงานเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ 
 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์   
  3.2.1 ครูและบุคลากร  50  คน 
  3.2.2 นักเรียน 700  คน 
 3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  3.3.1 ครูและบุคลากร  50  คน 
  3.3.2 นักเรียน 700  คน 
 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 4.1 สถานศึกษามีการกระจายอ านาจและการบริหารและการจัดการศึกษา 
 4.2 คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข๎ารํวมพัฒนาโรงเรียน 
 4.3 มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
 4.4 มีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และแผนการควบคุมการบริหาร
ความเสี่ยง 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนขัติยะวงษา 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษารองรับการกระจายอ านาจ 
  1. ประชุมการก ากับสนับสนุนสํงเสริมกิจการสถานศึกษา 
   1) ประชุมคณะครูอยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง 
   2) ประชุมหัวหน๎ากลุํมงานฝุายบริหาร 
   3) ประชุมหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกสัปดาห์ 
 กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการสถานศึกษารํวมพัฒนาสถานศึกษา  
  การประชุม สัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   - เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข๎ารํวมประชุม/สัมมนา อยําง 
น๎อย 2 ครั้งตํอปี 
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 กิจกรรมที่ 3 รูปแบบการบริหารที่มุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  - มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 4  การตรวจสอบและถํวงดุล 
 -กิจกรรมควบคุมภายใน 

 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษา
รองรับการกระจายอ านาจ 

- ตลอดปีการศึกษา ฝุายบริหาร 

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการสถานศึกษารํวม
พัฒนาสถานศึกษา  

6,000 ปีละ 2 ครั้ง ฝุายบริหาร 
นางจรี 

กิจกรรมที่ 3 รูปแบบการบริหารที่มุํง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

-  มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

- พ.ค.63 ฝุายบริหาร 
นางสิริลักษณ์ 
 

กิจกรรมที่ 4  การตรวจสอบและถํวงดุล 
- กิจกรรมควบคุมภายใน 

- ตลอดปีการศึกษา ฝุายบริหาร 
นางสิริลักษณ์ 

 
8.  วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  6,000  บาท 
 8.1  เงินสมทบ   -  บาท   
 8.2  งบประมาณ คําจัดการเรียนการสอน   6,000  บาท 
 
9.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1  กิจกรรมที่  1  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ล าดับ

ที ่
งบรายจ่าย จ านวน

เงิน 
ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน  ใช้สอย   
 1.1  ค่าใช้สอย -  

-  คําเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

6,000 จ านวน.........วันๆละ...........คนๆละ.........บาท 

 
10.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
6,000  3,000  3,000 

รวม 6,000  3,000  3,000 



                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                หน้า  185 

 

11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากร/เจ๎าหน๎าที่ มีความพร๎อม 
   โครงการได๎รับการอนุมัติ พร๎อมและด าเนินการได๎ทันตามแผนปฏิบัติการ 
 
12.  การประเมินผล 

ตัวบํงชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1.  ร๎อยละ 96 ของสถานศึกษามีการ

กระจายอ านาจและการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

2. ร๎อยละ 96 ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีเข๎ารํวมพัฒนา
โรงเรียน 

3.  ร๎อยละ 96 ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรตาม
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

4. ร๎อยละ 96 มีการติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม และแผนการควบคุมการ
บริหารความเสี่ยง 

- การตรวจสอบ 
- แบบบันทึก 
 
- การตรวจสอบ 
- แบบบันทึก 
 
การประเมินความส าเร็จของ 
แผนงาน/โครงการ 
 
การตรวจสอบ 
 
 
 

- ค าสั่งแตํงตั้ง 
- บันทึกการประชุม 
 
- ค าสั่งแตํงตั้ง 
- บันทึกการประชุม 
 
- แบบสรุปผลการด าเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 
 
- ค าสั่งแตํงตั้ง 
- สรุปบันทึก 
 

 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 ครูได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามเปูาหมายการจัด
การศึกษา 
 13.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดงบประมาณอยํางคุ๎มคํา เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 13.3 โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
 13.4 โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช๎หลักการมีสํวนรํวม 
 
14.  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 - 
15.  ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
16.  แนวทางแก้ไขปัญหา 
 -  
17.  การติดตามและประเมินผล 
 17.1  นิเทศ  ติดตาม  และรายงานผลการนิเทศ 
  17.2  รายงานโครงการ 
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ลงชื่อ............................................ผู๎เสนอโครงการ            ลงชื่อ........................................ผู๎ เห็นชอบโครงการ 
      (นางสิริลักษณ์  กลางสุข)                                         (นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 
        ครูช านาญการพิเศษ                                      รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
   

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 
                                           ( นางสิริลักษณ์  กลางสุข )   
                                               หวัหน๎างานแผนงาน  
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                            (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                     รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
                                                           
 
  
ผลการพิจาณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ..... 

 
ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                          ( นายสันติรฐั  ไชยโย )   
                                     ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน ข้อที ่ 2  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นครูเชี่ยวชาญ 
 ทางวิชาชีพ 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
 ประเด็นพิจารณาข๎อที่  2.4  
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นางจุฬาพรรณ  ชุมพล 
ระยะเวลาด าเนินการ   พ.ค.63 – มี.ค. 64 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
      ความพอประมาณ   
      - พอประมาณกับจ านวนนักเรียนและบุคลากรที่มีอยูํในการบริหารจัดการ 
       บุคคลกลุํมบริหารงานบุคคลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
      - พอประมาณกับงบประมาณและสื่อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ได๎รับจัดสรรในการ 
       บริหารงานบุคคล 
      ความมีเหตุผล 
      - การด าเนินการบริหารงานบุคคลอยํางรอบคอบเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
       ระบบบริหารอยํางเต็มความสามารถ 
      การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
      - การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆ ที่จะ 
       เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ์ตําง ๆ ที่คาดวําจะ  
       เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล๎และไกล  
      เงื่อนไขความรู้ 
      - มีความรอบรู๎เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
      เงื่อนไขคุณธรรม 
      - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักการท างาน มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รอบคอบ  
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1.หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานบริหารบุคคลเป็นกลุํมงานหนึ่งที่มีบทบาทสํงเสริมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในด๎าน
การบริหารงานบุคคล ประกอบด๎วย 20 ภาระหน๎าที่ได๎แกํ การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแตํงตั้ง 
การเปลี่ยนต าแหนํง การย๎าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลา การประเมินผลการปฏิบัติ วินัย การรักษาวินัย การ
ลงโทษ การอุทธรณ์ การร๎องทุกข์ การออกจากราชการ การจัดท าทะเบียนประวัติ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การประเมินวิทยฐานะ การยกยํองเชิดชูเกียรติ การสํงเสริมจรรยาบรรณ การสํงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
การสํงเสริมขอรับใบอนุญาต การพัฒนา เป็นการบริหารจัดการโดยยึดหลักพอประมาณ ใช๎วัสดุอุปกรณ์ 
ทรัพยากรอยํางประหยัดคุ๎มคํา เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ทาง
โรงเรียนจึงมอบหมายให๎จัดท าโครงการบริหารจัดการส านักงานกลุํมบริหารบุคคลขึ้น 

 
2.วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสํงเสริมการด าเนินงานของกลุํมบริหารบุคคล ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา
องค์กรสูํความเป็นสากล 
 2. เพ่ือจัดท าเอกสารสารสนเทศในกลุํมงานบริหารบุคคลให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 3.  เพื่อรักษาความปลอดภัยแกํครู  บุคลากร ผู๎เรียน ในสถานศึกษา  
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต   
 3.1.1 ครูและบุคลากรทุกคนเป็นสามารถยกระดับการปฏิบัติงานสูํระดับสากล 
 3.12. วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอและ มีคุณภาพ กับภาระงานกลุํมบริหารบุคคล 
 3.1.3  บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหน๎าที่ 
   3.1.4  พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถ 
       3.1.5  พัฒนาฐานความรู๎ เพ่ือชํวยให๎เกิดศักยภาพ 
        3.1.6  พัฒนางานให๎มีคุณภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผลในการน าไปปฏิบัติงาน 
 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์   
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  50  คน 
 3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  นักเรียน  700  คน  ครูและบุคลากร  700  คน   
 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 4.1  บุคลากรกลุํมงานบุคคลได๎รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองปีละ 1 ครั้ง 
 4.2  มีการบริหารจัดการของกลุํมงานบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู๎เกี่ยวข๎อง 
 4.3  มีการจัดองค์กร โครงสร๎าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอยํางเป็นระบบครบวงจร 
 4.4  มีการจัดการข๎อมูลสารสนเทศของกลุํมงานบุคคลที่ถูกต๎อง ครอบคลุม เป็นปัจจุบันและทันตํอ
การใช๎งาน 
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5.  สถานที่ด าเนินการ 
 กลุํมบริหารงานบุคคล  โรงเรียนขัติยะวงษา 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  กิจกรรมส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6.1.1  พัฒนางานกลุํมบริหารบุคคล 
  6.1.2  บริหารจัดการส านักงาน 
  6.1.3  ซํอมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ 
  6.1.4  พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ/มุทิตาครูเกษียณอายุราชการ 
 6.2  กิจกรรมการบริหารบุคคล 
  6.2.1  บรรจุแตํงตั้งบุคลากร 
  6.2.2  จ๎างครูตํางชาติ 
  6.2.3  จ๎างบุคลากรทางการศึกษา 
  6.2.4  ครูไปราชการ 
     -  คําเบี้ยเลี้ยง 
     -  คําท่ีพัก 
     - คําพาหนะ 
  6.2.5  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 6.3  งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 
  6.3.1  รํวมกับฝุายบริหาร ศึกษาทบทวน  มาตรการรักษาความปลอดภัย  
  6.3.2  ดูแลการออกค าสั่งมอบหมายหน๎าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยวัน 
  6.3.3  ทบทวนสร๎างความเข๎าใจในการปฏิบัติหน๎าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยแกํบุคลากรทุกคน  
  6.3.4  ทบทวนสร๎างความเข๎าใจในการปฏิบัติหน๎าที่ของบุคลากรทุกฝุาย โดยอาศัยกลไกการตรวจ
เวร ของผู๎ตรวจเวร และน าเสนอเอกสารการปฏิบัติหน๎าที่ ตํอฝุายบริหารทุกสัปดาห์ 
  6.3.5  ประสานเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ เข๎าตรวจเวร   และลงชื่อ ณ จุดตรวจภายในโรงเรียน 
  6.3.6  ประเมินผลการปฏิบัติหน๎าที่ของยามรักษาความปลอดภัย และสรุปผล 
  6.3.7  รวบรวม ข๎อมูลการรักษาเวรยามท้ังกลางวันกลางคืนบันทึกผลการปฏิบัติเวรยามพร๎อม
ข๎อเสนอแนะ 
  6.3.8  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง 
  6.3.9  น าข๎อเสนอแนะจากการบันทึกมาแก๎ไขปรับปรุงในการปฏิบัติงานในครั้งตํอไป 
  6.3.10  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
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7.  แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. พัฒนางานกลุํมบริหารบุคคล 
2. บริหารจัดการส านักงาน 
3. ซํอมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ 
4. พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ/มุทิตาครู

เกษียณอายุราชการ 
5. กิจกรรมวันขึ้นปีใหมํ 

 
 
 

10,000 
19,460 

 
10,000 

 
 

พ.ค.-ก.ค. 63 
ก.ย. 63 

 
 
นางจุฬาพรรณ 
นางจุฬาพรรณ 

- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
1. บรรจุแตํงตั้งบุคลากร 
2. จ๎างครูตํางชาติ 
3. จ๎างบุคลากรทางการศึกษา 
4.  คําประกันสังคม 
5. ครูไปราชการ 
   - คําเบี้ยเลี้ยง 
   - คําท่ีพัก 
   - คําพาหนะ 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน

ขั้นเงินเดือน 

 
 
 

568,757 
29,925 
200,000 

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 
 
นางจุฬาพรรณ 

- งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 
1. รํวมกับฝุายบริหาร ศึกษาทบทวน  

มาตรการรักษาความปลอดภัย  
2. ดูแลการออกค าสั่งมอบหมายหน๎าที่เวรยาม

รักษาความปลอดภัยวัน 
3. ทบทวนสร๎างความเข๎าใจในการปฏิบัติ

หน๎าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยแกํ
บุคลากรทุกคน  

4. ทบทวนสร๎างความเข๎าใจในการปฏิบัติ
หน๎าที่ของบุคลากรทุกฝุาย โดยอาศัยกลไก
การตรวจเวร ของผู๎ตรวจเวร และน าเสนอ
เอกสารการปฏิบัติหน๎าที่ ตํอฝุายบริหาร
ทุกสัปดาห์ 

5. ประสานเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ เข๎าตรวจเวร   
และลงชื่อ ณ จุดตรวจภายในโรงเรียน 

6. ประเมินผลการปฏิบัติหน๎าที่ของยามรักษา

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
พ.ค. 63 
ทุกเดือน 

 
พ.ค. 63 

 
ทุกสัปดาห์ 

 
 

ตลอดปี 
 

มี.ค. 64 
ทุกเดือน 

 
 

ทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 
นายรัตนสิทธิ์ 
 
 
นายรัตนสิทธิ์ 
 
นายรัตนสิทธิ์ 
นายรัตนสิทธิ์ 
 
 
นายรัตนสิทธิ์ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ความปลอดภัย และสรุปผล 
 7. รวบรวม ข๎อมูลการรักษาเวรยามทั้ง

กลางวันกลางคืนบันทึกผลการปฏิบัติเวร
ยามพร๎อมข๎อเสนอแนะ 

8. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง 
9. น าข๎อเสนอแนะจากการบันทึกมาแก๎ไข

ปรับปรุงในการปฏิบัติงานในครั้งตํอไป 
10. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

 
500 

 
พ.ค.-ก.ย. 63 

 
นายรัตนสิทธิ์ 
 

 
8. วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  838,460  บาท  (แปดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร๎อยหกสิบบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุนจาก    เงินรายได๎สถานศึกษา            598,500  บาท   
 8.2 เงินประเภท    คําจัดการเรียนการสอน         239,960  บาท 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนากลุํมบริหารงานบุคคล 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําจ๎างบุคลากรและคํา

ประกันสังคม 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําเดินทางไปราชการ 

 
 
598,500 
 
 
 
200,000 

 
 
 

2 ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุ  อุปกรณ์ส านักงาน 
- คําวัสดุ อุปกรณ์จัดงานมุทิตาจิต 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช๎จัดงานวันขึ้นปี

ใหมํ 

 
10,000 
19,460 
10,000 

 

 
 9.2 กิจกรรมที่ 2  งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุ  อุปกรณ์เวรยามฯ 

 
500 
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10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนากลุํม
บริหารงานบุคคล 
-  พัฒนาข๎อมูลสารสนเทศ/ มุทิตา

จิต ครูเกษียณอายุราชการ 
-  วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหมํ 

 
 

19,460 
 

10,000 
10,000 

 
 
- 
 

10,000 

 
 

19,460 
 
 

 
 
- 

 
 
- 
 
 

10,000 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการพัฒนา 
บุคลากร 

     

1.  คําจ๎างครูและบุคลากร 
2.  คําเดินทางไปราชการของครู 
 

598,500 
200,000 

 
50,000 

 
50,000 

 

 
50,000 

 
50,000 

กิจกรรมที่  3  กิจกรรมเวรยามรักษา
ความปลอดภัย 

500 500 - - - 

 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 
12.  การติดตามและประเมินผล 

(เปูาหมาย) ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ เกณฑ์การประเมิน 
1. จัดท าทะเบียนรับ-สํงหนังสือ 6 

ประเภท 
2.  บุคลากรกลุํมงานบริหารงานบุคคล

ได๎รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองปีละ 1 ครั้ง 

3. มีการบริหารจัดการของกลุํมงาน
บริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลผู๎เกี่ยวข๎อง 

4. มีการจัดองค์กร โครงสร๎าง ระบบ
การบริหารงานและพัฒนาองค์กร
อยํางเป็นระบบครบวงจร 

5.  มีการจัดการข๎อมลูสารสนเทศของ
กลุํมงานบุคคลทั่วไปที่ถูกต๎อง 

1. ทะเบียนรับ-สํง
หนังสือ 

2. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

3. โครงสร๎างการ
บริหารงาน
สารสนเทศ 

4. รายงานการใช๎
เทคโนโลยี
บริหารจัดการ 

1. แบบส ารวจ 
2. แบบ

ประเมินผล
จากการ
ปฏิบัติงาน 

1. ร๎อยละ 100 
 
2. ปีละ 1 ครั้ง  
 
 
3. ร๎อยละ 85 
 
 
4. พัฒนาองค์กร

อยํางเป็นระบบ 
 
5. ร๎อยละ 100 
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(เปูาหมาย) ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ เกณฑ์การประเมิน 
ครอบคลุม เป็นปัจจุบันและทันตํอ
การใช๎งาน 

6. ผู๎บริหารมีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีบริหารจัดการ 

7. ระดับความพึงพอใจของผู๎ปกครอง 
8. อัตราปัญหาด๎านความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินลดลง 

 
 
6. ร๎อยละ 100 

 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1  มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดท าเอกสารและระบบสารสนเทศในกลุํมงานให๎มีคุณภาพ 
13.2  สถานศึกษามีความปลอดภัย พร๎อมเป็นแหลํงเรียนรู๎ของสังคม  

 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนิเทศติดตาม 
  ก ากับนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 

- 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 

- 
17.  การติดตามและประเมินผล 
 สังเกตการณ์เข๎ารํวมกิจกรรม 
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ลงชื่อ……………………………ผู๎เสนอโครงการ  ลงชื่อ........................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
    (นางจุฬาพรรณ  ชุมพล)                 (นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 
     ครูช านาญการพิเศษ                                  รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
       
 
 
 

 
            ลงชื่อ……………….………..…..………..ผู๎ตรวจโครงการ 

(นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 
หัวหน๎างานแผนงาน 

 
 

         ลงชื่อ..............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                            (นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 

รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง.................................................................................................................. ............. 

 
            ลงชื่อ…………………………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ 

(นายสันติรัฐ ไชยโย) 
                                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลัก  
 12 ประการ 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียนข้อที ่ ข้อที ่1 ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
 มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
 มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย  นอมน า 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล  
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ข้อที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน ประเด็นพิจารณา ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึง 
 ประสงค์ของผู๎เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนขัติยะวงษา 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางพรสวรรค์  นนทะภา   2. นางศรีสมร  แสงชมภู 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
      ความพอประมาณ   
      - พอประมาณกับจ านวนนักเรียนและบุคลากรที่มีอยูํในการบริหารจัดการ 
       งานคุณธรรมจริยธรรมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
      - พอประมาณกับงบประมาณและสื่อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ได๎รับจัดสรร 
      ความมีเหตุผล 
      - การด าเนินการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยํางรอบคอบเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
      การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
      - การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆ ที่จะ 
       เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ์ตําง ๆ ที่คาดวําจะ  
       เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล๎และไกล  
      เงื่อนไขความรู้ 
      - มีความรอบรู๎เกี่ยวกับการงานคุณธรรม จริยธรรม 
      เงื่อนไขคุณธรรม 
      - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักการท างาน มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รอบคอบ  
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1.หลักการและเหตุผล 
นโยบายของส านักงานคระกรรมการการศึกษาแหํงชาติที่เน๎นให๎ผู๎เรียนคูํคุณธรรมและเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาด๎านผู๎เรียนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนเป็นลูกที่ดีของพํอแมํ ผู๎ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และเป็นคน
ดีของสังคม ซึ่งสภาพปัจจุบันนักเรียนมีแนวโน๎มด๎านคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ตกต่ าลงมี
สาเหตุสํวนหนึ่งมาจาก การเลียนแบบและอิทธิพลจากสื่อที่ไมํเหมาะสม รวมทั้งการขาดความรํวมมือกัน
ระหวํางบ๎านโรงเรียนและชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์อยํางตํอเนื่อง
แนวทางท่ีคาดหวังวําจะแก๎ไขปัญหาได๎ ต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกฝุายในการรํวมกันสํงเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีความภูมิใจในความเป็นไทยให๎แกํนักเรียน ทางโรงเรียนจึง
มอบหมายให๎จัดท าโครงการสํงเสริมให๎นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์  
 2.2  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในสถาบันโรงเรียนขัติยะวงษา  
 2.3  นักเรียนภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
  1. ผู๎เรียนร๎อยละ 95 ได๎รับการสํงเสริมปลูกฝังให๎เป็นคนดีของผู๎ปกครอง เป็นคนดีของโรงเรียน 
เป็นคนดีของสังคม 
  2. ผู๎เรียนที่เป็นปัญหากลุํมเปูาหมายร๎อยละ 90 ได๎รับการแก๎ไขปรับพฤติกรรมให๎เป็นคนดี 
  3.  ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก๎ปัญหาชีวิตโดยน าธรรมะมาประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยูํรํวมในสังคมอยํางมีความสุข 
  4.  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและคํานิยมที่พึงประสงค์ 
  5.  ผู๎เรียนปฏิบัติตนถูกต๎องตามแบบอยํางความเป็นไทย 
 3.2 กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับประโยชน์ 
    นักเรียน  700  คน 
 3.3  ผู๎มีสํวนได๎เสีย 
    ผู๎บริหาร 3  คน  ครู 50  คน  นักเรียน  700 คน 
 
4.   ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ       
 4.1  นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลลักสูตร 
 4.2  นักเรียนตระหนัก  รู๎คุณคํา  รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
 
5.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนขัติยะวงษา 
 
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1  วางแผน 
  6.1.1  วางแผนการปฏิบัติงาน 
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  6.1.2  แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
  6.1.3  ก าหนดแนวปฏิบัติการท างานเก่ียวกับการสํงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และคํานิยม  12  ประการ 
  6.1.4  ประสานงานกับบุคคลภายนอก   (กรณีอบรม) 
 6.2  ขั้นตอนการด าเนินการ   
  6.2.1  เสนอโครงการและจัดท าคํูมือ  จัดเตรียมเอกสาร   
   1)  กิจกรรมวันไหว๎ครู 
   2)  กิจกรรมคํายพุทธธรรม/อบรมธรรมะ 
   3)  กิจกรรมวันเด็ก 
   4)  กิจกรรมรับน๎อง 
   5)  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/อ าลาสถาบัน 
 6.3  ขั้นติดตามและประเมินผล  
 6.4  ขั้นน าผลการประเมินปรับปรุงแก๎ไข 
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมวันไหว๎ครู 5,000 ก.ค. 63 นางพรสวรรค์ 

2. กิจกรรมคํายพุทธธรรม/อบรมธรรมะ 
73,000 ม.ค. 64 นางพรสวรรค์ 

นางศรีสมร 

3. กิจกรรมวันเด็ก 
5,000 ม.ค. 64 นางพรสวรรค์ 

นางศรีสมร 

4. กิจกรรมรับน๎องใหมํ 
5,000 ก.ค. 63 นางพรสวรรค์ 

นางศรีสมร 

5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/อ าลาสถาบัน 
5,000 ก.พ. 64 นางพรสวรรค์ 

นางศรีสมร 
 
8. วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  93,000  บาท  (เก๎าหมืน่สามพันบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุนจาก    -   บาท 
 8.2 เงินประเภท   คําจัดการเรียนการสอน         20,000  บาท 
    เงินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน       73,000  บาท 
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมวันไหว๎ครู 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุ  อุปกรณส์ าหรับจัดงาน

ไหว๎คร ู

 
5,000 

 

 
 9.2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมคํายพุทธธรรม/อบรมธรรมะ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน 
- คําวิทยากร 

 
40,000 

 

2 ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ในเข๎าคําย

คุณธรรม 

 
33,000 

 

 
 9.3 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันเด็ก 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานวัน

เด็ก 

 
5,000 

 

 
 9.4 กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมรับน๎องใหมํ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ 

 
5,000 

 

 
 9.5  กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/อ าลาสถาบัน 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ 

 
5,000 
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10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 

1. กิจกรรมวันไหว๎ครู 5,000 5,000    
2. กิจกรรมคํายพุทธธรรม/อบรม

ธรรมะ 
73,000   73,000  

3. กิจกรรมวันเด็ก 5,000   5,000  
4. กิจกรรมรับน๎อง 5,000 5,000    
5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/อ าลาสถาบัน 5,000    5,000 

รวม 93,000 10,000  78,000 5,000 
 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 
12. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนทุกคนได๎รับอบรมดูแลอยําง

ตํอเนื่องร๎อยละของนักเรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึง
ประสงค์ท่ียั่งยืน 

3. ร๎อยละของผู๎ปกครองและชุมชน มีเจต
คติท่ีดีตํอโรงเรียน 

1.สังเกต 
 
2. สังเกต/ทดสอบการใช๎งาน 
 
 
3. สังเกต/สัมภาษณ์ 

1. แบบประเมิน 
 
2. แบบประเมิน 
 
 
3. แบบประเมิน 

  
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมอันพึงประสงค์  รักและภาคภูมิใจในสถาบัน  
ปฏิบัติตนเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี  มีความเข๎าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามคํานิยมหลักของคนไทย  12  
ประการ 
 13.2  สืบทอดการเผยแผํหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีอัน
เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนาให๎กับผู๎เรียน  ชุมชน  สังคมประเทศชาติ 
 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนิเทศติดตาม 
  ก ากับนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่อง 
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15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
- 

16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
- 

17.  การติดตามและประเมินผล 
 สังเกตการณ์เข๎ารํวมกิจกรรม 
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ลงชื่อ………………………………………ผู๎เสนอโครงการ   ลงชื่อ........................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
      (นางพรสวรรค์  นนทะภา)                                  (นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 
        ครูช านาญการพิเศษ                                  รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

 
        ลงชื่อ……………….………..…..………..ผู๎ตรวจโครงการ 

(นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 
หัวหน๎างานแผนงาน 

 
 

              ลงชื่อ...........................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
(นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 

                                          รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 อนุมัติโครงการ 
   ควรปรับปรุง.................................................................................................................. ............... 
 
 

 
               ลงชื่อ…………………………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ 

(นายสันติรัฐ  ไชยโย) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน ข้อที ่1 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่  4 เพ่ิมโอกาสให๎คนทุกชํวงวัยเข๎าถึงบริการทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 ตลอดชีวิต 
 ข้อที ่6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม 
 ในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัยยากรมนุษย์ 
 ข้อที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี 
 มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน ประเด็นพิจารณา ข๎อที่ 1 (1.1-1.2) 
ลักษณะโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนขัติยะวงษา 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางมัชฌิมา  โรแวน    2. นางภควดี  เพียรสงวน 
 3. นางสุพรรณี  กาฬหว๎า 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
      ความพอประมาณ   
      - พอประมาณกับจ านวนนักเรียนและบุคลากรที่มีอยูํในการบริหารจัดการ 
       งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
      - พอประมาณกับงบประมาณและสื่อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ได๎รับจัดสรร 
      - สามารถประมาณความสามารถของตนเองในการแก๎ปัญหา 
      ความมีเหตุผล 
      - การด าเนินการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางรอบคอบเพ่ือพัฒนา 
        ศักยภาพ 
      - นักเรียนมีเหตุผลในการแก๎ปัญหา 
      การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
      - นักเรียนมีภูมิค๎ุมกันตนเองเมื่อเจอปัญหา 
      - การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆ ที่จะ 
       เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ์ตําง ๆ ที่คาดวําจะ  
       เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล๎และไกล  
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      เงื่อนไขความรู้ 
      - มีความรอบรู๎เกี่ยวกับการงานพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
      - น าความรู๎ ทักษะมาประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหา 
      เงื่อนไขคุณธรรม 
      - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักการท างาน มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รอบคอบ 
      - ฝึกให๎นักเรียนอดทน มีสติในการแก๎ปัญหา 
  
1.  หลักการและเหตุผล 
         ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจน ในการสํงเสริม 
พัฒนา ปูองกันและแก๎ไขปัญหาให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตํางระหวําง
บุคคล โดยยึดหลักการมีสํวนรับผิดชอบ รํวมคิด รํวมปฏิบัติรํวมแก๎ไขปัญหาจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุาย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนให๎มีทักษะการด ารงชีวิตอยูํในสังคมที่มีการเปลี่ยนอยํางรวดเร็วได๎อยํางมีความสุข 
 ทํามกลางความวุํนวายของสังคมและสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วทาให๎วัยรุํนไทย 
ได๎รับการครอบง าจากสื่อ วัฒนธรรมจากตํางชาติ ท าให๎เกิดปัญหาสังคมที่วัยรุํนต๎องเผชิญ บางปัญหาเป็นสิ่ง 
ที่ผู๎ใหญํไมํสามารถเข๎าถึง วัยรุํนจึงหลงไปในทางท่ีผิด สาเหตุก็มาจากการตัดสินใจหุนหันพลันแลํนและไมํมี 
ที่ปรึกษาที่จะคอยให๎ค าแนะน าชํวยเหลือ วัยรุํนจึงต๎องการใครก็ได๎ที่คอยรับฟัง ดูแล คอยเป็นก าลังใจให๎ในยาม
ที่ท๎อแท๎สิ้นหวัง และคนนั้นเอง “เป็นคนที่คอยจูงมือเขาออกจากทางที่มืดสลัว” 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได๎สํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน ในทุกโรงเรียน จัดให๎มีภาคีเครือขํายภาคนักเรียนที่จะเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในระบบดูแลชํวยเหลือ 
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYC เป็นการสร๎างให๎ตัวเด็กและเยาวชนเป็นบุคลากรแนะแนวให๎กับเด็กด๎วยกันเอง 
เนื่องจากเด็กจะมีความเข๎าใจและไว๎วางใจกันจากกลุํมเปูาหมายในฐานะ“พวกเดียวกัน”ได๎มากกวําบุคลากร 
หรือครูแนะแนว อีกทั้งกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการพัฒนาผู๎เรียนทั้งด๎าน
รํางกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โรงเรียนจ าเป็นต๎อง
เอาใจใสํ ชํวยเหลือ รวมถึงสํงเสริมให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจ
แก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล นอกจากนี้นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาYC ที่ได๎รับความรู๎ในการแนะแนวอยํางถูกต๎องและ
สามารถน าทักษะการแนะแนวไปใช๎ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตครอบครัว การท างานและสังคมในอนาคตได๎ 
 งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา จึงได๎จัดโครงการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาYC ขึ้น 
เพ่ือสร๎างนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYC เป็นเยาวชนที่มีความพร๎อมทั้งด๎านความรู๎ ทัศนคติ และความสามารถ 
ในการด ารงชีวิต และมีบทบาทในการแก๎ปัญหาให๎กับเพ่ือนนักเรียนด๎วยกัน    
 โรงเรียนขัติยะวงษาตระหนักและเห็นความส าคัญดังกลําว จึงได๎ด าเนินการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนมาอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อชํวยเหลือนักเรียน ในการแก๎ปัญหาในด๎านตํางๆ ทั้งด๎านการเรียน ความ
ปลอดภัยในสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ สิทธิเด็กและอ่ืนๆได๎ดี เชํน กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา
YC เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณภาพ ที่สมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย สังคมและสติปัญญา จึงได๎จัดท าโครงการนี้ เพ่ือพัฒนา
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ให๎มีความเข๎มแข็งและยั่งยืนตํอไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์      

ทั้งทางรํางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
       2. เพ่ือจัดและพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ให๎มีคุณภาพและท่ัวถึง 

  3. เพ่ือเสริมสร๎างพัฒนาความรู๎ความสามารถ พัฒนาทางอารมณ์และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทาง
สังคมท่ีดีงาม 

  4. เพ่ือสร๎างสัมพันธภาพความเข๎าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหวํางครู นักเรียน และผู๎ปกครอง 
  5. เพ่ือสํงเสริมให๎ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน หนํวยงานและองค์กรภายนอกมี
สํวนรํวมในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
  6. เพ่ือสร๎างนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาYC เป็นเยาวชนที่มีความพร๎อมทั้งด๎านความรู๎ (Knowledge) 
ทัศนคติ (Attitude) และความสามารถ (Ability) ในการด ารงชีวิต การให๎ค าปรึกษาและแนะแนวผู๎อื่น 
ได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม 
  7.  เพ่ือให๎นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาYC มีบทบาทในการแก๎ปัญหาให๎กับเพ่ือนนักเรียนด๎วยกัน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
  3.1.1  นักเรียนทุกคนได๎รับการชํวยเหลืออยํางทั่วถึง และเหมาะสมตามความเป็นจริง 
  3.1.2  มีแบบฟอร์มในงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันทั้งในโรงเรียนและงําย              
ตํอการน าไปใช๎ 
  3.1.3  ครู ผู๎ปกครอง เพ่ือนนักเรียนและหนํวยงานอ่ืนๆให๎ความรํวมมือในการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนจนสํงผลให๎นักเรียนมีคํานิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3.1.4  นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได๎ตามศักยภาพจนเป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
  3.1.5  มีสัมพันธภาพตํอกันระหวํางครู ผู๎ปกครอง เพ่ือนนักเรียนเป็นไปด๎วยดีและอบอุํน 
  3.1.6  นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ รู๎จักตนเองและควบคุมตนเองได๎ สามารถเรียนรู๎ได๎                    
อยํางมีความสุข 
  3.1.7 สร๎างนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYC ในโรงเรียนขัติยะวงษา จ านวน ๕๐ คน 
  3.1.8 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYC ที่ได๎รับการพัฒนาสามารถชํวยแก๎ปัญหาให๎กับเพ่ือนนักเรียน 
ด๎วยกันได๎อยํางเหมาะสม 
   3.1.9 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYC มีความรู๎ความสามารถและมีทัศนคติที่ดีตํอการชํวยแนะแนว 
และแก๎ปัญหาให๎กับเพื่อนนักเรียนด๎วยกันเอง 
   3.1.10 งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา ได๎บุคลากรเครือขํายปฏิบัติงาน 
ชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเพ่ิมข้ึน 
 3.2  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
  ผู๎บริหาร  ครู  และนักเรียน 
 3.3  ผู้มีส่วนได้เสีย 
  ผู๎บริหาร  3  คน  ครู 50  คน  นักเรียน 700 คน 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
4.1 ครู ผู๎ปกครองรํวมมือกันดูแลชํวยเหลือนักเรียนตามระบบอยํางตํอเนื่อง 

          4.2 นักเรียนที่เข๎าสูํระบบการดูแลชํวยเหลือ สามารถจะปรับตัว และประพฤติตนเป็นคนดีได๎ 
 4.3 นักเรียนที่เข๎ารับบริการที่ศูนย์เพ่ือนวัยใสให๎ค าปรึกษาได๎รับความพึงพอใจในการจัดบริการการให๎
ค าปรึกษา  
    4.4 นักเรียนแกนน าเพ่ือนที่ปรึกษาYC ระดับชั้น ให๎ค าปรึกษาและแนะน านักเรียนคนอ่ืนได๎ 
   4.5 ของนักเรียนเครือขํายแกนน าเพื่อนที่ปรึกษาYC ระดับห๎องเรียนให๎ค าปรึกษาและแนะน านักเรียน
คนอ่ืนได๎ 

 
5.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนขัติยะวงษา 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นเตรียมการวางแผน 
 1.  แตํงตั้งคณะกรรมการ 
 2.  จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินงาน 
 3.  ประชุมชี้แจงครูทุกคนในโรงเรียน สร๎างความเข๎าใจในการด าเนินงานตามระบบ และศึกษาท า
ความเข๎าใจจากเอกสารระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 ขั้นด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 รู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน และสรุปผล 
 กิจกรรมที่ 2 โฮมรูม  
 กิจกรรมที่ 3 ปูองกันและแก๎ปัญหาของนักเรียนกลุํมเสี่ยง/มีปัญหา พร๎อมสรุปรายงาน 
 กิจกรรมที่ 4 ประชุมผู๎ปกครองพบครูที่ปรึกษา 
 กิจกรรมที่ 5 ออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
 กิจกรรมที่ 6 การสํงนักเรียนที่ยากตํอการชํวยเหลือพบผู๎เชี่ยวชาญ และติดตามผล 
 กิจกรรมที่ 7 เพ่ือนที่ปรึกษา มีข้ันตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
     1. ติดตํอวิทยากร 
     2. ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดท าก าหนดการอบรมรํวมกับวิทยากร 
     3. ขยายผลและคัดเลือกนักเรียนแกนน าระดับชั้น 
     4. ขยายผลและแตํงตั้งนักเรียนเครือขํายแกนน าแตํละห๎องเรียน 
     5. พัฒนาศูนย์บริการให๎ค าปรึกษา 
     6. บริการให๎ค าปรึกษา 
     7. YC On-Air 
     8. YC สัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางสถานศึกษา 
 ขั้นติดตามประเมินผล 
  - ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
  - ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน 
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 ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  - ขยายเครือขํายนักเรียนYC 
  - จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานการดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา 
  - รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  แตํงตั้งคณะกรรมการ  พ.ค. 63 ผู๎บริหาร 
2.  จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินงานและ

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 12,500 พ.ค.-มิ.ย. 63 นางมัชฌิมา 

3.  ประชุมชี้แจงครูทุกคนในโรงเรียน สร๎าง
ความเข๎าใจในการด าเนินงานตามระบบ 
และศึกษาท าความเข๎าใจจากเอกสาร
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

- พ.ค.63 ครูทุกคน 

4.  กิจกรรมรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
คัดกรองนักเรียน และสรุปผล 

- มิ.ย. 63 นางมัชฌิมา
ครูที่ปรึกษา 

5.  กิจกรรมโฮมรูม  - ตลอดปีการศึกษา ครูที่ปรึกษา 
6.  กิจกรรมปูองกันและแก๎ปัญหาของ

นักเรียนกลุํมเสี่ยง/มีปัญหา พร๎อมสรุป
รายงาน 

- ตลอดปีการศึกษา ครูที่ปรึกษา 
 

7.  กิจกรรมประชุมผู๎ปกครองพบครูที่ปรึกษา 19,500 มิ.ย. 63 ครูที่ปรึกษา 
8.  กิจกรรมออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน - มิ.ย. – ก.ค. 63 ครูที่ปรึกษา 
9. มอบทุนปัจจัยพ้ืนฐาน/ทุนนักเรียนยากจน

พิเศษ 
1,500 ก.พ. 63 

ธ.ค. 63  
นางมัชฌิมา/ 
ครูที่ปรึกษา 

10.  การสํงนักเรียนที่ยากตํอการชํวยเหลือ
พบผู๎เชี่ยวชาญ และติดตามผล 

- ตลอดปีการศึกษา นางมัชฌิมา/ 
งานแนะแนว 

11.  กิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา YC 
- ติดตํอวิทยากร 
- ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดท า

ก าหนดการอบรมรํวมกับวิทยากร 
- ขยายผลและคัดเลือกนักเรียนแกนน า

ระดับชั้น 
- ขยายผลและแตํงตั้งนักเรียนเครือขําย

แกนน าแตํละห๎องเรียน 
- พัฒนาศูนย์บริการให๎ค าปรึกษา 
- บริการให๎ค าปรึกษา 

 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มิ.ย. 63 
 

มิ.ย.63 
 

มิ.ย. 63 
 

มิ.ย. – ก.ค. 63 
ตลอดปีการศึกษา 

นางมัชฌิมา 
นางภควดี 
นางสุพรรณี 
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กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- YC On-Air 
- YC สัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวําง

สถานศึกษา 

3,000 ตลอดปีการศึกษา 
ต.ค – ธ.ค 63 

 
11.  จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานการ

ดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา 
- ก.พ. 64 ครูที่ปรึกษา 

12.  รายงานผลการปฏิบัติงาน - มี.ค. 64 นางมัชฌิมา 
นางภควดี 

 
8. วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  38,500  บาท  (สามหมื่นแปดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุนจาก         -             บาท   
 8.2 เงินประเภท  คําจัดการเรียนการสอน  38,500  บาท 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินงานและจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําเก๎าอ้ี  2  ตัว 
- คําโต๏ะวางคอมพิวเตอร์ 
- คําเครื่องพิมพ์ 
-  หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 
-  เครื่องเจาะกระดาษ 
-  ผ๎ามําน   
-  ตู๎เก็บเอกสาร 
-  แฟูมอํอน 

 
1,500 

 2,500 
4,500 
1,500 
500 

3,000 
3,000 
2,000 

 

 
 9.2 กิจกรรมที่  2  กิจกรรมประชุมผู๎ปกครองพบครูที่ปรึกษา 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คําเชําเก๎าอ้ี 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 

2,000 
- 

15,000 

 
 
จ านวน.....คนๆ ละ....ชัว่โมง ๆ ละ....บาท 
จ านวน.....คนๆละ.....ชั่วโมง ๆ ละ....บาท 
 
จ านวน......เครื่อง/ชิ้น/อันๆ  ละ......บาท 
จ านวน......วัน ๆ ละ......คนๆ  ละ.....บาท 
จ านวน.....มื้อๆละ....คนๆ  ละ.......บาท 
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ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 
2 ค่าวัสดุ 

-  ปูายไวนิล 
 

2,500 
 
 

 
 9.3 กิจกรรมที่  3  กิจกรรมมอบทุนปัจจัยพ้ืนฐาน/ทุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คําเชําเก๎าอ้ี 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 

- 
- 

 
- 
- 

1,000 

 
 
จ านวน.....คนๆ ละ....ชัว่โมง ๆ ละ....บาท 
จ านวน.....คนๆละ.....ชั่วโมง ๆ ละ....บาท 
 
จ านวน......เครื่อง/ชิ้น/อันๆ  ละ......บาท 
จ านวน......วัน ๆ ละ......คนๆ  ละ.....บาท 
จ านวน.....มื้อๆละ....คนๆ  ละ.......บาท 

2 ค่าวัสดุ 
-  ปูายไวนิล 

 
500 

 
 

 
 9.4 กิจกรรมที่  4  กิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา YC 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 

1,200 
 

800 

 
 
จ านวน 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 200 บาท 
 
จ านวน.....มื้อๆละ....คนๆ  ละ.......บาท 

2 ค่าวัสดุ 
-  วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาศูนย์ให๎

ค าปรึกษา 

 
3,000 

 
 

 
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส  
4 

กิจกรรมที่ 1  แตํงตั้งคณะกรรมการ -     
กิจกรรมที่ 2 จัดท าเอกสาร
ประกอบการด าเนินงานและจัดซื้อ
วัสดุส านักงาน 

38,000     

กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงครูทุกคน -     
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กิจกรรม 
แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส  
4 

ในโรงเรียน สร๎างความเข๎าใจในการ
ด าเนินงานตามระบบ และศึกษาท า
ความเข๎าใจจากเอกสารระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรู๎จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน และ
สรุปผล 

-     

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมโฮมรูม  -     
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมปูองกันและ
แก๎ปัญหาของนักเรียนกลุํมเสี่ยง/มี
ปัญหา พร๎อมสรุปรายงาน 

-     

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมประชุม
ผู๎ปกครองพบครูที่ปรึกษา 

19,500     

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมออกเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน 

35,000     

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมมอบทุน
ปัจจัยพื้นฐาน 

1,500     

กิจกรรมที่ 10 การสํงนักเรียนที่ยาก
ตํอการชํวยเหลือพบผู๎เชี่ยวชาญ และ
ติดตามผล 

-     

กิจกรรมที่ 11 จัดท าสรุปรายงานผล
การด าเนินงานการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนโดยครูที่ปรึกษา 

-     

กิจกรรมที่ 12 รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

-     

 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
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 12. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

1. ครูทุกคนให๎ค าแนะน าค าปรึกษา
และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้ง
ด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด๎วยความเสมอภาค 

2. นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู๎เรียนทุกคน 

3. นักเรียนทุกคนปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติด และหลีกเลี่ยงให๎
ปลอดจากสภาวะความเสี่ยงตํอ
ความรุนแรงโรคภัยไข๎เจ็บ
อุบัติเหตุและปัญหาตํางๆได๎ 

1. สอบถาม 
2. คัดกรอง 
3. สังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบคัดกรอง 
- รายงานผลการด าเนิน 

           ของครูที่ปรึกษา 
 

 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 นักเรียนทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ สํงเสริม ปูองกัน แก๎ปัญหาและพัฒนาตนเอง โดยม
วิธีการและเครื่องมือส าหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎นักเรียนมีศักยภาพ จนเป็นคนที่
สมบูรณ์ ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 13.2 นักเรียนสามารถเข๎าถึงการให๎บริการศูนย์นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYC 
 13.3 ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจการให๎ค าปรึกษาของโครงการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาYC 
 13.4 นักเรียนคณะท างาน นักเรียนแกนน าระดับชั้นและนักเรียนเครือขํายห๎องเรียน สามารถให๎
ค าปรึกษาได๎เต็มศักยภาพ 
 13.5 นักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษามีทักษะชีวิตที่ดีข้ึน มีภูมิต๎านทานที่แข็งแกรํง 
 13.6 โรงเรียนขัติยะวงษา มีจ านวนนักเรียนที่หนีเรียน ออกกลางคันลดลง 
 
14.  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 สํงเสริมและตํอยอดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ผํานนักเรียนคณะท างาน นักเรียนแกนน า 
ระดับชั้น นักเรียนเครือขํายห๎องเรียนให๎พัฒนาศักยภาพในการให๎ค าปรึกษาเพ่ือให๎เกิดความม่ันใจในการให๎
ค าปรึกษาด๎วยการน านักเรียนแกนน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือน าความรู๎หรือแนวคิดที่ได๎ 
มาปรับใช๎กับบริบทของโรงเรียนตนเอง 
 
15.  ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่วางแผนกับระยะในการด าเนินงานไมํสอดคล๎องกัน เนื่องมาจากปัจจัยตํางๆ ที่เข๎ามาแทรก
ในระหวํางการด าเนินงาน 
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16.  แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ปรับแก๎การด าเนินกิจกรรมตํางๆ ที่ได๎วางแผนไว๎ให๎ยืดหยุํนตามสถานการณ์ตํางๆ ที่เกิดขึ้นหรือแทรก
เข๎ามาในระหวํางการด าเนินงาน 
 
17.  การติดตามและประเมินผล 
            น าผลการด าเนินงานหรือด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษานี้เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานใน 
ปีการศึกษาตํอไป น าจุดเดํน จุดด๎อยมาวิเคราะห์เพ่ือจะได๎ปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานให๎ดียิ่งๆ ขึ้นไป  
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ลงชื่อ………………………………………ผู๎เสนอโครงการ   ลงชื่อ........................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
      (นางมัชฌิมา  โนแวน)                                        (นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 
        ครูช านาญการพิเศษ                                 รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

 
 

           ลงชื่อ……………….………..…..………..ผู๎ตรวจโครงการ 
(นางสิริลักษณ์  กลางสุข) 

หัวหน๎างานแผนงาน 
 
 

              ลงชื่อ...........................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
(นางนพมาศ  สุวรรรหาร) 

                                          รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง.................................................................................................................. ............... 
 
 

 
            ลงชื่อ…………………………………………………ผู๎อนุมัติโครงการ 

(นายสันติรัฐ  ไชยโย) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ชื่อโครงการ   โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน ข้อที ่1 ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
 มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
 มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย  นอมน า 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสให๎คนทุกชํวงวัยเข๎าถึงบริการทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 ตลอดชีวิต 
 ข้อที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการ 
 จัดการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัยยากรมนุษย์ 
 ข้อที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน ประเด็นพิจารณา ข๎อที่ 1.1, 1.2 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารงานบุคคล  โรงเรียนขัติยะวงษา 
ผู้รับผิดชอบ    สิบตรีพงษ์ศักดิ์  สิทธิศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ความพอประมาณ   
 - มีความพอดี พอเหมาะในการจัด กิจกรรมให๎สอดคล๎องกับ งบประมาณ 
   ที่ได๎รับ 
 ความมีเหตุผล 
 - การบริหารก าลังคนและงบประมาณให๎คุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
 -  การบริหารปัจจัยเสี่ยง 
 เงื่อนไขความรู้ 
 - นักเรียนมีคุณภาพได๎รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 เงื่อนไขคุณธรรม 
 - ใฝุรู๎ ใฝุเรียน เพียรพยายาม อดทน ซื่อสัตย์ 
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1. หลักการและเหตุผล   
 จากสภาพสังคมปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุํมเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ปัญหายาเสพ
ติด ยังคงเป็นปัญหาต๎นๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการตํางๆที่มีผลกระทบกับเยาวชนซึ่ง
อาจหลงผิดประพฤติตัวไมํ เหมาะสมกับสภาพและวัยโดยเฉพาะการอยากรู๎ อยากลองในเรื่องยาเสพติด จึงมี
ความจ า เป็น จะต๎องจัดกิจกรรม ที่มุํงพัฒนาให๎นักเรียนเป็นผู๎น าที่ดีของสังคม เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ ติด อบายมุข และโรคเอดส์ที่ต๎องติดตาม เฝูาระวัง ดูแล รํวม รณรงค์ 
สร๎างเสริมจิตส านึก ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ ให๎ นักเรียนทุกคนหํางไกลจากยาเสพติดให๎โทษ โดยใช๎วันส าคัญท่ี
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด/บุหรี่/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์    การท ากิจกรรมสร๎างเสริมเครือขํายนักเรียนแกนน าในแตํ
ละระดับชั้น ม.1 – ม.6 อันเป็นก าลังในการเฝูา ระวังดูแล การแพรํระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา การคัด
กรองนักเรียน กลุํมเสี่ยง การชํวยเหลือ การบ าบัด ฟ้ืนฟู อยํางตํอเนื่อง การจัดสภาพสิ่งแวดล๎อมในห๎องเรียนให๎
เป็นห๎องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด อบายมุข ทุก ประเภท จัดมุมห๎องเพ่ือนเตือนเพ่ือน วัยใสมีปัญหาปรึกษา
ได๎ จัดตั้งคณะกรรมการดูแลห๎องเรียนสีขาว เพ่ือชํวย ก ากับดูแล เฝูาระวัง ด๎านพฤติกรรมเพ่ือน กลุํมเสี่ยง กลุํม
มีปัญหาในห๎องได๎รับการประสานงานชํวยเหลือ   สํงเสริมกิจกรรม To Be Number One สร๎างภาวะผู๎น าเป็น
หนึ่งไมํพ่ึงยา กล๎าแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ รวมทั้งได๎
ออกก าลังกาย ท าให๎เกิดสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี พร๎อมเป็นนักเรียนที่มีความสมบูรณ์ กิจกรรมเหลํานี้เป็นสิ่ง
ที่จะชํวยสํงเสริม กิจกรรมตํอต๎านการแพรํระบาดของ ยาเสพติด อบายมุขทุกประเภท จะเป็นการประสาน
ความเข๎าใจในการปฏิบัติของตนของนักเรียนได๎อยําง เหมาะสม และการอยูํรํวมกับสังคมได๎อยํางถูกต๎องตํอไป 
  
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 2.1 เพ่ือรณรงค์สร๎างจิตส านึกให๎นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด         
      2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและมีสํวนรํวมกิจกรรม น าไปสูํการปฏิบัติ การปูองกันและ
แก๎ไข       ปัญหายาเสพติด อบายมุข และโรคเอดส์ ได๎อยํางถูกต๎องทั้งตนเองและชุมชน         
      2.3  เพ่ือเสริมสร๎างเครือขํายนักเรียนแกนน าปูองกัน เฝูาระวัง ดูแล การแพรํระบาดของยาเสพติด 
อบายมุข ในสถานศึกษา          
      2.4  เพ่ือสร๎างเสริมการท ากิจกรรม To Be Number One สร๎างภาวะผู๎น าเป็นหนึ่งไมํพ่ึงยา กล๎า
แสดงออก   การรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ ประกอบด๎วยสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี      
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต   
               3.1.1  เชิงปริมาณ  นักเรียนจ านวน  700  คน ได๎รับความรู๎/ความเข๎าใจ/ประเภทยาเสพติด   
               3.1.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียนจ านวน 700 คน มีความตระหนัก มีความรู๎ ความเข๎าใจพิษภัยโทษ
ของยาเสพติด                                                       
           3.2  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
             3.2.1 นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจในสภาพปัญหา พิษภัยและผลของการใช๎ยาเสพติด                    
               3.2.2 นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีข้ึน 
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4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 4.1 นักเรียน ร๎อยละ 100 มีความรู๎ ความเข๎าใจในสภาพปัญหา พิษภัยและผลของการใช๎ยาเสพติด                    
 4.2 นักเรียน  ร๎อยละ 100 มีทักษะชีวิตที่ดีข้ึน 
 
5.  สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนขัติยะวงษา 
 
6.  วิธีด าเนินงาน 
 1. ข้ันเตรียมการวางแผน  มีข้ันตอนดังนี้ 
  1.1 ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
  1.2 ประชาสัมพันธ์แจ๎งขําวในคาบโฮมรูม รับทราบ โดยครูที่ปรึกษาคัดเลือกตัวแทน นักเรียน 
(ตามความสมัครใจ) เป็นนักเรียนแกนน าปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 1 คน/1 ห๎องเรียน  
 2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
  2.1 เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎สมัครใจ รับ คัดเลือก เป็นนักเรียนแกนน าปูองกันและแก๎ไข ปัญหา
ยาเสพติด ประจ าห๎อง    
  2.2 นักเรียนได๎ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
   - กิจกรรมแขํงขันการจัดบอร์ด/นิทรรศการ กิจกรรมห๎องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด  
   - กิจกรรมบูรณาการกีฬาต๎านยาเสพติด จัด กิจกรรมเสริมส าหรับนักเรียนกลุํมเสี่ยง  
   -กิจกรรมรณรงค์/ขบวนแหํ/เสียงตามสาย/แจก เอกสาร/ติดตามขําว/ติดสติกเกอร์/ 
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก, วัน ตํอต๎านยาเสพติด  
   - กิจกรรม ตอบ-ค าถามหน๎าเสาธง/กลําวค าปฏิญาณ/กิจกรรมรู๎ทันขําว ต๎านยาเสพติด   
   - กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุํมเสี่ยง - กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า  
   - กิจกรรมตรวจตรา เฝูาระวัง ตามจุดเสี่ยง จุดอับ กิจกรรมประสานชุมชน ต ารวจโรงเรียน/ 
ศูนย์เสมารักษ์ นักศึกษาวิชาทหาร/สารวัตร นักเรียน  
   - กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุํมเสี่ยง 
   - กิจกรรมติดตาม/แก๎ไขพฤติกรรมนักเรียน กลุํมเสี่ยง/ควบคุมพฤติกรรมไมํให๎เกิดซ้ าและสํงตํอ  
   - กิจกรรมประกวดแขํงขันผลิตหนังสั้น ปูองกัน และตํอต๎านยาเสพติด  
   - กิจกรรมประกวดแขํงขันวาดภาพ สื่อวัยรุํนวัย ใสหํางไกลยาเสพติด  
   - กิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันส าคัญเก่ียวกับ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
   - กิจกรรมแขํงขัน ประเภททีม เยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด ภาค 
ประเทศ 
 3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
  3.1 ลงพื้นที่ตรวจการท างานที่มอบหมาย     
  3.2 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม     
  3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 นับจ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การเข๎ารํวมกิจกรรม     
  4.2 รายงานผลและประเมินความพึงพอใจ     
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  4.3 นักเรียนที่ปรับปรุง พฤติกรรมเพ่ิมให๎ ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมแขํงขันการจัดบอร์ด
นิทรรศการกิจกรรม ห๎องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพ
ติด 

2,000 
 

ต.ค.63 - ธ.ค.64 สิบตรีพงษ์ศักดิ์ 
สิทธิศาสตร์ 
ครูแกนน ายาเสพติด 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าทุก
ห๎องเรียน 

2,000 ม.ค.64-มี.ค.64 สิบตรีพงษ์ศักดิ์ 
สิทธิศาสตร์ 
ครูแกนน ายาเสพติด 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมนักเรียน/คัดกรอง
นักเรียนกลุํมเสี่ยง 

1,000 พ.ค.64 - มิย.64 สิบตรีพงษ์ศักดิ์ 
สิทธิศาสตร์ 
ครูแกนน ายาเสพติด 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม ตอบ – ค าถาม หน๎าเสาธง
กลําวค าปฏิญาณ/กิจกรรมรู๎ทันขําวต๎านยาเสพติด 

500 ก.ค.64 - ก.ย.64 สิบตรีพงษ์ศักดิ์ 
สิทธิศาสตร์ 
ครูแกนน ายาเสพติด 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแขํงขันวาดภาพ ระบายสี
วันตํอต๎านยาเสพติด 

500 ม.ค.64 - ก.ย64 สิบตรีพงษ์ศักดิ์ 
สิทธิศาสตร์ 
ครูแกนน ายาเสพติด 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมรณรงค์ เนื่องใน วันส าคัญ
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

500 ก.ค.63 - ก.ย.63 
พ.ย.63 - มี.ค.64 

สิบตรีพงษ์ศักดิ์ 
สิทธิศาสตร์ 
ครูแกนน ายาเสพติด 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมแขํงขัน ประเภท ทีม 
เยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE ในระดับ 
จังหวัด ภาค ประเทศ 

1,000 ม.ค.64 - มี.ค.64 สิบตรีพงษ์ศักดิ์ 
สิทธิศาสตร์ 
ครูแกนน ายาเสพติด 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมกีฬาต๎านยาเสพติด 
อุปกรณ์กีฬาประจ าห๎องเรียน 

3,000 ก.ค.63 - ก.ย.63 สิบตรีพงษ์ศักดิ์ 
สิทธิศาสตร์ 
ครูแกนน ายาเสพติด 

รวม 10,500   
 
8.  วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  10,500  บาท  (หนึ่งหมื่นห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
 8.1  เงินสนับสนุนจาก       -         บาท   
 8.2  เงินประเภท  คําจัดการเรียนการสอน            10,500     บาท 
 
 
 



                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                หน้า  217 

 

9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมแขํงขันการจัด บอร์ด/นิทรรศการกิจกรรม ห๎องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพ
ติด 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าใช้สอย 
-  คํารางวัล 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 

- 
- 

2,000 

 
 
 

 
 9.2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมอบรมนักเรียนแกน น าทุกห๎องเรียน ( เสื้อนักเรียนแกนน า ) 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 

 
 
1,000 

 
 
จ านวน.....คนๆ ละ....ชัว่โมง ๆ ละ.......บาท 
จ านวน.......คนๆละ......ชั่วโมง ๆ ละ......บาท 

2 ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุ  อุปกรณ์ 

 
1,000 

 

 
 9.3 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมอบรมนักเรียน/คัดกรองนักเรียนกลุํมเสี่ยง 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าใช้สอย 
-  คํารางวัล 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
1,000 

 
 
จ านวน.........เครื่อง/ชิ้น/อันๆ  ละ........บาท 
จ านวน.......วัน ๆ ละ........คนๆ  ละ....บาท 
จ านวน.......มื้อๆละ......คนๆ  ละ........บาท 

 
 9.4 กิจกรรมที่ 4  กิจกรรม ตอบ – ค าถาม หน๎าเสาธง/กลําวค า 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คํารางวัล 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 
500 

 
 
จ านวน.....คนๆ ละ....ชัว่โมง ๆ ละ.......บาท 
จ านวน.......คนๆละ......ชั่วโมง ๆ ละ......บาท 
 
จ านวน.........เครื่อง/ชิ้น/อันๆ  ละ........บาท 
จ านวน.......วัน ๆ ละ........คนๆ  ละ....บาท 
จ านวน.......มื้อๆละ......คนๆ  ละ........บาท 
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 9.5 กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมแขํงขันวาดภาพ ระบายสีวันตํอต๎านยาเสพติด 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คํารางวัล 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 
 

500 

 
 
จ านวน.....คนๆ ละ....ชัว่โมง ๆ ละ.......บาท 
จ านวน.......คนๆละ......ชั่วโมง ๆ ละ......บาท 
 
จ านวน.......วัน ๆ ละ........คนๆ  ละ....บาท 
จ านวน.......มื้อๆละ......คนๆ  ละ........บาท 

 
 9.6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมรณรงค์ เนื่องใน วันส าคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คํารางวัล 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 

500 

 
 
จ านวน.....คนๆ ละ....ชัว่โมง ๆ ละ.......บาท 
จ านวน.......คนๆละ......ชั่วโมง ๆ ละ......บาท 
 
จ านวน.........เครื่อง/ชิ้น/อันๆ  ละ........บาท 
จ านวน.......วัน ๆ ละ........คนๆ  ละ....บาท 
จ านวน.......มื้อๆละ......คนๆ  ละ........บาท 

 
 9.7 กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมแขํงขัน ประเภท ทีม เยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE ในระดับ 
จังหวัด ภาค ประเทศ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คํารางวัล 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
จ านวน.....คนๆ ละ....ชัว่โมง ๆ ละ.......บาท 
จ านวน.......คนๆละ......ชั่วโมง ๆ ละ......บาท 
 
จ านวน.........เครื่อง/ชิ้น/อันๆ  ละ........บาท 
จ านวน.......วัน ๆ ละ........คนๆ  ละ....บาท 
จ านวน.......มื้อๆละ......คนๆ  ละ........บาท 
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 9.8 กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมกีฬาต๎านยาเสพติดอุปกรณ์กีฬาประจ าห๎องเรียน 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คํารางวัล 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จ านวน.....คนๆ ละ....ชัว่โมง ๆ ละ.......บาท 
จ านวน.......คนๆละ......ชั่วโมง ๆ ละ......บาท 
 
จ านวน.........เครื่อง/ชิ้น/อันๆ  ละ........บาท 
จ านวน.......วัน ๆ ละ........คนๆ  ละ....บาท 
จ านวน.......มื้อๆละ......คนๆ  ละ........บาท 

2 ค่าวัสดุ 
- คําวัสดุ  อุปกรณ์ 

 
3,000 

 

 
10.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (บาท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมแขํงขันการจัด 
บอร์ด/นิทรรศการกิจกรรม ห๎องเรียนสี
ขาว ปลอดยาเสพติด 

2,000 2,000    

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรมนักเรียน
แกน น าทุกห๎องเรียน 

2,000  2,000   

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรมนักเรียน/
คัดกรองนักเรียนกลุํมเสี่ยง 

1,000   1,000  

กิจกรรมที่ 4 :กิจกรรม ตอบ – ค าถาม 
หน๎าเสาธง/กลําวค าปฏิญาณ/ กิจกรรม
รู๎ทันขําวต๎านยาเสพติด  

500    500 

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมแขํงขันวาดภาพ 
ระบายสีวันตํอต๎านยาเสพติด 

500   500  

กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมรณรงค์ เนื่องใน 
วันส าคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

500   500  

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมแขํงขัน ประเภท 
ทีม เยาวชนคนดี TO BE NUMBER 
ONE ในระดับ จังหวัด ภาค ประเทศ 

1,000  1,000   

กิจกรรมที่ 8:กิจกรรมกีฬาต๎านยาเสพติด 3,000   3,000  
รวม 10,500 2,000 3,000 5,000 500 
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11.  ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 
12.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนร๎อยละ 100 ของ

กลุํมเปูาหมายมีสํวนรํวม จิต
อาสา ท ากิจกรรมตามความ
สนใจ 

- จัดกิจกรรมตามความ สนใจ  
- จัดกิจกรรมแบบมีสํวนรํวม จิต
อาสา  
 

- แบบประเมินกิจกรรมกลุํม 
- แบบประเมินความพึง พอใจ 

2. นักเรียนร๎อยละ 100 ด าเนิน
กิจกรรม PDCA 

- การสังเกต  
- การปฏิบัติการตามแผน  
- การมีสํวนรํวมกับชุมชน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
- แบบประเมินกลุํม แบบรายงานผล
การ ปฏิบัติงาน AAR 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ 

3. นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎รับ 
ความรู๎ / ความเข๎าใจ / ขยาย
ผล การน าไปใช๎ 

- การสังเกต  
- การสัมภาษณ์  
- การปฏิบัติตามแผน 

- แบบติดตาม ประเมินผลกิจกรรม 

4. ร๎อยละร๎อยของงบประมาณ
ตามแผน 

-รายงานผลการด าเนินงาน - แบบสรุปคําเบิกจําย 

 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 การบูรณาการกิจกรรม สร๎างเสริมภูมิค๎ุมกัน เฝูาระวัง ดูแล การแพรํระบาดยาเสพติด อบายมุขทุก     
                กลุํมสาระ   
         13.2 สร๎างเสริมอัตราก าลังเครือขํายแกนน าเยาวชนตํอต๎านยาเสพติด อบายมุข ในทุกระดับห๎องเรียน       
         13.3 สร๎างเสริม กระบวนการกลุํม การปฏิบัติลงพ้ืนที่จริง ตรวจตรา ตามอาคาร เฝูาระวัง การแจ๎งเหตุ  
                การบ าบัด สํงตํอ 
 
14.  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 14.1 จัดกิจกรรมตามความสนใจ 
           14.2 จัดกจิกรรมแบบมีสํวนรํวม จิตอาสา 
           14.3  มีการติดตาม พบปะ นักเรียนกลุํมเสี่ยงอยํางตํอเนื่อง 
 
15.  ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
           15.1 นักเรียนไมํเข๎ารํวม กิจกรรม ตามวัน เวลา ที่ ก าหนด  
           15.2 นักเรียน ที่เป็นเครือขํายงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ไมํติดตาม แจ๎งขําว ตรวจตรา 
                  เฝูาระวัง อยําง จริงจัง                                                                                  
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16.  แนวทางแก้ไขปัญหา 
 16.1  จัดท าปฏิทินปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กิจกรรม กลุํมให๎สมาชิกรับทราบ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 16.2  แบํงกลุํมยํอยรับผิดชอบ  
          16.3  จัดท าแบบฟอร์ม เฝูา ระวัง ติดตาม ผลงาน ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
 
17.  การติดตามและประเมินผล 
 17.1.  สังเกต 
          17.2   แบบสอบถาม 
          17.3   แบบประเมินความพึง พอใจ 
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ลงชื่อ.................................................ผู๎เสนอโครงการ      ลงชื่อ........................................ผู๎เห็นชอบโครงการ  
      (สิบตรีพงษ์ศักดิ์  สิทธิศาสตร์)                                 (นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 
          ครชู านาญการพิเศษ                                  รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 
   

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 
                                           ( นางสิริลักษณ์  กลางสุข )   
                                               หวัหน๎างานแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                       (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                  รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
                                                                  
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ......................... 

 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              ( นายสันติรัฐ  ไชยโย )   
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อโครงการ    โครงการบริหารกิจการนักเรียน 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน ข๎อที่  1 ผูเ๎รียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
 มีความสุข มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
 มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและ สังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย  นอมน าปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
  ข๎อที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล   
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  
   ข๎อที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ข๎อที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
   มาตรฐานที่  1 คุณภาพผู๎เรียน  ประเด็นพิจารณา  ข๎อที่  1.1,  1.2 
   มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
   ประเด็นพิจารณา  ข๎อที่  3.1,  3.2      
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานกิจการนักเรียน  และงานสํงเสริมประชาธิปไตยฯ 
ผู้รับผิดชอบ   1.  นายชัยชนะ  ยิ่งรัตนสุข   2.  นางสาวทิพยวรรณ  วิรัตนจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
      ความพอประมาณ   
     1. พอประมาณกับจ านวนนักเรียนและบุคลากรที่มีอยูํและสามารถจัดการเรียน 
      การสอนได๎ 
     2. พอประมาณกับงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ท่ีได๎รับจัดสรร  
  ความมีเหตุผล 
  1. การด าเนินการสิ่งใดต๎องพิจารณาเหตุที่เกี่ยวข๎องและผลที่คาดวําจะได๎รับ 
   อยํางรอบคอบ 
  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
  1. การมีระบบการบริหารจัดการที่สํงเสริมคุณภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรที่ดี 
  เงื่อนไขความรู้ 
  1. ความรู๎เรื่องสํงเสริมด๎านบริหารทั่วไปเพื่อการบริหารจัดการที่ดี เอื้อจํอการ 
     ท างานของครูและบุคลากรและสนองตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนได๎เป็นอยํางดี 
  2. ความรู๎เรื่องการประสานสัมพันธ์ รํวมมือกับองค์การอ่ืนหรือชุมชนในการ 
   พัฒนากระบวนการเรียนรู๎หรือศักยภาพของนักเรียน 
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  เงื่อนไขคุณธรรม 
  1. การท างานโดยใช๎สติปัญญา 
  2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายเพ่ือเกิด 
     ผลดีตํอองค์การ 
1. หลักการและเหตุผล   
 โรงเรียนมีภารกิจส าคัญ คือ การพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพ เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข เป็น
ทรัพยากรที่ทรงคุณคําของชาติในอนาคต การบริหารกิจการนักเรียนเป็นงานที่เกี่ยวกับนักเรียนนอกเหนือจากการ
เรียนการสอนตามปกติในชั้นเรียน และเกี่ยวข๎องกับนักเรียนตั้งแตํนักเรียนเริ่มเข๎าสูํโรงเรียน จนกระทั่งออกไปจาก
โรงเรียน กิจการนักเรียนเป็นงานที่มุํงชํวยสร๎างคุณสมบัติส าคัญที่มุํงหวังให๎แกํนักเรียน สํงเสริมการเรียนและชีวิต
ความเป็นอยูํของนักเรียนในโรงเรียนให๎ด าเนินไปด๎วยดี มีวินัยในตนเอง ให๎แตํละคนมีความก๎าวหน๎า เป็นประโยชน์
แกํตนเองและสังคม สถานศึกษาจะต๎องมีความเข๎าใจในหลักการและกระบวนการบริหารมีความสามารถในการ
ประสานงานกับทุกฝุายและต๎องให๎ความสนใจและเอาใจใสํในกิจการนักเรียนไมํน๎อยไปกวํางานด๎านอ่ืน ๆ 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 2.1 เพ่ือสํงเสริมการเรียนและชีวิตความเป็นอยูํของนักเรียนในโรงเรียนให๎ด าเนินไปด๎วยดีมีความ
ปรกติสุข ให๎เรียนรู๎ตามความถนัดความสนใจและเต็มศักยภาพ  
 2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง ปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อมและสามารถ
ปกครองตนเองได๎ 
 2.3 เพื่อสนับสนุนให๎ฝึกความคิดและการตัดสินใจของนักเรียน พัฒนาความรู๎ความสามารถ 
สติปัญญาของนักเรียนและสามารถน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต   
  นักเรียนจ านวน  700  คน  มีความรับผิดชอบ สามารถน๎าความรู๎ความสามารถจากการ
เรียนรู๎ในโรงเรียนน๎าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองในอนาคต 
 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์   
  นักเรียน  700  คน  และผู๎ปกครอง  700  
 3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  นักเรียน  700  คน  ผู๎ปกครอง  700  คน  และครู  50  คน 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 4.1  นักเรียนมีความรู๎เรื่องระเบียบวินัย 
 4.2  นักเรียนเข๎าคํายอบรมสภานักเรียนมีภาวะผู๎น าที่ดี 
 4.3  นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมที่สารวัตนักเรียนเป็นผู๎น า 
 
5. สถานที่ด าเนินงาน   
 โรงเรียนขัติยะวงษา 
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6. วิธีด าเนินการ   
 6.1 กิจกรรมการวางแผน  มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  6.1.1  จัดท าโครงการและน าเสนอ 
  6.1.2  แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
  6.1.3  ด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ให๎เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 6.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน  มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  6.2.1  เสนอโครงการ 
  6.2.2 ด าเนินการตามกิจกรรมตําง ๆ ที่จัดดังนี้ 
   -  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
   -  กิจกรรมเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียนและคณะสี 
   -  กิจกรรมสภานักเรียน 
   -  กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 
   
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสํงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 1,000 ตลอดปีการศึกษา นายชัยชนะ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 

5,000 ก.พ.64 น.ส.ทิพยวรรณ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสภานักเรียน 10,000 ตลอดปีการศึกษา น.ส.ทิพยวรรณ 
กิจกรรมที่ 4 สารวัตรนักเรียน   น.ส.ทิพยวรรณ 

รวม 16,000   
 
8. วงเงินของโครงการ  ทั้งหมด  16,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุนจาก         -    บาท   
 8.2 เงินประเภท  คําจัดการเรียนการสอน       16,000  บาท   
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมสํงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําจัดท าเอกสาร  
- คําวัสดุอุปกรณ์ 
- คําเอกสารสรุปรายงาน 

 
1,000 
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 9.2   กิจกรรมที่ 2  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําจัดท าเอกสาร  
- คําวัสดุอุปกรณ์ 
- คําเอกสารสรุปรายงาน 
 

 
5,000 

 

 
 9.3   กิจกรรมที่ 3  สภานักเรียน 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
- คําจัดท าเอกสาร  
- คําวัสดุอุปกรณ์หาเสียงเลือกตั้ง
สภานักเรียน 

- คําเอกสารสรุปรายงาน 
- ปรับปรุงกิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมประชาธิปไตย 

 
10,000 

 

 
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมสํงเสริมระเบียบ
วินัยนักเรียน 

10,000 5,000  5,000  

กิจกรรมที่ 2 : เลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 

5,000    5,000 

กิจกรรมที่  4 : สภานักเรียน 10,000 10,000    
รวม 16,000     

 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที 
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12. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  ผู๎เรียนมีความรู๎เรื่องระเบียบ
วินัย 

2.  ผู๎เรียนเข๎าคํายอบรมสภา
นักเรียนมีภาวะผู๎น าที่ดี 

3.  ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมที่
สารวัตนักเรียนเป็นผู๎น า 

4. ผู๎เรียนมีลักษณะพฤติกรรม
ประชาธิปไตยท่ีสอดคล๎องกับ
สังคมไทยในปัจจุบัน 

5. ผู๎เรียนมีลักษณะพฤติกรรมที่มี
ความรัก  ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

6. เคารพสิทธิ เสรีภาพของบุคคล
อ่ืน  ไว๎วางใจผู๎อื่น  มองโลกใน
แงํดี  และสมานความสามัคคี 

สอบถาม 
 

สอบถาม 
 

สอบถาม 
 

สอบถาม 
 
 

สอบถาม 
 
 

สอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
 

 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1  ผู๎เรียนเข๎าใจในหลักประชาธิปไตย รู๎จักปกครองตนเอง 
13.2  ผู๎เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น 
13.4  ผู๎เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
13.5  ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริงสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
13.6  ผู๎เรียนและเข๎าใจการท างานเป็นหมูํคณะ  

 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 - 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 - 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - 
17. การติดตามและประเมินผล 
 - 
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ลงชื่อ..................................................ผู๎เสนอโครงการ        ลงชื่อ........................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
  (นางสาวทิพยวรรณ  วิรัตนจันทร์)                                     (นางนพมาศ  สุวรรณหาร) 
          ครูช านาญการพิเศษ                                    รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 
   

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 
                                           ( นางสิริลักษณ์  กลางสุข )   
                                               หวัหน๎างานแผนงาน  
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                         (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
                                                           
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ..... 

 
ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                              ( นายสันติรัฐ  ไชยโย )   
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน ข้อที่ 4 สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ 
     ข้อที ่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น  
     ที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
     ข้อที่  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการ 
     จัดการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
     มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ประเด็นการพิจารณาข๎อที่   2.2  ข๎อที่ 2.5  ข๎อที่ 2.6 
ลักษณะโครงการ     โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ     1. นายสิริวิชญ์  ชาไกรยะ     2. นางอรวรรณ  รุํงวิสัย     
     3. นางนาควดี  โสภาพล  4. นายศุภชัย  ศรีจักรโคตร   
     5. นายกิตติ  แก๎วกิจติ        6. นางสาวนิสาชล  กองปัญญา 
     7. นายชูศักดิ์  ปันต๏ะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     ความพอประมาณ   
     1. พอประมาณกับจ านวนนักเรียนและบุคลากรที่มีอยูํและสามารถจัดการเรียน 
      การสอนได๎ 
     2. พอประมาณกับงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ท่ีได๎รับจัดสรร  
     ความมีเหตุผล 
     การด าเนินการสิ่งใดต๎องพิจารณาเหตุที่เกี่ยวข๎องและผลที่คาดวําจะได๎รับอยําง 
     รอบคอบ 
     การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
     การมีระบบการบริหารจัดการที่สํงเสริมคุณภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้ 
     1. ความรู๎เรื่องสํงเสริมด๎านบริหารทั่วไปเพื่อการบริหารจัดการที่ดี เอื้อตํอการ 
        ท างานของครูและบุคลากรและสนองตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนได๎เป็นอยํางดี 
     2. ความรู๎เรื่องการประสานสัมพันธ์ รํวมมือกับองค์การอ่ืนหรือชุมชนในการ 
      พัฒนากระบวนการเรียนรู๎หรือศักยภาพของนักเรียน 
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     เงื่อนไขคุณธรรม 
     1. การท างานโดยใช๎สติปัญญา 
     2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายเพ่ือเกิด 
      ผลดีตํอองค์การ 
     3. ความเสียสละ ความขยันหมั่นเพียรของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องทั้งผู๎บริหาร ครู  
      นักเรียนรวมทั้งบุคลากรอ่ืนๆ 
1. หลักการและเหตุผล   

เพ่ือให๎ระบบการบริหารงาน การจัดการองค์การ โครงสร๎างมีความคลํองตัวเป็นสากล และปรับเปลี่ยนได๎
ตามสถานการณ์อยํางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  เกิดความพึงพอใจ
ตํอผู๎ใช๎บริการงานด๎านตํางๆ ได๎แกํ  งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์และงานสัมพันธ์ชุมชน งานโสตทัศนศึกษา งาน
ดนตรี นาฏศิลป์ และวงโยธวาทิต รวมทั้งงานยานพาหนะและงานบริการสาธารณะ มีการจัดการควบคุมภายใน
องค์การ ดังนั้น เพ่ือให๎การบริหารองค์การด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุํม
งานบริหารทั่วไปจึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไปขึ้น 

  
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

2.1. เพ่ือพัฒนาองค์การให๎มีการบริหารงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 2.2  เพ่ือให๎ระบบงานตํางๆ ของกลุํมบริหารทั่วไปด าเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพรวดเร็วและถูกต๎อง
ตามระเบียบ 

2.3  เพ่ือให๎หนํวยงานในองค์การมีการจัดระบบควบคุมภายใน 
2.4  เพ่ือให๎ผู๎ใช๎บริการงานด๎านตํางๆ ของกลุํมบริหารทั่วไปมีความพึงพอใจ 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต   
  3.1.1 โสตทัศนูปกรณ์ตําง ๆ  มีจ านวนเพียงพอและสามารถใช๎งานและให๎บริการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
  3.1.2  จัดท าวารสารโรงเรียน  “รํมขัติยา”  ปีละอยํางน๎อย 1  ฉบับ และเอกสารเผยแพรํอ่ืนๆ 
ชุมชนได๎รับทราบขําวสารของโรงเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
  3.1.3  บริการประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ผลงานและขําวสารตํางๆ นักเรียน  ครู  ผู๎ปกครอง  และ
ชุมชนมีความพึงพอใจในการให๎บริการขําวสารและอ านวยความสะดวกด๎านตํางๆ     
  3.1.4  นักเรียน และบุคลการโรงเรียนขัติยะวงษาทั้งหมดเข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชนในงาน
ประเพณีและวันส าคัญตํางๆ ในโอกาสตํางๆ  ตามความเหมาะสม แสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์และมีสํวนรํวมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
  3.1.5  มีการบริหารจัดการของกลุํมงานบริหารทั่วไป มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู๎เกี่ยวข๎อง
พึงพอใจ 
 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์   
  3.2.1 ครูและบุคลากร หนํวยงานอื่น และชุมชน  1,000  คน 
  3.2.2 นักเรียน 700  คน 
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 3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  3.3.1 ครูและบุคลากร หนํวยงานอื่น และชุมชน  1,000  คน 
  3.3.2 นักเรียน 700  คน 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 4.1  มีเอกสารเผยแพรํผลงานและกิจกรรมตํางๆ ของนักเรียนและโรงเรียนตํอชุมชน  
 4.2  นักเรียน  ครู  ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการให๎บริการขําวสารและอ านวยความ
สะดวกด๎านตําง ๆ 
 4.3. นักเรียนและบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 4.4 นักเรียนและบุคลากรมีความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และตระหนัก
ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทยให๎คงอยูํสืบไป 
 4.5 งานโสตทัศนศึกษามีความพร๎อมด๎านโสตทัศนูปกรณ์ตําง ๆ และด๎านบุคลากรในการให๎บริการ 
 4.6. ผู๎ใช๎บริการงานด๎านตํางๆ ของกลุํมบริหารทั่วไปมีความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการ 
 4.7 ระบบการให๎บริการวงโยธวาทิตเป็นที่พึงพอใจแกํชุมชน 
 
5. สถานที่ด าเนินงาน   

 โรงเรียนขัติยะวงษา 
 

6. วิธีด าเนินการ   
 6.1 งานส านักงานบริหารทั่วไป  มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  6.1.1 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
  6.1.2 ก าหนดผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  6.1.3  เสนอเพ่ือขอนุมัติโครงการ 
  6.1.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
  6.1.5 ซํอมแซม/บ ารุงวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
  6.1.6. ตรวจสอบและประเมิน 
  6.1.7 เขียนรายงานการสรุปผล 
   6.1.8. เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 6.2  งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  6.2.1 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
  6.2.2 ก าหนดผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  6.2.3  เสนอเพ่ือขอนุมัติโครงการ 
  6.2.4 จัดท าวารสารโรงเรียน“รํมขัติยา” 
  6.2.5 จัดท าบอร์ดบุคลากรทุกฝุาย/ปูายไวนิลกิจกรรมตําง ๆ ทั้งหมด/จัดท า ส.ค.ส/วัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 
  6.2.6 ซํอมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ในงานประชาสัมพันธ์ 
  6.2.7  งานสัมพันธ์ชุมชน จัดซื้อเครื่องราชสักการะ/พานพํุม/พวงมาลา 
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  6.2.8 ตรวจสอบและประเมิน 
  6.2.9. เขียนรายงานการสรุปผล 
   6.2.10 เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 6.3 งานโสตทัศนศึกษา  มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  6.3.1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
  6.3.2 ก าหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  6.3.3 เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  6.3.4 ซํอมบ ารุง/พัฒนางานโสตระบบเสียง/เครื่องฉาย 
  6.3.5 ตรวจสอบและประเมิน 
  6.3.6 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
  6.3.7 เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 6.4 งานดนตรี นาฏศิลป์ และวงโยธวาทิต  ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  6.4.1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
  6.4.2 ก าหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  6.4.3 เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  6.4.4 ด าเนินการซํอมบ ารุงเครื่องดนตรี 
  6.4.5 ตรวจสอบและประเมิน 
  6.4.6 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
  6.4.7 เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 6.5 งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  6.5.1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
  6.5.2 ก าหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  6.5.3 เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  6.6.4 จ๎างพนักงานขับรถ 
  6.5.5 คําประกันภัยตาม พรบ. รถตู๎และรถหกล๎อและซํอมบ ารุง 
  6.5.6 คําน้ ามันเชื้อเพลิง 
  6..5.7 ตรวจสอบและประเมิน 
  6.5.8 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
  6.5.9 เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผน (Plan) 
  1.1 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
  1.2 ก าหนดผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  1.3  เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

 
 
 

มี.ค.2563  คณะกรรมการ
กลุํมบริหาร
ทั่วไป 

.2. ด าเนินการ (Do)  พ.ค.2563 – มี.ค. 2564  
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กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 งานส านักงานบริหารทั่วไป   
   1.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
   1.2 ซํอมแซม/บ ารุงวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
กิจกรรมที่ 2 งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์
ชุมชน 
   2.1 จัดท าบอร์ดบุคลากรทุกฝุาย/ปูายไวนิล

กิจกรรมตําง ๆ ทั้งหมด/จัดท า ส.ค.ส/
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

   2.2 ซํอมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ในงาน
ประชาสัมพันธ์ 

   2.4  งานสัมพันธ์ชุมชน จัดซื้อเครื่องราช
สักการะ/พานพํุม/พวงมาลา 

กิจกรรมที่ 3 งานโสตทัศนศึกษา   
   3.1 ซํอมบ ารุง/พฒันางานโสตระบบเสียง/

เครื่องฉาย 
กิจกรรมที่ 4 งานดนตรี นาฏศิลป์ และ 
วงโยธวาทิต   
   4.1 ซํอมบ ารุงเครื่องดนตรี 

 
5,000 
5,961 

 
 

27,000 
 
 

3,000 
 

18,000 
 
 

25,000 
 
 
 

10,000 

นางอรวรรณ 
รุํงวิสัย 
 
นางนาควดี 
  โสภาพล 
และ 
นายศุภชัย 
  ศรีจักรโคตร 
 
 
 
 
นายกิตติ 
   แก๎วกิจติ 
 
น.ส.นิสาชล 

กิจกรรมที่ 5 งานยานพาหนะและบริการ
สาธารณะ 
  5.1 คําจ๎างพนักงานขับรถ   
  5.1 คําประกันภัยตาม พรบ. รถตู๎และรถหก

ล๎อและซํอมบ ารุง 
 5.2  คําน้ ามันเชื้อเพลิง  

 
 

94,400 
50,000 

 
100,000 

 นายชูศักดิ์  
ปันต๏ะ 

3. ตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ตรวจสอบและประเมิน 

 ก.ย.2563/มี.ค.2564 หัวหน๎างานฯ 

4. ประเมินผลและรายงาน (Action) 
   4.1 เขียนรายงานการสรุปผล 
   4.2 เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 ก.ย.2563/มี.ค.2564 หัวหน๎างานฯ 

รวม 338,461     
 
8. วงเงินของโครงการ    ทั้งหมด   288,050  บาท  (สามแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร๎อยหกสิบเอ็ดบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุนจาก         -    บาท   
 8.2 เงินประเภท  คําจัดการเรียนการสอน       193,550   บาท   
    เงินรายได๎สถานศึกษา            94,500    บาท  
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9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  : งานส านกังานบริหารทั่วไป   
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คําซํอมแซม/บ ารุงวัสดุอุปกรณ์

ส านักงาน 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 

5,550 

 
 
จ านวน.....คนๆ ละ....ชัว่โมง ๆ ละ.......บาท 
จ านวน.......คนๆละ......ชั่วโมง ๆ ละ.....บาท 
 
จ านวน.......เครื่อง/ชิ้น/อันๆ  ละ........บาท 
 
จ านวน.......วัน ๆ ละ......คนๆ  ละ......บาท 
จ านวน......มื้อๆละ........คนๆ  ละ.......บาท 

 
 9.2 กิจกรรมที่ 2  : งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คําซํอมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ในงาน

ประชาสัมพันธ์ 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 

3,000 

 
 
จ านวน......คนๆละ....ชั่วโมงๆละ....บาท 
จ านวน.....คนๆละ....ชั่วโมงๆละ.....บาท 
 
จ านวน....เครื่อง/ชิ้น/อันๆ ละ.........บาท 
 
จ านวน....วันๆละ.....คนๆ  ละ.........บาท 
จ านวน......มื้อๆละ.....คนๆ  ละ.......บาท 

2 ค่าวัสดุ 
2.1 จัดท าบอร์ดบุคลากรทุกฝุาย/ปูายไว

นิลกิจกรรมตําง ๆ ทั้งหมด/จัดท า 
ส.ค.ส/วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

2.2 งานสัมพันธ์ชุมชน จัดซื้อเครื่องราช
สักการะ/พานพํุม/พวงมาลา 

    
 
 
 

10,000 

 

 
 9.3 กิจกรรมที่ 3  : งานโสตทัศนศึกษา    
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 

 
 
 
 

 
 
จ านวน....คนๆละ...ชัว่โมงๆละ..บาท 
จ านวน.....คนๆละ...ชั่วโมงๆละ.....บาท 
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ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คําซํอมบ ารุง/พัฒนางานโสตระบบ

เสียง/เครื่องฉาย 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 
 

20,000 

 
จ านวน....เครื่อง/ชิ้น/อันๆ ละ.........บาท 
จ านวน.....วันๆละ.....คนๆ  ละ.......บาท 
จ านวน.....มื้อๆละ....คนๆ  ละ.........บาท 

 
 9.4 กิจกรรมที่ 4  : งานดนตรี นาฏศิลป์ และวงโยธวาทิต   
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คําซํอม บ ารุงเครื่องดนตรี 
 

 
 
 
 
 

5,000 

 
 
จ านวน....คนๆละ.....ชั่วโมงๆละ...บาท 
จ านวน.....คนๆละ.....ชั่วโมงๆละ.....บาท 
 
จ านวน......เครื่อง/ชิ้น/อันๆ ละ......บาท 

 
 9.5 กิจกรรมที่ 5  : งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําจ๎างพนักงานขับรถ 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 
- คําประกันภัยตาม พรบ. รถตู๎และรถ
หกล๎อและซํอมบ ารุง 

- คําน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 

94,500 
 
 

50,000 
 

100,000 
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10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 : งานส านักงานบริหาร
ทั่วไป   
1.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
1.2 ซํอมแซม/บ ารุงวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

 
 
 

5,550 

 
 
 

5,550 

   

กิจกรรมที่ 2 : งานประชาสัมพันธ์และ
สัมพันธ์ชุมชน 
2.1 จัดท าบอร์ดบุคลากรทุกฝุาย/ปูายไว

นิลกิจกรรมตําง ๆ ทั้งหมด/จัดท า 
ส.ค.ส/วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

2.2 ซํอมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ในงาน
ประชาสัมพันธ์ 

2.3 งานสัมพันธ์ชุมชน จัดซื้อเครื่องราช
สักการะ/พานพํุม/พวงมาลา 

 
 
 
 
 

3,000 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 

3,000 
 

5,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

กิจกรรมที่ 3 : งานโสตทัศนศึกษา 
3.1 คําซํอมบ ารุง/พัฒนางานโสตระบบ 

 
20,000 

 
20,000 

 
 

 
 

 

กิจกรรมที่ 4 : งานดนตรี นาฏศิลป์ และ
วงโยธวาทิต   
4.1 คําซํอมบ ารุงเครื่องดนตรี 

 
 

5,000 

 
 
 

 
 

5,000 

 
 
 

 

กิจกรรมที่ 5 : งานยานพาหนะและ
บริการสาธารณะ 
-  คําจ๎างพนักงานขับรถ 
-  คําประกันภัยตาม พรบ. รถตู๎และรถหก

ล๎อและซํอมบ ารุง 
- คําน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 

94,500 
50,000 

 
100,000 

 
 

23,625 
25,000 

 
50,000 

 
 

23,625 
 

 
 

23,625 
25,000 

 
50,000 

 
 

23,625 
 

รวม 288,050 132,175 28,625 103,625 23,625 
 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
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12. การประเมินผล 
(เป้าหมาย) ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  มีเอกสารเผยแพรํผลงานและกิจกรรมตํางๆ 
ของนักเรียนและโรงเรียนตํอชุมชน  

2.  นักเรียน  ครู  ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึง
พอใจในการให๎บริการขําวสารและอ านวยความ
สะดวกด๎านตําง ๆ 

3. นักเรียนและบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน 

4. นักเรียนและบุคลากรมีความจงรักภักดีตํอ
สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และ
ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทยให๎คงอยูํสืบไป 

5. งานโสตทัศนศึกษามีความพร๎อมด๎าน
โสตทัศนูปกรณ์ตําง ๆ และด๎านบุคลากรในการ
ให๎บริการ 

6. ผู๎บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให๎บริการ 

7. ระบบการให๎บริการวงโยธวาทิตเป็นที่พึงพอใจ
แกํชุมชน 

- การสอบถาม/การ
ตรวจสอบ 

- การสอบถาม  
 
 
- การสอบถาม 
 
- การสอบถาม 
 
 
 
- การสอบถาม 
 
 
- การสอบถาม 
 
- การสอบถาม 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม  
 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบสอบถาม 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  มีเอกสารเผยแพรํผลงานและกิจกรรมตํางๆ ของนักเรียนและโรงเรียนตํอชุมชน  
 13.2  นักเรียน  ครู  ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการให๎บริการขําวสารและอ านวยความ
สะดวกด๎านตําง ๆ 
 13.3. นักเรียนและบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 13.4 นักเรียนและบุคลากรมีความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และตระหนัก
ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทยให๎คงอยูํสืบไป 
 13.5 งานโสตทัศนศึกษามีความพร๎อมด๎านโสตทัศนูปกรณ์ตําง ๆ และด๎านบุคลากรในการให๎บริการ 
 13.6. ผู๎ใช๎บริการงานด๎านตํางๆ ของกลุํมบริหารทั่วไปมีความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการ 
 13.7 ระบบการให๎บริการวงโยธวาทิตเป็นที่พึงพอใจแกํชุมชน 
 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ใช๎วิธีการบริหารแบบมีสํวนรํวมที่เปิดโอกาสให๎ครูบุคลกร นักเรียน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
มีสํวนรํวม และการให๎ความรํวมมือในการดูแลรักษา ระบบการจัดการที่ดีนั้นให๎ยั่งยืน ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยําง
คุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด และท่ีส าคัญที่สุด คือ เป็นการสร๎างกลไกของการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สุขขององค์การ 
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15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 15.1 ความลําช๎าในการด าเนินการตามชํวงเวลาของโครงการ 
 15.2 งบประมาณไมํเพียงพอในการด าเนินงานตามโครงการ 
 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 16.1 ปรับชํวงเวลาหรือกิจกรรมเพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ชองโครงการ 
 16.2 ปรับกิจกรรมหรือรูปแบบ สร๎างทางเลือก และเลือกทางที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มี   
เพ่ือความส าเร็จของโครงการ 
 
17. การติดตามและประเมินผล 
 เปรียบเทียบผลลัพธ์ของโครงการ (Project Results or Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ของ
โครงการที่คาดวําจะเกิดข้ึน หรือท่ีก าหนดไว๎ในวัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives) เพ่ือทราบวํา
การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ โดยมีกระบวนการวัดปัจจัยน าเข๎า (Inputs) กิจกรรม 
(Activities) และการผลิต (Outputs) ของโครงการซึ่งกระท าตามชํวงเวลาตําง ๆ ระหวํางน าโครงการไปปฏิบัติ
เพ่ือระบุปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการวําเป็นไปตามแผนหรือไมํ เพ่ือหามาตรการแก๎ไขท่ี
เหมาะสมเพ่ือให๎การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ลงชื่อ............................................ผู๎เสนอโครงการ              ลงชื่อ........................................ผู๎ เห็นชอบโครงการ 
       (นางอรวรรณ  รุํงวิสัย)                                            (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
         ครูช านาญการพิเศษ                                          รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารทั่วไป 
 
   

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 
                                           (นางสิริลักษณ์  กลางสุข)   
                                              หวัหน๎างานแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                         (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                  รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
                                              
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ..... 

 
ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                              (นายสันติรัฐ  ไชยโย)   
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 

ชื่อโครงการ    โครงการการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน   ข้อที ่5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
       ที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
       ข้อที่  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการ 
       จัดการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.   ข้อที่  5  ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
       มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       ประเด็นพิจารณา  ข๎อที่  2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ 
       ตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ      โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุํมบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ       1. นายสิริวิชญ์  ชาไกรยะ     2. นายศุภชัย  ศรีจักรโคตร    
       3. นางอรวรรณ  รุํงวิสัย 4. นายชุติพนธ์  สูงสันเขต     
       5. นายรัตนสิทธิ์  สาระรัตน์   6.นายชูศักดิ์  ปันต๏ะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
       ความพอประมาณ   
       1. พอประมาณกับจ านวนนักเรียนและบุคลากรที่มีอยูํและสามารถจัดการเรียน 
        การสอนได๎ 
       2. พอประมาณกับงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ท่ีได๎รับจัดสรร  
       ความมีเหตุผล 
       การด าเนินการสิ่งใดต๎องพิจารณาเหตุที่เกี่ยวข๎องและผลที่คาดวําจะได๎รับอยําง 
       รอบคอบ 
       การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
       การมีระบบการบริหารจัดการด๎านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล๎อมท่ีสํงเสริม 
       พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากรที่ดี 
       เงื่อนไขความรู้ 
       1. ความรู๎เรื่องสํงเสริมด๎านการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอ 
        การเรียนรู๎ของนักเรียนอยํางมีคุณภาพ 
       2. ความรู๎เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน 
        อยํางมีคุณภาพ 
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     เงื่อนไขคุณธรรม 
     1. การมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ครู บุคลการ นักเรียน และชุมชนในการรํวมดูแล 
      รักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต 
      เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
     2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายเพ่ือเกิดผลดีตํอ 
      องค์กร 
     3. ความเสียสละ ความขยันหมั่นเพียรของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องทั้งผู๎บริหาร ครู นักเรียน 
      รวมทั้งบุคลากรอ่ืนๆ  
 
1. หลักการและเหตุผล   

 โรงเรียนขัติยะวงษาเป็นโรงเรียนที่สร๎างมานานถึง  30 กวําปี  อาคารสถานที่  โต๏ะ  เก๎าอ้ีและ
สํวนประกอบอาคารในแตํละปีมีการช ารุด  เนื่องจากการใช๎งาน  จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องปรับปรุง  ซํอมแซมให๎
ใช๎การได๎ดีอยูํเสมอ  ทั้งนี้เพ่ือให๎การบริหารงานของโรงเรียนด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย  บุคลากรและชุมชน  
มีความพึงพอใจ  มีสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่สะอาด  รํมรื่น  และให๎ความรู๎สึกท่ีอบอุํนและปลอดภัย  และ
เพ่ือสนองความต๎องการของโรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อม 
ที่ดี  เอื้อตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎   
  
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

 2.1 พัฒนาและปรับปรุงซํอมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ให๎พร๎อมใช๎งานอยํางมีประสิทธิภาพ  
สะอาดและปลอดภัย 
 2.2  การให๎บริการอ านวยความสะดวกแกํบุคลากร  นักเรียน  ชุมชน  ได๎ใช๎อาคารสถานที่ด๎วยความ
พึงพอใจ 
 2.3  พัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎มีทัศนียภาพที่สวยงาม  รํมรื่น  มีบรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่ดีเอ้ือตํอ
การจัดกิจกรรม 
 2.4  มีระบบสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ พร๎อมให๎บริการตลอดเวลา 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต   
  3.1.1  มีการซํอมบ ารุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
  3.1.2  มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการบริหารจัดการพัฒนางานอาคารสถานที่ 
  3.1.3  สถานที่และภูมิทัศน์ในโรงเรียนได๎รับการพัฒนาและปรับปรุงซํอมแซมให๎อยูํในสภาพพร๎อม
ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  3.1.4  อาคารทุกอาคาร  สถานที่และภูมิทัศน์ในโรงเรียนมีความพร๎อมในการใช๎งานอยํางมี
ประสิทธิภาพ  สะอาดและและปลอดภัย 
  3.1.5  โรงเรียนมีบรรยากาศ  สภาพแวดล๎อมทางกายภาพสะอาดและรํมรื่น 
  3.1.6  ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจในการใช๎อาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
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 3.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์   
  3.2.1 ครูและบุคลากร หนํวยงานอื่น และชุมชน  1,000 คน 
  3.2.2 นักเรียน 700  คน 
 3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  3.3.1 ครูและบุคลากร หนํวยงานอื่น และชุมชน  1,000  คน 
  3.3.2 นักเรียน 700  คน 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 4.1  มีเอกสารเผยแพรํผลงานและกิจกรรมตํางๆ ของนักเรียนและโรงเรียนตํอชุมชน  
 4.2  นักเรียน  ครู  ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการให๎บริการขําวสารและอ านวยความ
สะดวกด๎านตําง ๆ 
 4.3. นักเรียนและบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 4.4 นักเรียนและบุคลากรมีความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และตระหนัก
ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทยให๎คงอยูํสืบไป 
 4.5 งานโสตทัศนศึกษามีความพร๎อมด๎านโสตทัศนูปกรณ์ตําง ๆ และด๎านบุคลากรในการให๎บริการ 
 4.6. ผู๎ใช๎บริการงานด๎านตํางๆ ของกลุํมบริหารทั่วไปมีความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการ 
 4.7 ระบบการให๎บริการวงโยธวาทิตเป็นที่พึงพอใจแกํชุมชน 
 
5. สถานที่ด าเนินงาน   

 โรงเรียนขัติยะวงษา 
 

6. วิธีด าเนินการ   
 6.1 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  6.1.1 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
  6.1.2 ก าหนดผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  6.1.3  เสนอเพ่ือขอนุมัติโครงการ 
  6.1.4  งานปรับปรุง/บ ารุงซํอมแซม ดังนี้ 
   1)  วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด อาคาร ห๎องน้ าห๎องส๎วม 
   2)  วัสดุอุปกรณ์ซํอมเครื่องตัดหญ๎า เลื่อยตัดไม๎ 
   3)  วัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมโต๏ะ เก๎าอ้ีนักเรียน 
   4)  วัสดุอุปกรณ์ซํอมระบบไฟฟูา/ประปา 
   5)  วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เครื่องใช๎ไฟฟูา เครื่องปรับอากาศ 
   6)  วัดสุดุอุปกรณ์ระบบน้ าบาดาลและเครื่องกรองน้ า 
   7) ปรับปรุงระบบน้ าถังพักน้ าห๎องส๎วมนักเรียนด๎านทิศตะวันตกและตะวันออก 
   8) จัดสวนหยํอมรอบบริเวณอาคารโดมอเนกประสงค์ 
   9) ซํอมแซมหลังคาโรงจอดรถนักเรียน 
  6.1.5 จ๎างลูกจ๎างประจ า (แมํบ๎านท าความสะอาด และนักการภารโรง) 
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  6.1.6 งานสาธารณูปโภค 
   1) คําไฟฟูา 
   2) คําน้ า และสูบสิ่งปฏิกูล 
  6.1.7. ตรวจสอบและประเมิน 
  6.1.8 เขียนรายงานการสรุปผล 
   6.1.9 เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผน (Plan) 
  1.1 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
  1.2 ก าหนดผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  1.3  เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

 
 
 

พ.ค. 2563  
 
 

คณะ
กรรมการฯ 
 

2. ด าเนินการ (Do) 
   2.1 งานปรับปรุงพัฒนา/บ ารุงซ่อมแซม ดังนี้ 

1)  วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด อาคาร 
ห๎องน้ าห๎องส๎วม 

2)  วัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ๎า เลื่อยตัดต๎นไม๎ 
    3)  วัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมห๎องเรียน/ส านักงาน

โต๏ะ เก๎าอ้ีนักเรียน 
    4)  วัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟูา/ประปา 
    5)  วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เครื่องใช๎ไฟฟูา 

เครื่องปรับอากาศ 
    6)  วัดสุดุอุปกรณ์ระบบน้ าบาดาลและเครื่อง

กรองน้ า 
    7) ปรับปรุงระบบน้ าถังพักน้ าห๎องส๎วม

นักเรียนด๎านทิศตะวันตกและตะวันออก 
    8) จัดสวนหยํอมรอบบริเวณอาคารโดม

อเนกประสงค์ 
    9) ซํอมแซมหลังคาโรงจอดรถนักเรียน 

2.2 งานลูกจ้างประจ า 
1)  คําจ๎างแมํบ๎านท าความสะอาด(รวมเงิน

ประกันสังคม) 
2)  คําจ๎างผู๎ชํวยนักการภารโรง(รวมเงิน

ประกันสังคม) 

 
 

30,000 
 

15,000 
 

20,000 
15,000 
16,000 

 
12,890 

 
 
 

20,000 
 

 
 

    84,000 
  

180,600 
 

พ.ค.2563-มี.ค.2563 
 

นายสิริวิชญ์  
    ชาไกรยะ 
นายศุภชัย  
ศรีจักโคตร 
 

    2.3 งานสาธารณูปโภค 
       1) คําไฟฟูา 
       2) คําน้ า และสูบสิ่งปฏิกูล 

 
600,000 
80,000 
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กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
       3) คําอินเทอร์เน็ต 20,000 
3. ตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ตรวจสอบและประเมิน 

 ก.ย.2563/มี.ค.2564 
 

นายสิริวิชญ์  
    ชาไกรยะ 
นายศุภชัย  
ศรีจักรโคตร 

4. ประเมินผลและรายงาน (Action) 
   4.1 เขียนรายงานการสรุปผล 
   4.2 เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม/ด าเนิน

ตามโครงการ 

 ก.ย.2563/มี.ค.2564 
 

นายสิริวิชญ์  
    ชาไกรยะ 
นายศุภชัย  
ศรีจักโคตร 

รวม 1,281,700     
 
8. วงเงินของโครงการ    ทั้งหมด  1,093,490    บาท  (หนึ่งล๎านเก๎าหมื่นสามพันสี่ร๎อยเก๎าสิบบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุนจาก         -    บาท   
 8.2 เงินประเภท  คําจัดการเรียนการสอน       158,990   บาท   
    เงินรายได๎สถานศึกษา          934,500    บาท  
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  : งานปรับปรุง/บ ารุงซ่อมแซม 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 
-  คําซํอม 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
จ านวน.....คนๆ ละ.....ชั่วโมง ๆ ละ......บาท 
จ านวน.....คนๆละ.....ชั่วโมง ๆ ละ.........บาท 
 
จ านวน.....เครื่อง/ชิ้น/อันๆ  ละ....บาท 
จ านวน.....วัน ๆ ละ......คนๆ  ละ.........บาท 
จ านวน.......มื้อๆละ.........คนๆ  ละ........บาท 

2 ค่าวัสดุ 
1) วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 

อาคาร ห๎องน้ าห๎องส๎วม 
2) วัสดุอุปกรณ์ซํอมเครื่องตัดหญ๎า 

เลื่อยตัดต๎นไม๎ 
3) วัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมโต๏ะ เก๎าอ้ี

นักเรียน 
4)  วัสดุอุปกรณ์ซํอมระบบไฟฟูา/

 
42,000 

 
15,000 

 
20,000 

 
12,000 
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ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 
ประปา 

5)  วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
เครื่องใช๎ไฟฟูา เครื่องปรับอากาศ 

6)  วัดสุดุอุปกรณ์ระบบน้ าบาดาล
และเครื่องกรองน้ า 

7) ปรับปรุงระบบน้ าถังพักน้ าห๎อง
ส๎วมนักเรียนด๎านทิศตะวันตก
และตะวันออก 

8) จัดสวนหยํอมรอบบริเวณอาคาร
โดมอเนกประสงค์ 

 
10,000 

 
10,000 

 
50,000 

 
40,000 

4 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- คําซํอมแซมหลังคาโรงจอดรถ

นักเรียน 

 
100,000 

 

 
9.2 กิจกรรมที่ 2  : งานลูกจ้างประจ า 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
   1)  คําจ๎างแมํบ๎านท าความสะอาด
(รวมเงินประกันสังคม) 
   2)  คําจ๎างผู๎ชํวยนักการภารโรง(รวม
เงินประกันสังคม) 
1.2 ค่าใช้สอย 
   1) คําไฟฟูา 
   2) คําน้ า และสูบสิ่งปฏิกูล 
   3) คําอินเทอร์เน็ต 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 

88,200 
 

94,500 
 

700,000 
  80,000 
  20,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน...วัน ๆ ละ...คนๆ  ละ....บาท 
จ านวน.....มื้อๆละ.....คนๆ  ละ........บาท 

 
 9.2 กิจกรรมที่ 3  : งานสาธารณูปโภค 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
1.1 ค่าตอบแทน 
- คําตอบแทนวิทยากร 
- คําลํวงเวลานอกเวลาราชการ 
1.2 ค่าใช้สอย 

 
 
 
 
 

 
 
จ านวน....คนๆ ละ....ชั่วโมงๆละ....บาท 
จ านวน.....คนๆละ.....ชั่วโมงๆละ.....บาท 
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ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 
       1) คําไฟฟูา 
       2) คําน้ า และสูบสิ่งปฏิกูล 
       3) คําอินเทอร์เน็ต 

700,000 
  80,000 
  20,000 

 

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 : งานปรับปรุง/บ ารุง
ซ่อมแซม 
1) วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด อาคาร 

ห๎องน้ าห๎องส๎วม 
2)  วัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ๎า เลื่อยตัด

ต๎นไม๎ 
3) วัสดุอุปกรณ์ซํอมแซมห๎องเรียน/

ส านักงานโต๏ะ เก๎าอ้ีนักเรียน 
4)  วัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟูา/ประปา 
5)  วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

เครื่องใช๎ไฟฟูา เครื่องปรับอากาศ 
6) วัดสุดุอปุกรณ์ระบบน้ าบาดาลและ

เครื่องกรองน้ า 
7) ปรับปรุงระบบน้ าถังพักน้ าห๎องส๎วม

นักเรียนด๎านทิศตะวันตกและ
ตะวันออก 

8) จัดสวนหยํอมรอบบริเวณอาคารโดม
อเนกประสงค์ 

9) ซํอมแซมหลังคาโรงจอดรถนักเรียน 

 
 

42,000 
 

15,000 
 

20,000 
 

12,000 
10,000 

 
10,000 

 
50,000 

 
40,000 

 
100,000 

 
 

21,000 
 
   7,500 
 
   10,000 
 
    6,000 
 
    5,000 
 
    5,000 
50,000 

 
40,000 

 
100,000 

 
 
 

 
 

21,000 
 

 7,500 
 

  10,000 
 

6,000 
 

5,000 
 

5,000 

 

กิจกรรมที่ 2 : งานลูกจ้างประจ า 
1)  คําจ๎างแมํบ๎านท าความสะอาด   

(รวมเงินประกันสังคม) 
2)  คําจ๎างผู๎ชํวยนักการภารโรง      

(รวมเงินประกันสังคม) 

 
   88,200 
  

94,500 
 

 
22,050 

 
23,625 

 
22,050 

 
23,625 

 
22,050 

 
23,625 

 
22,050 

 
23,625 

กิจกรรมที่ 2 : งานสาธารณปูโภค 
1) คําไฟฟูา 
2) คําน้ า และสูบสิ่งปฏิกูล 
3) คําอินเทอร์เน็ต 

 
700,000 
80,000 
20,000 

 
350,000 
 40,000 
10,000 

 
 

 
350,000 
40,000 
10,000 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

รวม 1,281,700   690,175 45,675 500,175 45,675 
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11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที่ 
 
12. การประเมินผล 
 

(เปูาหมาย) ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ เกณฑ์การประเมิน 
1.  อาคารทุกอาคาร  สถานที่และภูมิ

ทัศน์ในโรงเรียนมีความพร๎อมร๎อยละ 
80 ในการใช๎งานอยํางมี
ประสิทธิภาพ  สะอาดและและ
ปลอดภัย  

2.  โรงเรียนมีบรรยากาศ  
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพสะอาด
และรํมรื่นอยูํในระดับดี 

- การสอบถาม/
การสัมภาษณ์ 

 
 
 
- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 

 
 
 
-แบบสอบถาม 
 

ระดับดีข้ึนไป 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  อาคารทุกอาคาร  สถานที่และภูมิทัศน์ในโรงเรียนมีความพร๎อมในการใช๎งานอยํางมี
ประสิทธิภาพ  สะอาดและและปลอดภัย 
 13.2  โรงเรียนมีบรรยากาศ  สภาพแวดล๎อมทางกายภาพสะอาดและรํมรื่น 
 13.3  ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจในการใช๎อาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
 
14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ใช๎วิธีการบริหารแบบมีสํวนรํวมที่เปิดโอกาสให๎ครูบุคลกร นักเรียน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
มีสํวนรํวม และการให๎ความรํวมมือในการดูแลรักษา ระบบการจัดการที่ดีนั้นให๎ยั่งยืน ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยําง
คุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด และท่ีส าคัญที่สุด คือ เป็นการสร๎างกลไกของการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สุขขององค์การ 
 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 15.1 ความลําช๎าในการด าเนินการตามชํวงเวลาของโครงการ 
 15.2 งบประมาณไมํเพียงพอในการด าเนินงานตามโครงการ 
 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 16.1 ปรับชํวงเวลาหรือกิจกรรมเพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 16.2 ปรับกิจกรรมหรือรูปแบบ สร๎างทางเลือก และเลือกทางที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มี   
 
17. การติดตามและประเมินผล 
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 เปรียบเทียบผลลัพธ์ของโครงการ  (Project Results or Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ของ
โครงการที่คาดวําจะเกิดข้ึน หรือท่ีก าหนดไว๎ในวัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives) เพ่ือทราบวํา
การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ โดยมีกระบวนการวัดปัจจัยน าเข๎า (Inputs) กิจกรรม 
(Activities) และการผลิต (Outputs) ของโครงการซึ่งกระท าตามชํวงเวลาตําง ๆ ระหวํางน าโครงการไปปฏิบัติ
เพ่ือระบุปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการวําเป็นไปตามแผนหรือไมํ เพ่ือหามาตรการแก๎ไขท่ี
เหมาะสมเพ่ือให๎การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ลงชื่อ............................................ผู๎เสนอโครงการ            ลงชื่อ........................................ผู๎เห็นชอบโครงการ 
       (นายสิรวิชญ์  ชาไกรยะ)                                         (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
    ต าแหนํงครูช านาญการพิเศษ                                 ต าแหนํงรองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารทั่วไป 
 
 
   

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 
                                           (นางสิริลักษณ์  กลางสุข)   
                                                หัวหน๎างานแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                         (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
                                              
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ..... 

 
ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                              ( นายสันติรัฐ  ไชยโย )   
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมสุขภาพโภชนาการและสุขภาพอนามัยนักเรียน 
สนองกลยุทธ ์โรงเรียน  ข้อที ่1  ผู๎เรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี  
  มีความสุขมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม  
  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย นอมน าปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการด ารงชีวิต  
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
  ข้อที่  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมใหท๎ุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการ 
  จัดการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.   ข้อที่  3  ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
  ประเด็นการพิจารณา ข๎อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน สุขภาวะ 
  ทางรํางกาย และจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุํมบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางจรี  พลค า  2.   นางครีภัทร  นัวร์ฌอง     3. นางทิวาพร  ลือโน    
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  ความพอประมาณ   
  1. พอประมาณกับจ านวนนักเรียนและบุคลากรที่มีอยูํในการให๎บริการด๎าน 
   โภชนาการและด๎านสุขภาพอนามัย 
  2. พอประมาณกับงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ท่ีได๎รับจัดสรรในการด าเนินงาน 
   โภชนาการและงานอนามัยโรงเรียน 
  ความมีเหตุผล 
  การด าเนินการสิ่งใดต๎องพิจารณาเหตุที่เกี่ยวข๎องและผลที่คาดวําจะได๎รับอยําง 
  รอบคอบ  
  การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
  เสริมสร๎างสุขลักษณะนิสัยอันดีเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และการดูแลสุขภาพ 
  อนามัย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากรที่ดี 
  เงื่อนไขความรู้ 
  1. ความรู๎เรื่องสํงเสริมด๎านโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะเสริมสร๎างภาวะสุขภาพ 
   และคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน และบุคลากรอยํางมีคุณภาพ 
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  2. ความรู๎ทางด๎านการดูแลสุขภาพอนามัย การปูองกันควบคุมโรคติดตํอตําง ๆ   
   การให๎ความรู๎ด๎านการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นในการให๎บริการนักเรียน ครู  
   และบุคลากร 
  เงื่อนไขคุณธรรม 
  1. มีทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพอนามัยและการบริโภคอยํางพอดี  
   พอประมาณ ตามความจ าเป็นเทําที่มีทรัพยากรให๎เกิดความสมดุล รู๎จักการ 
   แบํงปันให๎สังคมรอบข๎าง  
  2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รอบคอบ การเรียนรู๎รํวมกัน  
   และการท างานเป็นทีม สามารถพัฒนาศักยภาพในการท างานให๎เกิด 
   ประโยชน์สูงสุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได๎ 
 1. หลักการและเหตุผล   

 การสํงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน เป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู๎ ฉะนั้นการสร๎าง
เสริมศักยภาพทางความรู๎และมีทักษะให๎นักเรียน เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยและความเป็นอยูํของตนให๎ดีขึ้น
ตลอดจนสามารถน าไปเผยแพรํแกํครอบครัวและสังคมเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง  การสํงเสริมสุขภาพโดยงาน
โภชนาการและงานอนามัยโรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่จะตอบสนองความต๎องการด๎านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนได๎   
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
           2.1  เพื่อให๎บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
 2.2  เพื่อให๎บริการยาสามัญแกํนักเรียนและบุคลากร 
 2.3  เพื่อจัดบรรยากาศและวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแกํผู๎มาใช๎บริการ   
 2.4  เพ่ือจัดท าข๎อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได๎ 
 2.5  เพ่ือให๎นักเรียนได๎บริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ถูกหลักโภชนาการ 
 2.6  เด็กทุกคนมีน้ าหนักและสํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ พร๎อมให๎บริการตลอดเวลา 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต   
  3.1.1  มียาสามัญไว๎บริการอยํางพอเพียง 
            3.1.2  มีข๎อมูลสารสนเทศการให๎บริการของงานอนามัยเป็นปัจจุบัน 
  3.1.3  มีการบริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะที่เพียงพอ เสริมสร๎างสุขภาวะที่ดีให๎กับนักเรียน ครู
และบุคลากร 
            3.1.4  ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจในบรรยากาศของโรงอาหาร ส านักงานและในการรับบริการ
งานโภชนาการและงานอนามัยโรงเรียน 
 3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์   
  3.2.1 ครูและบุคลากร 60 คน 
  3.2.2 นักเรียน 700  คน 



                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                หน้า  252 

 

 3 3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  3.3.1 ครูและบุคลากร 60  คน 
  3.3.2 นักเรียน 700  คน 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  4.1 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  4.2 นักเรียนและผู๎ใช๎บริการร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจการบริการงานโภชนาการและงานอนามัย

โรงเรียน 
 4.3 มีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันพร๎อมใช๎ 
 
5. สถานที่ด าเนินงาน   

 โรงเรียนขัติยะวงษา 
 

6. วิธีด าเนินการ   
 6.1 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  6.1.1 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
  6.1.2 ก าหนดผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  6.1.3  เสนอเพ่ือขอนุมัติโครงการ 
  6.1.4  ด าเนินงานตามโครงการ  
   1) งานโภชนาการ 
    1.1) ปรับปรุงพัฒนาโรงอาหาร 
   2) งานอนามัยโรงเรียน 
    2.1)  จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
         2.2) จัดซื้อผงซักฟอก/น้ ายาปรับผ๎านุํม 
 

          2.3)  จัดซื้อวัดสุอุปกรณ์ส านักงาน 
          2.4)  ซํอมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
  6.1.5. ตรวจสอบและประเมิน 
  6.1.6  เขียนรายงานการสรุปผล 
   6.1.7. เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
7.  แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การวางแผน (Plan) 
  1.1 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
  1.2 ก าหนดผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  1.3  เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

 
 
 

พ.ค. 2563  
 
 

คณะ
กรรมการฯ 

2. ด าเนินการ (Do)  พ.ค.2563-มี.ค.2564 นางจรี   
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กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
  2.1 งานโภชนาการ 
      1) ปรับปรุงพัฒนาโรงอาหาร 
   2.2 .งานอนมัยโรงเรียน 
      1) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
      2) จัดซื้อผงซักฟอก/น้ ายาปรับผ๎านุํม 
 

      3)  จัดซื้อวัดสุอุปกรณ์ส านักงาน 
      4)  ซํอมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

 
90,500 

 

 
8,000 
1,000 
3,000 
3,000 

   พลค า 
นางครีภัทร 
   นัวร์ฌอง 
นางทิวาพร 
    ลือโน 

3. ตรวจสอบ (Check) 
    3.1 ตรวจสอบและประเมิน 

 ก.ย.2563/มี.ค.2564  

4. ประเมินผลและรายงาน (Action) 
   4.1 เขียนรายงานการสรุปผล 
   4.2 เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม/ด าเนิน
ตามโครงการ 

 ก.ย.2563/มี.ค.2564  

รวม 105,500   
 
8. วงเงินของโครงการ    ทั้งหมด  105,500  บาท  (หนึ่งแสนห๎าพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
 8.1 เงินสนับสนุน              15,000  บาท   
 8.2 เงินรายได๎สถานศึกษา    90,500  บาท 
 
9. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 9.1 กิจกรรมที่ 1  : งานปรับปรุง/บ ารุงซ่อมแซม 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
1.1 ค่าใช้สอย 
-  คําซํอมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 
-  คําอาหารกลางวัน 
-  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 

 
 

3,000 
 

 
 
จ านวน.......เครื่อง/ชิ้น/อันๆ  ละ........บาท 
 
จ านวน......วัน ๆ ละ......คนๆ  ละ.........บาท 
จ านวน.......มื้อๆละ........คนๆ  ละ........บาท 

2 ค่าวัสดุ 
-  ปรับปรุงพัฒนาโรงอาหาร 

 

90,500 
 

 9.2 กิจกรรมที่ 2  : งานอนามัยโรงเรียน 
ล าดับที่ รายการจ่าย จ านวนเงิน ค าอธิบาย 

1 ค่าวัสดุ 
1) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
2) จัดซื้อผงซักฟอก/น้ ายาปรับผ๎านุํม 
 

3)  จัดซื้อวัดสุอุปกรณ์ส านักงาน 

 
8,000 
1,000 
3,000 
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10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม แผนการใช๎จํายงบประมาณ  (บาท) 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 : งานโภชนาการ 
1) ปรับปรุงพัฒนาโรงอาหารห๎องน้ าห๎อง

ส๎วม 

 
90,500 

 
40,500 

 
 
 

 
50,000 

 

กิจกรรมที่ 2 : งานอนมัยโรงเรียน 
 1) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
 2) จัดซื้อผงซักฟอก/น้ ายาปรับผ๎านุํม 
 3)  จัดซื้อวัดสุอุปกรณ์ส านักงาน 
 4)  ซํอมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

 
8,000 
1,000 
3,000 
3,000 

 
   4,000 
     500 
\   1,500 
 

   1,500 

 
 

 
4,000 
 500 
1,500 
1,500 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

รวม 105,500   48,000  57,500  
 
11. ความพร้อมของโครงการ 
   บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร๎อม 
   เครื่องมือมีความพร๎อมและด าเนินการได๎ทันที 
 
12. การประเมินผล 

(เปูาหมาย) ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช๎ เกณฑ์การประเมิน 
1.  มีระบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนและผู๎ใช๎บริการร๎อยละ 80   

มีความพึงพอใจการบริการงาน
โภชนาการและงานอนามัยโรงเรียน 

3.  มีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันพร๎อมใช๎ 

- การสอบถาม/
การสัมภาษณ์ 

- การสอบถาม 
 
 
- การสอบถาม/

การสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม/แบบ

สัมภาษณ์ 

ระดับดีข้ึนไป 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  ห๎องพยาบาลมีบรรยากาศท่ีดี ยาสามัญ  สิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือตํอการบริหารงานอนามัย
และเพียงพอในการให๎บริการ 
 13.2  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีข๎อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 
 13.3 ครู ผู๎ปกครอง และผู๎ประกอบอาหาร มีความรู๎ และสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการปูองกัน
ด๎านสุขอนามัยตํางๆ การจัดโภชนาการให๎กับนักเรียนและการดูแลปูองกันควบคุมโรคติดตํอตํางๆ 
 13.4 นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และสุขภาพอนามัยที่ดี เหมาะสม
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 



                                          แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                                หน้า  255 

 

14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 ใช๎วิธีการบริหารแบบมีสํวนรํวมที่เปิดโอกาสให๎ครูบุคลกร นักเรียน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
มีสํวนรํวม และการให๎ความรํวมมือในการดูแลรักษา ระบบการจัดการที่ดีนั้นให๎ยั่งยืน ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยําง
คุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด และท่ีส าคัญที่สุด คือ เป็นการสร๎างกลไกของการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สุขขององค์การ 
 
15. ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน 
 15.1 ความลําช๎าในการด าเนินการตามชํวงเวลาของโครงการ 
 15.2 งบประมาณไมํเพียงพอในการด าเนินงานตามโครงการ 
 
16. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 16.1 ปรับชํวงเวลาหรือกิจกรรมเพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 16.2 ปรับกิจกรรมหรือรูปแบบ สร๎างทางเลือก และเลือกทางที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มี   
 
17. การติดตามและประเมินผล 
 เปรียบเทียบผลลัพธ์ของโครงการ (Project Results or Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ของ
โครงการที่คาดวําจะเกิดข้ึน หรือท่ีก าหนดไว๎ในวัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives) เพ่ือทราบวํา
การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ โดยมีกระบวนการวัดปัจจัยน าเข๎า (Inputs) กิจกรรม 
(Activities) และการผลิต (Outputs) ของโครงการซึ่งกระท าตามชํวงเวลาตําง ๆ ระหวํางน าโครงการไปปฏิบัติ
เพ่ือระบุปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการวําเป็นไปตามแผนหรือไมํ เพ่ือหามาตรการแก๎ไขท่ี
เหมาะสมเพ่ือให๎การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ลงชื่อ............................................ผู๎เสนอโครงการ              ลงชื่อ........................................ผู๎ เห็นชอบโครงการ 
       (นางครีภัทร  นัวร์ฌอง))                                            (นายสมพงษ์  ประภากรพิไล) 
         ครูช านาญการพิเศษ                                       ต าแหนํงรองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารทั่วไป 
 
 
   

 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎ตรวจโครงการ 
                                           (นางสิริลักษณ์  กลางสุข)   
                                               หวัหน๎างานแผนงาน 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู๎พิจารณาโครงการ 
                                         (นางนพมาศ  สุวรรณหาร)   
                                 รองผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงบประมาณ 
                                              
 
 
ผลการพิจารณาของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 
  อนุมัติโครงการ 
  ควรปรับปรุง เนื่องจาก........................................................................................................ ..... 

 
ลงชื่อ............................................ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                              ( นายสันติรัฐ  ไชยโย )   
                                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา                                   
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนขัติยะวงษา 

ที่  66/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563 

--------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนขัติยะวงษา  ได้จัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
นโยบายของของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และนโยบายให้และน าไปจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ทุกหน่วยงานจะต้องมีความเข้าใจ
ตรงกัน  มีการประสานแผนงาน/โครงการ  ร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติงานของ
โรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจ าการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  จึงได้ก าหนดให้มีการประชุมสัมมนา
ประสานแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  ในระหว่างวันที่  26-28  มีนาคม  2563  เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 
   1.  คณะกรรมการอ านวยการวางแผนของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
            1)  นายสันติรัฐ  ไชยโย                                            ประธานกรรมการ  
  2)  นายสมพงษ์  ประภากรพิไล  รองประธานกรรมการ 
  3)  นายสิรวิชญ์  ชาไกรยะ  กรรมการ 
  4)  นายรังสรรค์  ประชุมวรรณ  กรรมการ 
  5)  นางนันทิยา  อนันตา  กรรมการ 
  6)  นางนพมาศ  สุวรรณหาร  กรรมการและเลขานุการ 
  7)  นางสิริลักษณ์  กลางสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  8)  นางทิพย์  รุ่งบรรเทา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 หน้าที ่
  1.  ก าหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน 
  2.  พิจารณาอนุมัติแผนงาน  งาน  โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  3.  ก าหนดและควบคุมเกี่ยวกับทรัพยากรและการเงินของโรงเรียน 
 
 2.  คณะกรรมการด าเนินการวางแผนของโรงเรียน  ประกอบด้วย   
  1)  นางนพมาศ  สุวรรณหาร ประธานกรรมการ 
  2)  นายสมพงษ์  ประภากรพิไล รองประธานกรรมการ 
  3)  นายสิรวิชญ์  ชาไกรยะ รองประธานกรรมการ 
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  4)  นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี กรรมการ 
  5)  นางสาวจุฑามณี  นิลผาย กรรมการ 
  6)  นางพวงเพชร  นรทีทาน กรรมการ 
  7)  นางพรสวรรค์  นนทะภา กรรมการ 
  8)  นางรัตนาวดี  ยนต์ดัน กรรมการ 
  9)  นายชัยชนะ  ยิ่งรัตนสุข กรรมการ 
  10)  นางสาวทิพยวรรณ  วิรัตนจันทร์ กรรมการ 
  11)  นางสาวนิสาชล  กองปัญญา   กรรมการ 
  12)  นายสมคิด  เอ้ือมสุวรรณ กรรมการ 
  13)  นายรังสรรค์  ประชุมวรรณ กรรมการ 
  14)  นางทิพย์  รุ่งบรรเทา  กรรมการ 
  15)  นางนันทิยา  อนันตา กรรมการ 
  16)  นางสาวสุวิมล  วงศรีเทพ กรรมการ 
  17)  นางสิริลักษณ์  กลางสุข กรรมการและเลขานุการ 
  18)  นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  19)  นางสาวสุภาภร  วิเศษปัสสา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้าที ่
  1.  วิเคราะห์ ก าหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน 
  2.  น านโยบายให้คณะอนุกรรมการไปจัดท าแผนงาน / โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
   ของโรงเรียน     
  3.  พิจารณาเพ่ือการขออนุมัติแผนงาน / โครงการต่างๆของโรงเรียนให้เหมาะสมกับ 
                    ทรัพยากรและงบประมาณที่โรงเรียนได้รับ 
  4.  จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 /น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐาน   
  5.  ทบทวนและปรับปรุงแผนงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน/ปัญหา 
   และความต้องการของโรงเรียน    
  6.  ติดตาม ตรวจสอบ รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 

 ๒.1  คณะอนุกรรมการด าเนินการวางแผนของโรงเรียน  กลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 
 1)  นายสมพงษ์  ประภากรพิไล  ประธานกรรมการ 
 2)  นางกรองทอง   พลเยี่ยม   รองประธานกรรมการ 
 3)  นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี  กรรมการ 
 4)  นางจุฑามณี  นิลผาย  กรรมการ 
 5)  นางพวงเพชร  นรทีทาน  กรรมการ 
 6)  นางพรสวรรค์  นนทะภา  กรรมการ 
 7)  นาบชัยชนะ  ยิ่งรัตนสุข  กรรมการ 
 8)  นางสาวทิพยวรรณ  วิรัตนจันทร์   กรรมการ 
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 9)  นางสาวนิสาชล  กองปัญญา  กรรมการ 
 10)  นางรัตนาวดี  ยนต์ดัน   กรรมการ 
 11)  นายสมคิด  เอ้ือมสุวรรณ  กรรมการ 
 12)  นางมัชฌิมา  โรแวน  กรรมการ 
 13)  นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย  กรรมการ 
 14)  นางสาวสุภาภร  วิเศษปัสสา  กรรมการ 
 15)  นายภูชิต  ธรีเมศโยธิน  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๒.2  คณะอนุกรรมการด าเนินการวางแผนของโรงเรียน  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ประกอบด้วย 
  1)  นางนพมาศ  สุวรรณหาร  ประธานกรรมการ 
  2)  นางทัศนี  อาวรณ์  รองประธานกรรมการ 
  3)  นายรังสรรค์  ประชุมวรรณ  กรรมการ 
  4)  นางนันทิยา  อนันตา  กรรมการ 
  5)  นางทิพย์  รุ่งบรรเทา  กรรมการ 
  6)  นางสาวสุวิมล  วงศรีเทพ  กรรมการ 
  7)  นางจรี  พลค า  กรรมการ 
  8)  นางกรองทอง  พลเยี่ยม  กรรมการ 
  9)  นางสิริลักษณ์  กลางสุข                         กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๒.3  คณะอนุกรรมการด าเนินการวางแผนของโรงเรียน  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ประกอบด้วย 
  1)  นางนพมาศ  สุวรรณหาร  ประธานกรรมการ 
  2)  นายชัยชนะ  ยิ่งรัตนสุข  รองประธานกรรมการ 
  3)  นายสมคิด  เอ้ือมสุวรรณ  กรรมการ 
  4)  นางสาวทิพยวรรณ  วิรัตนจันทร์  กรรมการ 
  5)  นางพรสวรรค์  นนทะภา  กรรมการ 
  6)  นายรัตนสิทธิ์  สาระรัตน์  กรรมการ 
  7)  นางจุฬาพรรณ  ชุมพล     กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๒.4  คณะอนุกรรมการด าเนินการวางแผนของโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
  1)  นายสิรวิชญ์  ชาไกรยะ  ประธานกรรมการ 
  2)  นายศุภชัย  ศรีจักรโคตร  รองประธานกรรมการ 
  3)  นางนาควดี  โสภาพล                                กรรมการ 
  4)  นายกิตติ  แก้วกิจติ  กรรมการ 
  5)  นางจรี  พลค า  กรรมการ 
  6)  นางครีภัทร  นัวร์ฌอง  กรรมการ 
   7)  นางสาวนิสาชล  กองปัญญา  กรรมการ  
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  8)  นายชูศักดิ์  ปันต๊ะ  กรรมการ 
  9)  นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย                                  กรรมการและเลขานุการ   
 
 หน้าที ่ อนุกรรมการด าเนินการวางแผนของโรงเรียนทั้ง  4  กลุ่ม มีหน้าที่ดังนี้ 
 1.  จัดท าแผนงาน-โครงการ  ของแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบาย  สภาพปัจจุบันและปัญหา  

ความต้องการของโรงเรียน  เสนอต่อคณะกรรมการการวางแผนของโรงเรียน  เพ่ือประมวล 
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียนทั้งระบบ 

 2.  น าแผนกลยุทธ์ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว  มาท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ
โรงเรียนเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการวางแผนของโรงเรียน 

 3.  ควบคุม  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี /
งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ 

 4.  จัดท าประมวลงาน / โครงการและแผนปฏิบัติการเป็นรูปเล่มเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขัติยะวงษาให้เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน  
2563 

 
  2.5  คณะกรรมการจัดท า จัดพิมพ์เอกสาร และจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ/ประมวลงาน 
โครงการประจ าปีการศึกษา  2563  ของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
   1)  นางนพมาศ  สุวรรณหาร  ประธานกรรมการ 
   2)  นายรังสรรค์  ประชุมวรรณ  รองประธานกรรมการ 
   3)  นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย  กรรมการ 
   4)  นางทิพย์  รุ่งบรรเทา  กรรมการ 
   5)  นางสาวสุภาภร  วิเศษปัสสา  กรรมการ 
   6)  นางสิริลักษณ์  กลางสุข    กรรมการและเลขานุการ 
   7)  นางพวงเพชร  นรทีทาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดผลดี เสร็จทันตามก าหนดเวลา  
และเกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการสืบไป   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง  ณ  วันที่  5  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 
                                                                              (นายสันติรัฐ  ไชยโย) 

                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 


