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การให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

ของโรงเรียนผาเทิบวิทยา 

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

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนผาเทิบวิทยา  ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๖  เดือน  
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕   
ของโรงเรียนผาเทิบวิทยาแล้ว     
 

              ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ได้ 
 
 
          (ลงชื่อ)  ........................................................ 
                           (นายเธียรวุฒิ   พิกุลศรี) 
               ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

      โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
             

 
 (ลงชื่อ)  ........................................................   

                          (นายประสิทธิ์   พิกุลศรี) 
                 กรรมการ 
      
 
     (ลงชื่อ)  ........................................................ 
                           (นางนฤมล  จันเต็ม) 
                กรรมการ 
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ค าน า 
 

 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  การกระจายอ านาจการบริหารและจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  เป็นภารกิจของโรงเรียนในด้านการวางแผนการบริหารการศึกษา  โดยให้ใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคปฏิบัติจริง  ซึ่งอยู่ในกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษา ๓  ปีของ
โรงเรียน  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่
ก าหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบกับความในข้อ ( ๑๖)  ตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  วิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในเช่นกัน  โรงเรียนผาเทิบวิทยาจึง
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการนี้ขึ้น  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานแล้วเมื่อวันที่  ๒๖  
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ของโรงเรียนผาเทิบวิทยา  ฉบับนี้ได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกภาคส่วน  ในการด าเนินการร่วมกัน  เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนสู่เป้าหมายที่วางไว้   
โดยมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ส าคัญ  การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข 
 
        
 

        โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
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สารบัญ 
    หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 
   - ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา (ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลนักเรียน ฯลฯ)       ๑ 
     โครงสร้างการบริหาร   
   - ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เช่น ผลการประเมิน O-net  ผลสัมฤทธิ ์
                       ทางการเรียนตามกลุ่มสาระ  เทียบระหว่างโรงเรียน เขต และประเทศ เป็นต้น     ๑๓ 
         - ผลการประเมินคุณภาพภายในและข้อเสนอแนะ (รอบปีที่ผ่านมา)         
      ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะ          ๑๕ 
 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร           ๑๙ 
   - วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์โรงเรียน                  ๒๐ 
   - ตารางความเชื่อมโยงเป้าหมาย  ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม       ๒๗ 
     (ตัวอย่างตามตาราง ก.)               
  

ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติการโรงเรียนผาเทิบวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  2563        ๒๘ 
                    3.1  ประมาณการรายรับ  ประจ าปีการศึกษา 256๕  (ตาราง ข.)             ๒๙ 
                    3.2  ตารางสรุปและแสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตาม  
                           โครงสร้างการบริหาร  ประจ าปีการศึกษา  256๕   (ตาราง ค.)          ๒๙ 
                    3.3  สรุปโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
                           ประจ าปีการศึกษา 256๕              ๓๐   

ส่วนที่ 4 รูปแบบ (Model) การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน        ๓๖ 
  -  กระบวนการใช้ PTW TRUST Model  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา       ๓๗ 
 

ส่วนที่ 5 แผนการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน           ๓๙ 
  -   แผนการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕        ๔๐ 
 
ภาคผนวก - ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
  - โครงการของกลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน 
         - กลุ่มบริหารงานวิชาการ       
         - กลุ่มบริหารงานบุคคล      
         - กลุ่มบริหารงานทั่วไป      
         - กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน     
         - กลุ่มบริหารงานงบประมาณ             
                     - รูปภาพกิจกรรม 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า   
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บทน า 
ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
๑.๑.  ประวัติโรงเรียน  
โรงเรียน ผาเทิบวิทยาได้จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนที่จบ ป.๖ ในเขตต าบล

บ้านแก้ง และต าบลใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มแรกในการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุน
จากสภาต าบลบ้านแก้งและโรงเรียนสังกัด สปช. ในเขตต าบลบ้านแก้งและใกล้เคียง 

โรงเรียนผาเทิบวิทยาได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ประกาศจัดตั้ง เป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ ๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีผู้บริหาร คือ  

นายสุวัฒน์ กุลนา     ด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน ระหว่าง พ.ศ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๐ 
นายประดิษฐ์ศักดิ ์ภักดีพล   ด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน ระหว่าง พ.ศ ๒๕๔๐ – ๒๕๕๑ 
นายศุภลิต หล้าเชียงของ     ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙ 
นายวิษณุกร   จันทรา    ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 
นายปิโย  ลุสุข     ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน  
๑.๒.  ขนาดและท่ีตั้ง 

 โรงเรียนผาเทิบวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๑๙  หมู่ที่ ๗ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร 
รหัสไปรษณีย์ ๔๙๑๒๐ โทรศัพท์  ๐๔๒-๐๔๙๘๗๗  โทรสาร  ๐๔๒-๐๔๙๘๗๗  Website 
http://www.phaterb.com  Email Phaterb_School@hotmail.com  พ้ืนที่ของโรงเรียนทั้งหมด ชาวต าบลบ้าน
แก้งและชาวบ้านนาค าน้อยได้มอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ซึ่งอยู่ใน ความรับผิดชอบของนิคมสหกรณ์ดอนตาลจ านวน  
๕๐ ไร่ ๑๖ ตารางวา   ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ  จรดกับ  อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 
ทิศใต้   จรดกับ  ต าบลโพธิ์ไทรย์ 
ทิศตะวันออก  จรดกับ  ต าบลนาสีนวน 
ทิศตะวันตก  จรดกับ  ต าบลบ้านแก้ง 
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รูปภาพที่  ๑.๑. ภาพถ่ายทางอากาศ โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
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สัญลักษณ์ 
๑. อาคาร ๒๑๖ ล 
๒. โรงอาหาร 
๓. อาคารเรียนวิทย์-คณิต 
๔. อาคารพลศึกษา 
๕. ศาลา 
๖. บ้านพักผู้อ านวยการ 
๗.บ้านพักครูอาจารย์ 
๘.บ้านพักนักการภารโรง 
๙.ห้องน้ านักเรียน 
๑๐.ศาลาประชาสัมพันธ์ 
๑๑.สนามฟุตบอล 
๑๒.สนามวอลเลย์บอล 
๑๓.สนามตะกร้อ 
๑๔.สนามฟุตซอล-บาสเกตบอล 
๑๕.สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
๑๖.ลานกิจกรรม 
๑๗.ลานหน้าเสาธง 
๑๘. โรงรถครู 
๑๙. โรงกรองน้ า 
๒๐. โรงจอดรถนักเรียน 
๒๑. ห้องน้ านักเรียนชาย 

๓ 

แผนผังโรงเรยีนผาเทิบวทิยา 
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  5 

๙ 

๑๐ 

ไป เส้นหลักดอนตาล-มุกดาหาร 

รูปที่ ๑.๒  แผนผังโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
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ไป บ้านภลู้อม 
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๑.๓  พื้นที่บริการ  ๙   หมู่บ้าน ได้แก่ 
 - บ้านนาค าน้อย หมู่ ๔ , ๗ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 - บ้านแก้ง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  
 - บ้านภูวง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 - บ้านค าดู่ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 - บ้านดง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 - บ้านหนองบัว  ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 - บ้านท่าไค้ หมู่ ๖ , ๗ ต าบลนาสีนวล เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

 ภาพรวมชุมชนในพื้นท่ีการบริหารมีสภาพปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้   
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่บริการ  ประกอบอาชีพท านา  ท าไร่เป็นหลัก  บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งเป็นชุมชน  
หมู่บ้านขนาดเล็ก  ประชาชนมีรายได้ไม่แน่นอน  ฐานะครอบครัวอยู่ในระดับยากจนถึงปานกลางอยู่ในเขตบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านแก้ง  
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนได้ถูกก าหนดให้จัดตั้ง
เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล  ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับ ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
ที่ดี  มีภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคม 
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๑.๔. ปรัชญา/สุภาษิต     ค าขวัญและสีประจ าโรงเรียน 
  
           ปรัชญา/สุภาษิต 

ปัญญา โลกสมิ ปัชโชโต 
       ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

 ตราประจ าโรงเรียน 

                                                   
  
 ค าขวัญ 
                                       “มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  รู้คุณค่าวัฒนธรรม” 
  
 สีประจ าโรงเรียน 

สี แสด-ด า 
 
 
 
 

  
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 

 
 
 

  
 

 
 

ต้นจาน(ดอกทองกวาว)
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1. การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ  
   พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน  
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา  
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการ 
   เรียน  
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
8. การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
9. การนิเทศการศึกษา  
10. การแนะแนว  
11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐาน  
     การศึกษา  
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 
     สถานศึกษาและองค์กรอื่น  
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  
     ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ 
     สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  
15. การจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน 
     วิชาการของสถานศึกษา  
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรร 
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก 
   งบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ 
    กองทุนเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนพัสดุ 
12. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของ  
     ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ 
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท า    
     และจัดหาพัสดุ 
14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
19. การน าเงินส่งคลัง 
20. การจัดท าบัญชีการเงิน 
21. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22. การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และ 
     รายงาน 

1. งานส านักงานและสารสนเทศ 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
4. งานระเบียบวินัย ป้องกันแก้ไขและพฤติกรรม
นักเรียน 
5. งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
6. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
7. งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
8. งานหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษา 
9. งานครูเวรและกิจกรรมนักเรียนประจ าวันราชการ
10.  งานกิจกรรมและสภานักเรียน 
11. งานป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา 
12. งานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาและ  
     ชุมชน 
13. งานจราจรและสวัสดิภาพนักเรียน 
14. งานโรงเรียนดีประจ าต าบล 
15. งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
16. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. การด าเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองการจัดต้ัง ยุบ รวม   
     หรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
     และตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
17. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด 
     การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 
     สถาบันสังคมอื่น   
18. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
19. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
4. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึน การย้ายข้าราชการครู 
   และบุคลากรทางการศึกษา 
5. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน 
10. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
14. การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ 
     เสนอขอพระราชทาน   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ  
     วิชาชีพ 
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
19. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา0 

นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนผาเทิบวิทยา 

นายปิโย  ลุสุข 
ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทบิวิทยา  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

นายอัครพงศ์  สุจริต 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารงานงานท่ัวไป 

นางนฤมล  จันเตม็ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นางสาวเบญจรตัน์  ห้วยทราย 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

นางสาวอาริด  สระบุร ี
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบรหิารกิจการนกัเรียน 

นายวัชรินทร ์  พรหมพฤกษ์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

นางสาวภาวิณ ี พลอยพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางสาวกิตติธร  พทุธวรรณ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 

นางอนงค์ภัทร์  โรจน์ธนกุลชัย 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 



  ๘ 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนผาเทิบวิทยา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพัชราภา   พรหมเสนา
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

สิบต ารวจโทเจษฎา   ศรีลาศักดิ์   
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

นางนฤมล  จันเต็ม 
กรรมการผู้แทนครู 

นายข่าย  สะดวกดี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายดาวลอย   โคสขึง 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

นายพสิษฐ์   จ าปา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายสุวรรณราช   พิกุลศรี    
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายเธียรวุฒิ   พิกุลศรี 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

พระครูสมุห์วราวุธ ธัมมรังสี 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์

นายปิโย  ลุสุข 
กรรมการและเลขานกุาร 

 

นายทนงศักดิ์   พิกุลศรี     
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

พระครูสันตจิตตานุรักษ์ 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์

นายอินแปง  โคชขึง    
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางบานบุรี   คนหาญ    
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายประสิทธิ์   พิกุลศรี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



  ๙ 

 

 

 

๑.๕  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่ง 

เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 

ชาย หญิง ต่ ากว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก ช านาญการ 
ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ไม่มี 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน ๑ - - - ๑ - - ๑ - - 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน - - - - - - - - - - 

คร ู ๕ ๑๒ - ๑๒ ๕ - ๒ ๓ - ๑๑ 

ครูผู้ช่วย - ๓ - ๓ - - - - - ๓ 

พนักงานราชการ ๒ ๑ ๑ ๒ - - - - - ๓ 

ลูกจ้างประจ า ๑ - ๑ - - - - - - ๑ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ - ๑ ๑ - - - - - - ๑ 

ลูกจ้างช่ัวคราว - ๔ - ๔ - - - - - ๔ 

รวมท้ังสิ้น ๑๐ ๒๒ ๓ ๒๓ ๖ - ๒ ๔ - ๒๖ 

         หมายเหตุ  : ข้อมูล  ณ  วนัท่ี  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
ต าแหน่ง สาขาวชิาเอก 

 
คณติศา

สตร ์

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

วิทยาศาสตร ์
ภาษาไทย 

สังคม
ศกึษา 

นาฏศิลป ์
คอมพิว
เตอร์ 

เกษตร พลศกึษา 
อุตสาหกรรม

ศิลป ์

 
คหกรรม 

อังกฤษ จีน เคมี ฟิสกิส ์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

คร ู ๒ ๒ - ๑ ๑ - ๑ ๓ ๓ ๑ ๑ - ๑ ๑  

ครูผู้ช่วย ๑ ๑ - - - ๑ - - - - - ๑ - - ๑ 

พนักงานราชการ - - - - - - - - ๑ - - - ๑ -  

ลูกจ้างช่ัวคราว - - ๑ - - - - ๑ - ๑ ๑ - - -  

รวม ๓ ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๔ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๑ 

         หมายเหตุ  : ข้อมูล  ณ  วนัท่ี  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 



  ๑๐ 

 

 

 

๑.๖.  ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒ ๒๓ ๓๒ 55 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒ ๓๐ ๓๖ 66 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒ ๓๓ ๒๐ 53 
รวมระดับมัธยมศกึษาตอนต้น ๖ ๙๕ ๙๔ ๑๗๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒ ๒๐ ๓๐ 50 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒ ๔๑ ๓๙ 80 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ ๒๖ ๓๘ 64 
ปวช. ๑ - - - - 
ปวช. ๒ - - - - 
ปวช.๓ - - - - 
รวมระดับมัธยมศกึษาตอนปลายและเทียบเท่า ๖ ๖๗ ๑๑๖ ๑๙๔ 

รวมท้ังสิ้น ๑๓ ๑๖๒ ๒๑๐ ๓๖๘ 
หมายเหตุ  : ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

๑.๗.   ข้อมูลอาคารสถานที่ 

รายการ 
ชื่อแบบอาคาร จ านวน 

(หลัง) 
ปีงบประมาณที ่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
( บาท ) 

อาคารเรยีน 
๒๑๖ ล./๔๑ (หลังคาทรงไทย) 
ขนาด ๒ ช้ัน 

๑ ๒๕๔๓ ๑๕,๒๐๓,๐๐๐ 

โรงอาหาร โรงอาหารขนาด ๓๐๐ ที่น่ัง ๑ ๒๕๔๖ ๑,๙๔๒,๐๐๐ 

บ้านพักครู /ภารโรง บ้านพักนักการภารโรงช้ันเดยีวใตถุ้นสูง ๑ ๒๕๔๓ ๒๐๑,๐๐๐ 

บ้านพักครู /ภารโรง 
บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ ขนาด ๒ ช้ัน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

๑ ๒๕๔๓ ๔๒๗,๐๐๐ 

บ้านพักครู /ภารโรง 
บ้านพักครูแบบ ๒๐๗ ขนาด ๒ ช้ัน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

๒ ๒๕๔๓ ๕๔๔,๐๐๐ 

อาคารเรยีนช่ัวคราว 
อาคารเรยีนช่ัวคราวตามแบบกรมสามัญ
ศึกษา 

๑ ๒๕๔๐ ๗๑๒,๐๐๐ 

ห้องน้ าห้องส้วม 
ห้องน้ าห้องส้วมมาตรฐานแบบ ๖ ที่ หลังคา
ทรงจั่ว 

๒ ๒๕๔๑ ๒๑๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ  : ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 

 

 



  ๑๑ 

 

 

 

 ข้อมูลอาคารสถานที่(ต่อ) 

รายการ 
ชื่อแบบอาคาร จ านวน 

 
ปีงบประมาณที ่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
( บาท ) 

สนามบาสเก็ตบอล 
สนามบาสเก็ตบอล แบบมาตรฐาน  คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

๑ บริจาคจากการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย  ปี ๒๕๔๒ 

๒๑๔,๐๐๐ 

สนามบาสเก็ตบอล 
สนามบาสเก็ตบอล มาตรฐาน แบบกรมสามัญ
ศึกษา คอนกรีตเสริมเหล็ก 

๑ ๒๕๔๓ ๒๑๔,๐๐๐ 

หอถังประปา 
หอถังประปาแบบ ๙/๙ (ตามแบบกรมสามัญ
ศึกษา) 

๑ ๒๕๔๒ ๒๘๑,๐๐๐ 

น้ าประปาบาดาล 
-ระบบประปา หอถังขนาด ๑๒ ลบม. 
- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

๑ ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 
๑๐ (อุดรธานี) ปี ๒๕๖๐ 

๑,๒๒๗,๐๐๐ 

ห้องน้ าห้องส้วม 
ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 
ที่ ๖/๔๙ 

๑ ๒๕๖๓ ๔๙๗,๙๐๐ 

หมายเหตุ  : ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

๑.๘.  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
๑.๘.๑.   แหล่งการเรียนรู้ในเขตบริการ   

ที่ตั้ง ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. ต.นาสีนวน อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
๒. ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
๓. ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร 
๔. บ้านภูวง  อ.ดอนตาล  จ.มกุดาหาร 
๕. บ้านแก้ง อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร 

๑.  อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 
๒.  วัดบ้านนาค าน้อย 
๓. สถานีอนามัยต าบลบ้านแก้ง 
๔. ส านักสงฆ์ภูวง 
๕. เทศบาลต าบลบ้านแก้ง 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-สุขพลศึกษา 
-สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๑.๘.๒.  แหล่งการเรียนรู้นอกเขตบริการ 
ที่ตั้ง ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑. จังหวัดมุกดาหาร 
๒. จังหวัดมุกดาหาร 
๓. จังหวัดมุกดาหาร 
๔. จังหวัดสกลนคร 
๕. จังหวัดมุกดาหาร 

๑. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
๓. ส านักงาน คปภ. 
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
๕. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

๑.การงานอาชีพ 
๒.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.การงานอาชีพ 
๔.ทุกกลุ่มสาระ 
๕.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒ 

 

 

 

๒. ข้อมูลทางการศึกษา 

 ๒.1 ข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 ใน 4 วิชาหลัก  
เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2562 – 2564) 

     1.1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  

วิชา 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
+เพิ่ม/-ลด 

(ผลต่างป6ี2และ63) 
+เพิ่ม/-ลด 

(ผลต่างปี63และ64) 
1. ภาษาไทย 52.16 61.77 48.07 +9.61 -13.7 
2. ภาษาอังกฤษ 27.9 30.83 24.28 +2.93 -6.55 
3. คณิตศาสตร์ 22.07 16.67 18.27 -5.40 +1.60 
4. วิทยาศาสตร์ 30.03 30.52 24.67 +0.49 -5.85 

ค่าเฉลี่ย 33.04 34.95 28.82 +1.91 -6.13 
 
 

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3 เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง  
(ปีการศึกษา 2562 – 2564) 
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  ๑๓ 

 

 

 

1.2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

+เพิ่ม/-ลด 
ผลต่างปี62และ63 

+เพิ่ม/-ลด 
ผลต่างปี63และ64 

1. ภาษาไทย 33.62 35.85 42.93 +2.23 +7.08 
2. สังคมศึกษา 32.58 34.4 32.06 +1.82 -2.34 
3. ภาษาอังกฤษ 22.66 21.59 18.91 -1.07 -2.68 
4. คณิตศาสตร์ 15.21 20.66 17.27 +5.45 -3.39 
5. วิทยาศาสตร์ 22.25 28.69 24.15 +6.44 -4.54 

ค่าเฉลี่ย 25.26 28.24 28.24 +2.98 0.00 
 
 
 
 

  ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.6 เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง  
                                     (ปีการศึกษา 2562 – 2564)  
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  ๑๔ 

 

 

 

 ๒.๒  ตารางเปรียบเทียบผลต่าง O-NET ของโรงเรียนกับระดับเขตและระดับประเทศ  นักเรียนชั้น ม.๓, 
ม.๖  ใน ๕ วิชาหลัก  เปรียบเทียบ ๓ ปี ย้อนหลัง (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ) 
        ๒.๒.๑ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระการเรียนรู้ 
จ านวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
โรงเรียน 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ขีดจ ากัด
ล่าง 

นักเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

จ านวนคน ร้อยละ 
1. ภาษาไทย 13 48.07 9.17 51.19 51.12 5 38.46 
2. ภาษาอังกฤษ 13 24.28 5.77 31.11 31.05 1 7.69 
3. คณิตศาสตร์ 13 18.27 8.51 24.47 24.41 2 15.38 
4. วิทยาศาสตร์ 13 24.67 8.14 31.45 31.41 2 15.38 

ค่าเฉลี่ย 13 28.82 7.90 34.56 34.50 2.50 19.23 
 

       ๒.๒.๒ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระการเรียนรู้ 
จ านวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
โรงเรียน 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ขีดจ ากัด
ล่าง 

นักเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

1. ภาษาไทย 26 42.93 12.78 46.4 46.28 11 42.31 
2. สังคมศึกษา 27 32.06 7.36 36.87 36.8 8 29.63 
3. ภาษาอังกฤษ 27 18.91 4.68 25.56 25.46 1 3.70 
4. คณิตศาสตร์ 27 17.27 7.78 21.28 21.18 6 22.22 
5. วิทยาศาสตร์ 26 24.15 5.87 28.65 28.58 6 23.08 

ค่าเฉลี่ย 26.60 27.06 7.69 31.75 31.66 6.40 24.19 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๕ 

 

 

 

 ๒.๓  ผลการประเมินมาตรฐานภายในและภายนอก 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
การพิจารณา  ให้ท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR  
  ให้ท าเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ไม่พบข้อมูลใน SAR 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนทุกคนอ่านคลอ่ง เขียนคล่อง 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

 
๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
√ ดี (๕ ข้อ) 

 
๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม 
    เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 
๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้าน 
    ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 
๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาได้ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) แต่ควรระบุวิธีการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาได้ด าเนินการจริงไว้ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ชัดเจน  
ในประเด็น  การก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในให้ชัดเจน อีกท้ังประเด็น
วิธีการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบให้บรรลุตามจุดเน้นที่ก าหนดไว้ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยควร
ระบุโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาที่ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่องอย่างหลากหลาย ตลอดทั้งระบุ
เครื่องมือ ต่าง ๆ ในการวัดผล ประเมินผล เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต หรือแบบวัดผลอ่ืนตามที่สถานศึกษาก าหนด 
รวมถึงควรระบุช่องทางการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
Website Facebook Application Line เป็นต้น เพ่ือให้กระบวนการ และวิธีการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีความสอดคล้องของกระบวนการด าเนินงานกับผลการพัฒนาที่เกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๖ 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น บริหารจัดการเชิงระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  
√ ดี (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 
 ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี 

การศึกษาต่อไป 
 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ิมเติมตามจุดเน้นมาตรฐานที่ ๒  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ที่ว่า บริหารจัดการเชิงระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในประเด็นมีการวางแผน  
ในการพัฒนาโดยระบุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาให้เต็มรูปแบบและชัดเจน  เพื่อเป็นข้อมูล  
ให้หน่วยงานอื่นหรือผู้ข้องได้ทราบก็จะเกิดประโยชน์ต่อการบริหาร  และการจัดการ  อีกท้ังในประเด็นตัวชี้วัด  
ในการประเมินผล  ควรระบุแบบเครื่องมือในการประเมิน  เช่น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น ที่สะท้อนผล การ 
ด าเนินงานตามสภาพจริงอย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบค าถามปลายเปิดให้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงประเด็น 
การน าเสนอผลการบริหารและการจัดการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบตามช่องทางที่หลากหลาย เช่น Website  
Face book และ Application Line ของสถานศึกษา และน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และมาสังเคราะห์เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้น การบริหารและการจัดการเชิงระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ (๔ ข้อ)  
√ ดี (๕ ข้อ)  

 
 

๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง 
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
อย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 



  ๑๗ 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไว้ในรายงาน  
การประเมินตนเอง ( SAR ) เพ่ิมเติมในประเด็นการจัดการเรียนการอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้  เช่น เน้นการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนน าสื่อ
เทคโนโลยี  ที่ทันสมัยมาใช้ให้เหมาะสมกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ใน แต่ละชั้นเรียน เป็นต้นว่าก าหนดให้ผู้เรียน
ศึกษาข้อมูล  และท ารายงาน  โดยการก าหนดให้ไปค้นคว้าจากระบบออนไลน์ หรือการน าเสนองานของนักเรียนด้วย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละชั้นเรียน และในประเด็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ควรระบุกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น กระบวนการ PLC เป็นต้น รวมถึงควรระบุการ
เผยแพร่ผลการด าเนินงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยการประชุมครู ผู้ปกครอง หรือการเผยแพร่ทางระบบ
ออนไลน์ หรือรายงานผล  การประเมินคุณภาพภายในติดประกาศป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 สถานศึกษาควรเขียนรายงานการประเมินตนเอง( SAR ) ในครั้งต่อไป โดยควรระบุบทสรุปผู้บริหาร  
กระบวนการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ PDCA ระบุการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะสั้น ระยะยาว  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ระบุโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพครอบคลุมทั้ง ๓ มาตรฐาน  
ข้อมูลพ้ืนฐานระบุโครงสร้างการบริหาร ข้อมูลผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาช่วงชั้น (ร้อยละ) ระบุข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน 
และนอกสถานศึกษาให้ครบถ้วน ตลอดทั้งควรระบุข้อมูลประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป และสภาพชุมชน เศรษฐกิจ  
และสังคม ตลอดทั้งควรระบุโครงสร้างในการบริหารและการจัดการ อีกทั้งควรระบุค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในทุกมาตรฐาน และควรระบุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา  
ที่สถานศึกษาก าหนดให้ชัดเจน รวมถึงการระบุความชัดเจนว่าได้เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ให้
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ต้นสังกัด หรือผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบทั้งในรูปแบบออนไลน์ และ
เอกสาร รวมทั้ง  มีช่องทางให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐาน
อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาจัดท าได้ง่ายขึ้น  เช่น  การจัดท าลิงค์ หรือ QR Code ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของการสรุปการ
ปฏิบัติงานแต่ละโครงการที่น ามาอ้างอิงในแต่ละมาตรฐาน เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๘ 

 

 

 

๒.๔ ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
โรงเรียนผาเทิบวิทยา ๑. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี 

๒๕๖๑ ,ปี ๒๕๖๒ ,ปี  ๒๕๖๓  และปี  ๒๕๖๔ ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ ๔ 

กระทรวงแรงงาน  
 

๒. ได้เข้าร่วมการติดตามการใช้พ้ืนที่เป็นฐานและใช้
นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถาน
การณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
(Covid 19)  โดยท่านอโนทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา
สพฐ.และคณะ 

 
 

สพฐ. 

๓. ได้คัดเลือกให้เข้าร่วมน าเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อม
ดีเด่น ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ท่าน ผอ.สพม.มุกดาหาร และรอง ผอ.สพม.มุกดาหาร 

สพม.มุกดาหาร 

ครู 
๑. นายอนุชิต  พันธ์กง 
๒. นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์ 
๓. นายปฏิวัติ  ผิวทอง 

 
ได้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือยกย่องชูเกียรติ “10,000 ครุชน 
คนคุณธรรม”ประเภทครูผู้สอน ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

 
สพฐ. 

 
๑. นายอนุชิต  พันธ์กง 
 

ได้รับรางวัลตามโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11  (REO 11 
MOE AWARDS) 

ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 

๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๙ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๒๐ 

 

 

 

 โรงเรียนผาเทิบวิทยา  ได้น าผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  เป็นข้อมูลในการก าหนด
แนวทางปฏิบัติตามพันธกิจ/ภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผาเทิบวิทยา  
๑. วิสัยทัศน์ 

 ภายในปี  2566  โรงเรียนผาเทิบวิทยา  มุ่งจัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิถีใหม่  วิถีคุณภาพ  โดยให้ผู้เรียน
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพ  พัฒนาการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศท่ียั่งยืน  มี
สิ่งแวดล้อมดี ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐาน  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และธรรมาภิบาล ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
     ๒. พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตบริการของโรงเรียน ที่ได้เข้าเรียน ให้ได้รับการศึกษา  
    อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 
๒. จัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
    ตรงตามมาตรฐานทุกคน 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  จัดเป็นโรงเรียนวิถีใหม่  วิถีคุณภาพ  
    นักเรียนปลอดภัย 
๔. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
๖. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
๗. พัฒนาโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ควบคู่คุณธรรม พัฒนาวิชาการ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน   

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันเพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  ภายใต้การเรียนการเรียนรู้แบบดิจิทัล 

๓. เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒. ครูปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๓. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
๔. สถานศึกษามีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
๕. เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งเด็กทั่วไป และเด็กด้อย
โอกาสในเขตบริการ และลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน  
๖. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
๗. สถานศึกษาร่มรื่นน่าอยู่  นักเรียนมคีวามรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพ  มีการพัฒนาวิชาการอย่างมีคุณภาพตาม    
    มาตรฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้การจัดการเรียนรู้แบบดิจิทัล 
 
 



  ๒๑ 

 

 

 

๔. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
มีคุณธรรมและส านึกความเป็นไทยโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีความสามารถด้านเทคโนโลยีโดยผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพ 

๒ .ยกระดับคุณภาพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้เป็นครูดี มีศักยภาพพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระบบการนิเทศติดตามการปฎิบัติงานของครูให้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ . เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะผู้เรียนด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดารรวมทั้งพัฒนาเด็กพิการ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

๔.  พัฒนากลไกบริหารจัดการใหม่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการระดมทรัพยากรการกระจาย
อ านาจ 
ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและระบบประกันคุณภาพภายในการ
สนับสนุนงบประมาณที่เน้นอุปสงค์หรือผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 

๖. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
                     “ไหว้สวย  ยิ้มง่าย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
๗. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   “โรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่  สิ่งแวดล้อมดี  มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย” 
๘. มาตรการส่งเสริม 
 ๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๓. โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน 
 ๔. โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 ๕. โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ๓๖๐  องศา 

 
 
 
 



  ๒๒ 

 

 

 

นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง
ปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัย
ผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 
– 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยท่ี 3 
ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งใน
ส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน 
เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
คาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมก
ระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 ๑. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน โดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการ
บริหารงานและการจัดการศึกษา 
     ๒. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการ
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     ๓. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกก าลัง
สอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดย
ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และ
วิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 
 
 
 



  ๒๓ 

 

 

 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     ๑. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การ
น าข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) (4) e-book (5) 
e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management 
และ (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน Infrastructure (Internet) 
 ๒. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะท่ีจ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding เป็นต้น 
 ๓. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริมทักษะ
ใหม่ (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่ในระบบ
การศึกษา (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน และ (4) ผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital 
Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
     ๔. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ (1) 
ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
 ๕. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ – การมีพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง – การสร้างความร่วมมือระหว่าง
รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา – การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต – การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ – การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เรื่องที่ 6 การปรับ
โครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็น
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
     ๖. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และใช้ประโยชน์จาก
สถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการ
จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรม
ระดับนานาชาติ 
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     ๗. การประชาสัมพันธ์ โดยจดัตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและการเข้า
ร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 
     ๘. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
     ๙. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
     ๑๐. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การวางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
     11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
     12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
     13. การศึกษายกก าลังสอง โดย – พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมือ
อาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) – จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็
อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือก
ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) – ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) – จัดท า “คู่มือมาตรฐาน
โรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
o มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และเติมเต็ม

ช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 
เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

o มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตก าลังแรงงานที่มี
คุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
และสถานประกอบการ 

o มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษา
ดิจิทัล (Digital College) 

o มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือการ
ด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับ
นานาชาติ 
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o มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูด
ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

o สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมอืปฏิบัติที่ทันสมัย 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 - ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
จนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได ้
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
     - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
     - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
     1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางในการ
วางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 
     2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับ
พ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
     3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
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จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2565 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เรื่อง  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  ประกาศ 
ณ  วันที่ 16 ธันวาคม  พ.ศ. 2563  โดยมุ่งมั่นการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให้เป็นการศึกษาพ้ืนฐาน “วิถีใหม่ 
วิถีคุณภาพ”  ใน  4)  ด้าน ได้แก่  1) ด้านความปลอดภัย  2) ด้านโอกาส  3) ด้านคุณภาพ  และ 4) ด้าน
ประสิทธิภาพ  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 
2564  ซึ่งเป็นการต่อยอดพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น  “วิถีอนาคต  วิถีคุณภาพ”  โดยยังคงก าหนดนโยบาย  
4 ด้าน  พร้อมกับการก าหนดจุดที่ส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 9  ข้อนั้น  เพื่อให้การขับเคลื่อน
นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  น าไปสู่การปฏิบัติทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค  ให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  สอดคล้องตามประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการทุกฉบับ  และแผนระดับต่างๆของประเทศ  จึงก าหนดจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ ผู้เรียนทุกระดับ 
รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
 2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
 3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 5 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปัก
หมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการเรียนรู้ 
ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
 5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
 6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และประเมินผลในชั้นเรียน  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
 7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และถ่ินทุรกันดาร 
 8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
 9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ที่  1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
เป้าประสงค์ที่  2  ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต 
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
ยุทธศาสตร์การปฎิรูการศึกษา 

สพฐ.  

 
ตัวช้ีวัด  

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
ปีงบประมาณ 2564 

(ปี พ.ศ.2564) 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
กลุ่มที่ผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1๒ การพัฒนาการ
เรียนรู ้
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้
ส าหรับศตวรรษที่ 21  
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”ให้เปน็ครู
ยุคใหม่  
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
4) พัฒนาระบบการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  
5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศ
ทางวิชาการระดับนานาชาติ และมี
เป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษาทีม่ี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และมีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึน้ 

(๑) ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมกับผูเ้รียน
สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 87 1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   - กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิระดับชาต ิ

   - กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร 

   - กิจกรรมห้องเรียน EIS 

2.โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3.โครงการส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน 
ภาษาไทย ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ และ
นาฏศิลป ์
 

-  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
” 

 
 

” 
 
” 

 
” 

 
” 

 
” 

 
” 

(2) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา 

  

ช้ัน ม.3  เพิ่มขึ้น 
  - ภาษาไทย 48.07 80.00 
  - คณิตศาสตร ์ 18.27 80.00 

  - วิทยาศาสตร ์ 24.67 80.00 

  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - 
  - ภาษาอังกฤษ 24.28 80.00 

ช้ัน ม.6  เพิ่มขึ้น 
  - ภาษาไทย 42.93 80.00 

  - คณิตศาสตร ์ 17.27 80.00 

  - วิทยาศาสตร ์ 24.15 80.00 

  - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.06 80.00 

  - ภาษาอังกฤษ 18.91 80.00 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
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๑. ประมาณการรายรับ  ปีการศึกษา ๒๕๖๕                   (ตาราง ข ) 

รายการ 
จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

รวม
งบประมาณ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑๗๔  คน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑๙๔ คน 

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา (งบตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ) 
๑.๑. ค่าจัดการเรียนการสอน  
- งบอุดหนุนรายหัว 
- งบปัจจยัพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

   
๖๐๙,๐๐๐ ๗๓๗,๒๐๐ ๑,๓๔๖,๒๐๐ 
๔๗๑,๐๐๐ - ๔๗๑,๐๐๐ 

๑.๒.  ค่าหนังสือ ๑๕๘,๐๑๔ ๒๔๙,๗๗๖ ๔๐๗,๗๙๐ 
๑.๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๗๓,๐๘๐ ๘๙,๒๔๐ ๑๖๒,๓๒๐ 
๑.๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๗๘,๓๐๐ ๙๗,๐๐๐ ๑๗๕,๓๐๐ 
๑.๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑๕๓,๑๒๐ ๑๘๔,๓๐๐ ๓๓๗,๔๒๐ 
๒. งบอ่ืนๆ 
- งบสนับสนุนจาก อปท. - - - 
- เงินบ ารุงการศึกษา - - - 
- อ่ืนๆ (ระบุ) - - - 

รวมงบประมาณ ๑,๕๔๒,๕๑๔ ๑,๓๕๗,๕๑๖ ๒,๙๐๐,๐๓๐ 
 

๒. การจัดสรรงบประมาณ 
๒.๑.  ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๕           (ตาราง ค) 

รายการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ร้อยละ งบอุดหนุนฯ งบปัจจัย 
พ้ืนฐาน 

เงินเรียนฟรี 15 ปีฯ 
ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ ์ ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒๙๓,๖๐๔ -    ๓๓๗,๔๒๐ ๒๒ 
๒. กลุ่มบริหารทั่วไป ๑๔๔,๕๙๔ -  -   ๑๑ 
๓. กลุ่มบริหารบุคคล ๓๘๙,๗๐๑      ๒๙ 
๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ ๒๙๐,๘๔๒ 4๗๑,000 ๔๐๗,๗๙๐ ๑๗๕,๓๐๐ ๑๖๒,๓๒๐  ๒๑ 
๔. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ๙๒,๘๓๙ -  -   ๗ 
๕. งบส ารองจ่ายฯ 13๔,๖๒๐ -  -   ๑๐ 

รวม ๑,๓๔๖,๒๐๐ 4๗๑,000 ๑,๐๘๒,๘๓๐ ๑๐๐ 
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       ๓. การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

        มี 15 โครงการ  30  กิจกรรม   งบประมาณ  631,024  บาท 

รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

ว 01 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 53,000 นฤมล จันเต็ม 
ว 0101 กิจกรรมส่งเสริมการสอนแบบโครงงาน 5,000 กรนภา  พิมพ์รรค์ 
ว 0102 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 2,000 อนุชิต  พันธ์กง 
ว 0103 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 2,000 นฤมล จันเต็ม 

ว 0104 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

4,000 สริตา  ดาวเศรษฐ์ 

ว 0105 กิจกรรมค่ายปรับพ้ืนฐาน 5,000 อนุชิต  พันธ์กง 
ว 0106 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  10,000 ภูริวัฒน์ จันปุ่ม 
ว 0107 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 15,000 กรนภา  พิมพ์รรค์ 
ว 0108 กิจกรรมห้องเรียน EIS 10,000 สริตา  ดาวเศรษฐ์ 
ว 02 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 55,000 จิราพรรณ ก้อนวัน 
ว 0201 กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 25,000 สุชาวดี  พิกุลศรี 

ว 0202 
กิจกรรมการบริการสารสนเทศ ICT (จัดหา
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ช่วยสอน) 

30,000 จิราพรรณ ก้อนวัน 

ว 03 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 29,000 ภวรรณตรี พิกุลศรี 
ว 0301 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 10,000 ภวรรณตรี พิกุลศรี 

ว 0302 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

19,000 กรนภา  พิมพ์รรค์ 

ว 04 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนอย่างเต็มศักยภาพ
และตรงตามมาตรฐาน 

235,000 
ภูริวัฒน์ จันปุ่ม, นฤมล 
จันเต็ม 

ว 0401 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 25,000 อาริด สระบุรี 
ว 0402 กิจกรรมกีฬาภายใน 25,000 กชมน ถานัน 
ว 0403 กิจกรรมกีฬาเครือข่าย 15,000 ธนพัฒน์ ซามงค์ 
ว 0404  กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา 10,000 กชมน ถานัน 
ว 0405 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ฝึกภาคสนาม 10,000 นฤมล จันเต็ม 
ว 0406 กิจกรรมแนะแนว 10,000 อนุชิต  พันธ์กง 
ว 0407 กิจกรรมชุมนุม 5,000 สริตา  ดาวเศรษฐ์ 
ว 0408 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 15,000 นฤมล จันเต็ม 
ว 0409 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 120,000 นฤมล จันเต็ม 
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รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ว 05 โครงการพัฒนาส านักงานวิชาการ 121,024 จิราพรรณ โล่ค า 
ว 0501 กิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงาน 121,024 จิราพรรณ โล่ค า 
ว 06 โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3,000 ภูริวัฒน์ จันปุ่ม 
ว 0601 กิจกรรมงานประกันคุณภาพ 2,000 ภูริวัฒน์ จันปุ่ม 
ว 0602 กิจกรรมนิเทศภายใน 1,000 นฤมล  จันทร์เต็ม        

ว 07 โครงการวันส าคัญ 40,000 จิราพรรณ โล่ค า 

ว 0701 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 6,000 จิราพรรณ โล่ค า 

ว 0702 กิจกรรมวันปีใหม่ – คริสมาสต์ 10,000 กิตติธร พุทธวรรณ 

ว 0703 กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 8,000 นฤมล จันเต็ม 

ว 0704 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 1,000 ปฏิวัติ ผิวทอง 
ว 0705 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 10,000 เบญจรัตน์ ห้วยทราย 
ว 0706 กิจกรรมส่งเสริมความรู้อาเซียน 5,000 วัชรินทร์  พรหมพฤกษ์ 
ว 08 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 10,000 จิราพรรณ โล่ห์ค า 
ว 09 โครงการดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย 10,000 อนุชิต  พันธ์กง 

ว 10 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(เด็กล่ารางวัล) 

10,000 ภูริวัฒน์ จันปุ่ม 

ว 11 
โครงการสวนพฤกษศาสตร์/สวนสมุนไพร
โรงเรียน/โรงเรียนน่ามอง 

10,000 เบญจรัตน์  ห้วยทราย 

ว 12 
โครงการสถานศึกษาพอเพียงตามวิถีโรงเรียน
สุจริต 

10,000 สุชาวดี, อุทิศ  

ว 13 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 10,000 จิราพรรณ โล่ห์ค า 

ว 14 
โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง 
Covid19 

10,000 ธิดาพร  บับพาน 

ว 15 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) 25,000 สริตา  ดาวเศรษฐ์ 

  รวม 631,024   

 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     ๓๒ 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   มี 4 โครงการ6 กิจกรรม   งบประมาณ  389,701 บาท 

รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
        

บ 01 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 94,924 กิตติธร 

บ 0101 
กิจกรรมเสริมขวัญและก าลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรใน
โรงเรียน                                          

14,924 อาทิตยา 

บ 0102 กิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรับบุคลากร   50,000 อนงค์ภัทร์ 

บ 0103 
กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงานกับหน่วยงานอ่ืน    

30,000 พรธิรัตน์ 

บ 02 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพส าหรับบุคลากร 2,000 กิตติธร 

บ 0201 
กิจกรรมอบรมพัฒนาและประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ 
งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม 8   กลุ่มสาระ  รายงานผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปี                                             

2,000 กิตติธร 

บ 03 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน ภาษาไทย 
ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ และนาฏศิลป์ 

277,200 พรธิรัตน์ 

บ 0301 
กิจกรรมจัดหาครูสอนวิชาเอก ภาษาไทย ภาษาจีน 
คอมพิวเตอร์ และนาฏศิลป์ 

277,200 
พรธิรัตน์ 

 

บ 04 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน 15,577 อนงค์ภัทร์ 

บ 0401 กิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงาน 15,577 อาทิตยา 

  รวม 389,701   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     ๓๓ 

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   มี 4 โครงการ 18 กิจกรรม   งบประมาณ  144,594 บาท 

รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
        

ท 01 โครงการความเป็นผู้น า รณรงค์เผยแพร่การดูแลสุขภาพ 43,000 ภาวิณี 

ท 0101 กิจกรรมการป้องกันปัญหาโรคเอดส์         1,500 ภาวิณี 

ท 0102 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ยา                   15,000 ภาวิณี 

ท 0103 กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก     1,500 ภาวิณี 

ท 0104 
กิจกรรมการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019                                    

20,000 ภาวิณี 

ท 0105 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ 1,500 ภาวิณี 

ท 0106 กิจกรรมหยุดการตั้งครรภ์มารดาวัยรุ่น  (Stop teen mom) 1,500 วิภาวด ี

ท 0107 กิจกรรม อย.น้อย 2,000 ภาวิณี 

ท 02 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 6,500 วิภาวดี 

ท 0201 
กิจกรรมเสียงตามสาย และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3,000 วิภาวด ี

ท 0202 
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,500 วิภาวด ี

ท 0203 กิจกรรมยุวชนประกันภัย 2,000 วิภาวด ี

ท 03 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 78,530 อัครพงศ์ 

ท 0301 กิจกรรมห้องน้ าสะอาด 19,030 อุทิศ 

ท 0302 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 11,700 อุทิศ 

ท0303 กิจกรรมงานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและน้ าประปา 10,000 อัครพงศ์ 

ท0304 กิจกรรมประดับธงและพระบรมฉายาลักษณ์ 12,300 อัครพงศ์ 

ท0305 กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 10,000 อัครพงศ์ 

ท0306 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ 4,000 อุทิศ 

ท0307 กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม 11,500 ธนพัฒน์ 

ท 04 โครงการพัฒนางานระบบงานธุรการ 16,564 วิภาวดี 

ท 0401 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานบริหารงานทั่วไป 16,564 วิภาวดี 

  รวม 144,594   

 



                                                                                                                                                                                     ๓๔ 

 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 มี 9   โครงการ   10  กิจกรรม   1,641,872   บาท  

รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

ง 01 โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณและแผนงาน 21,000 เบญจรัตน์ 

ง 0101 
กิจกรรมปรับปรุง บริหารจัดการงานการเงินและบัญชีที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 

2,000 วราลักษณ์ 

ง 0102 
กิจกรรมปรับปรุงและบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ ที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 

1,000 เทพศิรินทร์ 

ง 0103 กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน 3,000 จิราพรรณ(ก) 

ง 0104 กิจกรรมจัดหาวัสดุกลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน 15,000 ขวัญตา 

ง 0105 กิจกรรมควบคุมภายใน 0 เบญจรัตน์ 

ง 02 โครงการพัฒนางานพัสดุ 75,000 ธิดาพร 

ง 0201 กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์และรถยนต์โรงเรียน 25,000 เทพศิรินทร์ 

ง 0202 กิจกรรมจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 50,000 ธิดาพร 

ง 03 
โครงการพัฒนางานสาธารณปูโภค(ค่าไฟฟ้า น้ าประปาและ
อ่ืนๆ) 

159,842 เบญจรัตน์ 

ง 04 โครงการผลิตน้ าดื่มโรงเรียน 3,000 อุทิศ 

ง 05 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร (ใช้งบส ารองจ่าย ) 134,620 ขวัญตา 

ง 06 โครงการออมทรัพย์ออมความดี 2,000 วราลักษณ์ 

ง 07 โครงการจัดหาวัสดุกลาง 30,000 ธิดาพร 

  รวม(เงินอุดหนุน) 425,462   

  ร้อยละ  31   

ง 08 
โครงการส่งเสริมเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

745,410 ขวัญตา 

ง 0901 กิจกรรมจัดบริการค่าอุปกรณ์การเรียน 162,320 ขวัญตา 

ง 0902 กิจกรรมจัดบริการค่าเครื่องแบบนักเรียน 175,300 ขวัญตา 

ง 0903 กิจกรรมจัดบริการค่าหนังสือเรียน 407,790 ธิดาพร 

  รวมเงิน  (อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ) 745,410   

ง 09 โครงการบริการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน   471,000 ขวัญตา 

  รวมเงิน (ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 471,000   

  รวมทั้งสิ้น 1,641,872   



                                                                                                                                                                                     ๓๕ 

 

 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

มี 7 โครงการ  22 กิจกรรม งบประมาณ 92,839 

รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

ก 01 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30,339 ครูอาริด 

ก 0101 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 1,000 ครูกชมน 

ก 0102 กิจกรรมโฮมรูม 1,000 ครูภวรรณตรี 

ก 0103 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 12,000 ครูอาริด 

ก 0104 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  เครือข่ายนักเรียน  10,000 ครูอาริด 

ก 0105 กิจกรรมครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น 339 ครูภวรรณตรี 

ก 0106 กิจกรรมครูประจ าหมู่บ้าน 6,000 ครูสุพัตรา 

ก 02 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 14,500 ครูวัชรินทร์ 

ก 0201 กิจกรรมการอบรมพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  1,000 ครูวัชรินทร์ 

ก 0202 กิจกรรม TO BENUMBER ONE 1,500 ครูอาริด 

ก 0203 กิจกรรมห้องอุ่นใจในสถานศึกษา - คลินิกเสมารักษ์ 1,000 ครูวัชรินทร์ 

ก 0204 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 7,000 ครูกชมน 

ก 0205 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ 1,000 ครูปฏิวัติ 

ก 0206 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3,000 ครูวัชรินทร์ 

ก 03 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 8,500 ครูปฏิวัติ 

ก 0301 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน                1,500 ครูปฏิวัติ 

ก 0302 กิจกรรมสภานักเรียน                         6,000 ครูปฏิวัติ 

ก 0303 กิจกรรมของหายได้คืน 1,000 ครูสุพัตรา 

ก 04 โครงการพัฒนาส านักงานกิจการนักเรียน 6,000 ครูภวรรณตร ี

ก 0401 กิจกรรมพัฒนางานธุรการ 6,000 ครูภวรรณตรี 

ก 05 โครงการวันเกียรติยศโรงเรียน 13,500 ครูกชมน 

ก 0501 กิจกรรมวันไหว้ครู 3,000 ครูปฏิวัติ 

ก 0502 กิจกรรม Smart Student 8,000 ครูกชมน 

ก 0503 กิจกรรมเด็กดี  ศรีผาเทิบ 2,500 ครูวัชรินทร์ 

ก 06 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่สังคม 15,000 ครูสุพัตรา 



                                                                                                                                                                                     ๓๖ 

 

 

ก  0601 กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องแสด-ด า 15,000 ครูสุพัตรา 

ก 07 โครงการส่งเสริมวินัยจราจร 5,000 ครูปฏิวัติ 

ก 0701 
กิจกรรมอบรมความรู้กฎจราจรและสร้างความปลอดภัยบนท้อง
ถนน 

2,000 ครูปฏิวัติ 

ก 0702 กิจรรมเรียนรู้ป้ายจราจรในโรงเรียน 3,000 ครูปฏิวัติ 

  รวม 92,839   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     ๓๗ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
รูปแบบ (Model) การบริหารและการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     ๓๘ 

 

 

กระบวนการใช้ PTW MODEL  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

P = การวางแผนร่วมกัน 
ผู้บริหาร+ครู+นักเรียน+ 
เครือข่าย+ชุมชน+ฯลฯ ร่วมกัน 
- วิเคราะห์ SWOT 
- ก าหนดเป้าหมาย 
- ออกแบบกิจกรรม 
- ออกแบบ Rubric 
 

T = การฝึกฝนพัฒนา/การมีพี่เลี้ยง 
- การพัฒนาครู   
     ->การอบรม ,การนิเทศ 
- การพัฒนานักเรียน  
     ->การจัดค่าย, การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 
- การพัฒนาสิ่งเกื้อหนุน  
     ->ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ,สมาร์ท
คลาสรูม 
 

W = การรู้การชนะ 
-การประเมินผลกิจกรรม  
    ->แบบบันทึก,แบบประเมิน, 
แบบสอบถาม 
-การสรุป 
   ->กิจกรรมใดประสบความส าเร็จ   
      ให้หาชัยชนะใหม่ 
   ->กิจกรรมใดยังไม่บรรลุย้อนไป 
      เริ่มต้นใหม่ 
 



                                                                                                                                                                                     ๓๙ 

 

 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๕ 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     ๔๐ 

 

 

 
แผนการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วัน /เดือน /ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

  มี.ค. - เม.ย. ๖๕ 
 

- ประชุมปฏิบัติการ จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน วิเคราะห์มาตรฐาน  
กลยุทธ์ มาตรการ มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบไปจัดท าแผนงาน/โครงการ 

-  ผู้อ านวยการ 
- หัวหน้างานแผน 
- คณะครู อาจารย์ 

มี.ค. - เม.ย. ๖๕ - สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ 
 

- หัวหน้างานแผนและ
คณะกรรมการ 

๑-๓๐ มิ.ย.  ๖๕ - จัดท ารูปเล่ม แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- จัดท ารูปเล่มรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

- หัวหน้างานแผนและ
คณะกรรมการ 

พ.ค. ๖๕-มี.ค. ๖๖ - ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ - ผู้รับผิดชอบโครงการ 
พ.ค. ๖๕-มี.ค. ๖๖ - สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ

ระหว่างด าเนินงาน 
- ไตรมาสที่ 1       -ไตรมาสที่ 2 
- ไตรมาสที่ 3       -ไตรมาสที่ 4 

- งานแผนงาน 

๑๖-๓๑ ต.ค. ๖๖ - สะท้อนผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้อ านวยการ 

๑-๓๑ มี.ค.  ๖๖ - ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้าน
ผลผลิต 

- หัวหน้างานประกัน 
- ผู้รับผิดชอบ 

๑-๒๐ มี.ค. ๖๖ - ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ 

- หัวหน้างานแผน 

๒๐-๓๑ มี.ค. ๖๖ - การประเมินคุณภาพภายใน สรุปผล จัดท า
รูปเล่ม รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- หัวหน้างานประกันและ
คณะ 

๒๐-๓๑ มี.ค. ๖๖ - น าผลการประเมินทบทวนแผนกลยุทธ์ และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๖ 

- ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     ๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
   - ค าสัง่คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
   - โครงการของกลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
ที่  026/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปี  2565 
           

      เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนผาเทิบวิทยา  สอดคล้องตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรงตามมาตรฐานการศึกษา และสอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  โดยจะท าให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหา  
และความต้องการ  จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2565  ดังนี้ 

 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ 
    1. นายปิโย  ลุสุข   ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
    3. นายอัครพงศ์  สุจริต  ครูช านาญการ  กรรมการ 
    4. นางอนงค์ภัทร์  โรจน์ธนกุลชัย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
    5. นางสาวอาริด  สระบุรี  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
    6. นางนฤมล  จันเต็ม   คร ู   กรรมการ 
    ๗. นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวก  ในการด าเนินงานจัดท าแผน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

 2. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
   1. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2. นางอนงค์ภัทร์  โรจน์ธนกุลชัย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. นายอัครพงศ์  สุจริต   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 4. นางสาวอาริด   สระบุรี  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางนฤมล  จันเต็ม   คร ู   กรรมการ 
 6. นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 7. นายภูรวิัฒน์  จันปุ่ม   คร ู   กรรมการ 
 8. นางสาวกิตติธร  พุทธวรรณ  คร ู   กรรมการ 
 9. นางสาวธิดาพร  บับพาน  คร ู   กรรมการ 
 10. นางสาวกชมน  ถานัน  คร ู   กรรมการ 
 11. นางสาวพรธิรัตน์  ใจทัด  คร ู   กรรมการ 
 12. นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์  คร ู   กรรมการ 



 
 

 

 

 13. นายอนุชิต      พันธ์กง  คร ู   กรรมการ 
 14. นางสาวเทพศิรินทร์   ราชชิต คร ู   กรรมการ 
 15. นายปฏวิัติ    ผวิทอง    คร ู   กรรมการ 
 16. นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา  คร ู   กรรมการ 
17. นางสาวกรนภา  พิมพ์พรรค  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
18. นางสาวสริตา  ดาวเศรษฐ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
19. นางสาววราลักษณ์  ไพศาล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
20. นางจิราพรรณ  โล่ห์ค า  พนักงานราชการ  กรรมการ 
21. นายธนพัฒน์  ซามงค์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
22. นางสาวภวรรณตรี  พิกุลศรี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
23. นางสาวอาทิตยา   โสภพัินธ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
24. นางสาวสุชาวดี   พิกุลศรี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
25. นางสาวสุพัตรา  แดงบุตร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
26. นางสาวเจนจิรา  ศรียะวงศ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
27. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ด าเนินการประชุม จัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปี  256๕  ให้แล้วเสรจ็ 

               ทั้งนี้ตั้งแต่  วันที่   8  มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 

      สั่ง  ณ  วันที่   8  มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 
 
 
                                                                  (นายปิโย  ลุสุข) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

17. นางสาว/....... 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

                                งบหน้าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี ๒๕๖๕ 
                                       กลุม่บริหารงานวิชาการ 
มี ๑๕ โครงการ  ๒๙  กิจกรรม   งบประมาณ  ๖๓๑,๐๒๔  บาท 

รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

ว ๐๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕๓,๐๐๐ นฤมล จันเต็ม 
ว ๐๑๐๑ กิจกรรมส่งเสริมการสอนแบบโครงงาน ๕,๐๐๐ กรนภา  พิมพ์รรค์ 
ว ๐๑๐๒ กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ๒,๐๐๐ อนุชิต  พันธ์กง 
ว ๐๑๐๓ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ๒,๐๐๐ นฤมล จันเต็ม 

ว ๐๑๐๔ 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

๔,๐๐๐ สริตา  ดาวเศรษฐ์ 

ว ๐๑๐๕ กิจกรรมค่ายปรับพ้ืนฐาน ๕,๐๐๐ อนุชิต  พันธ์กง 
ว ๐๑๐๖ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ  ๑๐,๐๐๐ ภูริวัฒน์ จันปุ่ม 
ว ๐๑๐๗ กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๑๕,๐๐๐ กรนภา  พิมพ์รรค์ 
ว ๐๑๐๘ กิจกรรมห้องเรียน EIS ๑๐,๐๐๐ สริตา  ดาวเศรษฐ์ 
ว ๐๒ โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ๕๕,๐๐๐ จิราพรรณ ก้อนวัน 
ว ๐๒๐๑ กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ๒๕,๐๐๐ สุชาวดี  พิกุลศรี 

ว ๐๒๐๒ 
กิจกรรมการบริการสารสนเทศ ICT (จัดหา
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ช่วยสอน) 

๒๐,๐๐๐ จิราพรรณ ก้อนวัน 

ว ๐๓ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒๙,๐๐๐ ภวรรณตรี พิกุลศรี 
ว ๐๓๐๑ กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ๑๐,๐๐๐ ภวรรณตรี พิกุลศรี 

ว ๐๓๐๒ 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๙,๐๐๐ กรนภา  พิมพ์รรค์ 

ว ๐๔ 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนอย่างเต็มศักยภาพ
และตรงตามมาตรฐาน 

๒๓๕,๐๐๐ 
ภูริวัฒน์ จันปุ่ม, นฤมล 
จันเต็ม 

ว ๐๔๐๑ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ๒๕,๐๐๐ อาริด สระบุรี 
ว ๐๔๐๒ กิจกรรมกีฬาภายใน ๒๕,๐๐๐ กชมน ถานัน 
ว ๐๔๐๓ กิจกรรมกีฬาเครือข่าย ๑๕,๐๐๐ ธนพัฒน์ ซามงค์ 
ว ๐๔๐๔  กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา ๑๐,๐๐๐ กชมน ถานัน 
ว ๐๔๐๕ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ฝึกภาคสนาม ๑๐,๐๐๐ นฤมล จันเต็ม 
ว ๐๔๐๖ กิจกรรมแนะแนว ๑๐,๐๐๐ อนุชิต  พันธ์กง 
ว ๐๔๐๗ กิจกรรมชุมนุม ๕,๐๐๐ สริตา  ดาวเศรษฐ์ 
ว ๐๔๐๘ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ๑๕,๐๐๐ นฤมล จันเต็ม 



 
 

 

 

รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
ว ๐๔๐๙ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ๑๒๐,๐๐๐ นฤมล จันเต็ม 
ว ๐๕ โครงการพัฒนาส านักงานวิชาการ ๑๒๑,๐๒๔ จิราพรรณ โล่ค า 

ว ๐๕๐๑ กิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงาน ๑๒๑,๐๒๔ จิราพรรณ โล่ค า 

ว ๐๖ โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓,๐๐๐ ภูริวัฒน์ จันปุ่ม 
ว ๐๖๐๑ กิจกรรมงานประกันคุณภาพ ๒,๐๐๐ ภูริวัฒน์ จันปุ่ม 
ว ๐๖๐๒ กิจกรรมนิเทศภายใน ๑,๐๐๐ นฤมล  จันทร์เต็ม        

ว ๐๗ โครงการวันส าคัญ ๔๐,๐๐๐ จิราพรรณ โล่ค า 

ว ๐๗๐๑ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖,๐๐๐ จิราพรรณ โล่ค า 

ว ๐๗๐๒ กิจกรรมวันปีใหม่ – คริสมาสต์ ๑๐,๐๐๐ กิตติธร พุทธวรรณ 

ว ๐๗๐๓ กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ๑,๐๐๐ นฤมล จันเต็ม 
ว ๐๗๐๔ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ๑,๐๐๐ ปฏิวัติ ผิวทอง 
ว ๐๗๐๕ กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ เบญจรัตน์ ห้วยทราย 
ว ๐๗๐๖ กิจกรรมส่งเสริมความรู้อาเซียน ๕,๐๐๐ วัชรินทร์  พรหมพฤกษ์ 
ว ๐๘ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๑๐,๐๐๐ จิราพรรณ โล่ห์ค า 
ว ๐๙ โครงการดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย ๑๐,๐๐๐ อนุชิต  พันธ์กง 

ว ๑๐ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(เด็กล่ารางวัล) 

๑๐,๐๐๐ ภูริวัฒน์ จันปุ่ม 

ว ๑๑ 
โครงการสวนพฤกษศาสตร์/สวนสมุนไพร
โรงเรียน/โรงเรียนน่ามอง 

๑๐,๐๐๐ เบญจรัตน์  ห้วยทราย 

ว ๑๒ 
โครงการสถานศึกษาพอเพียงตามวิถีโรงเรียน
สุจริต 

๑๐,๐๐๐ 
สุชาวดี พิกุลศรี, 
อุทิศ พันนุมา 

ว ๑๓ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๐,๐๐๐ จิราพรรณ โล่ห์ค า 

ว ๑๔ 
โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง 
Covid๑๙ 

๑๐,๐๐๐ ธิดาพร  บับพาน 

ว ๑๕ โครงการเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) ๒๕,๐๐๐ สริตา  ดาวเศรษฐ์ 

  รวม ๖๓๑,๐๒๔     

    

 
 
 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕   
ด้าน : ด้านโอกาส,ด้านคุณภาพ 
ประเด็น : ด้านโอกาส  ๒.๒ ด าเนินการให้เด็กและเยาชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมแลพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่
ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือป้องกันไม่ให้ออกนอกระบบการศึกษารวมทั้งช่วยเหลือเด็กที่ตกหล่นและเด็กออก
กลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน ๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิตมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านคุณภาพ : ๓.๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มี
ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า ๓.๓ ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ี
จ าเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ ๓.๔  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษ 
 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน และ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็น : .ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน, คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน, กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 



 
 

 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนฤมล  จันเต็ม 
 
ลักษณะโครงการ               ใหม ่     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖     
๑. หลักการและเหตุผล 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นเป้าหมายส าคัญของผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยเฉพาะนักเรียน และผู้ปกครอง 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเป็นสิ่งที่กลุ่มงานวิชาการจะต้องเร่งรัด อีกท้ังการติวเพ่ือเตรียมตัวสอบเข้า
ศึกษาระดับอุดมศึกษาและการสอบเข้าศึกษาสายอาชีพระดับต่างๆ ที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ าเป็นจะต้อง
ร่วมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 ๒.๒  เพ่ือเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาและการสอบเข้าศึกษาสายอาชีพของนักเรียนชั้น ม.
๓ และ ม.๖  

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑นักเรียน ม.๑ - ม.๖ ทกุคน ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๑.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓ 
  ๓.๑.๓ นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษาใน 
                          ระดับอุดมศึกษาและการสอบเข้าศึกษาสายอาชีพ 
  ๓.๑.๔  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาที่ ๖ มีแนวโน้มศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและมี
สิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาที่ตนเองต้องการได้มากขึ้น 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียน ม. ๑ – ม. ๖ ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
  ๓.๒.๒ นักเรียน ม.๓ ม. ๖ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจที่นักเรียนมีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับ
อุมศึกษา อยู่ในระดับดี 
                  ๓.๒.๓ มีนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึนเมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีแล้ว 
 
 
 
 



 
 

 

 

๔.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมส่งเสริมการสอนแบบโครงงาน 

๑.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕  สรุปประเมินผล 

เมษายน    ๒๕๖๕  -  
มกราคม   ๒๕๖๖     

-     กรนภา 

๒. กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
๒.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๒.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๒.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๒.๔ ติดตามและประเมินผล 
๒.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน ๒๕๖๕   – 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

- อนุชิต 

๓. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 
๓.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๓.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๓.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๓.๔ ติดตามและประเมินผล 
๓.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน ๒๕๖๕   – 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

- นฤมล 

๔. กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ประชุมสัมมนาศึกษาดู
งานกับหน่วยงานอื่น 
๔.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๔.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๔.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๔.๔ ติดตามและประเมินผล 
๔.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน ๒๕๖๕   – 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

- สริตา 

๕ กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ประชุมสัมมนาศึกษาดู
งานกับหน่วยงานอื่น 
๕.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 

เมษายน ๒๕๖๕  – 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

- อนุชิต 



 
 

 

 

 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๖. งบประมาณ  ๖๓๑.๐๒๔  บาท ( หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสี่บาท ) 
   ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร   จ านวน   ..................บาท (..........................) 
   ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน  ๖๓๑.๐๒๔ บาท ( หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสี่บาท ) 
    ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
 

๕.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๕.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๕.๔ ติดตามและประเมินผล 
๕.๕ สรุปประเมินผล 

๖. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 
๖.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๖.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๖.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๖.๔ ติดตามและประเมินผล 
๖.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน ๒๕๖๕  – 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

-    ภูริวัฒน ์

๗. กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 
๗.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๗.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๗.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๗.๔ ติดตามและประเมินผล 
๗.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน ๒๕๖๕   – 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

-      กรนภา   

๘. กิจกรรมห้องเรียน EIS 
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 
๘.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๘.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๘.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๘.๔ ติดตามและประเมินผล 
๘.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน ๒๕๖๕   – 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

-        สริตา   



 
 

 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณที่ใช้ 
ค่าตอบแทน ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 
รวม 

 ๑ 
 ๒ 
 ๓ 
 ๔ 
 ๕ 
 ๖ 
 ๗ 
 ๘ 

ส่งเสริมการสอนแบบโครงงาน 
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
พัฒนาหลักสูตร 
สอนซ่อมเสริม 
ค่ายปรับพื้นฐาน 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 
แข่งขันศิลปหัตถกรรม 
กิจกรรมห้องเรียน EIS 

 
 
 

 ๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 ๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 รวม   ๕๓,๐๐๐  ๕๓,๐๐๐ 
 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

 

๘. การประเมินผล 
 

กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 
๑. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
๒. นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
และสายอาชีพ 

สัมภาษณ์ ผลสัมฤทธิ์จ านวนนักเรียนที่เข้ารับ
การศึกษาต่อ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.๑ – ๖ สูงขึ้น 

 ๙.๒ มีนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
  
 

                                      ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ( นางนฤมล   จันเต็ม ) 
 



 
 

 

 

 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ..................................................................................... ................................................................. 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
          ( นายภูริวฒัน์  จันปุ่ม) 
 
          ............................................................... .......................................................................................  
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
      (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
           (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ 
      (นายปิโย   ลุสุข) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมส่งเสริมการสอนแบบโครงงาน 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกรนภา  พิมพ์พรรค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน    ๒๕๖๕  -  มกราคม   ๒๕๖๖     

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
 ครูทุกคนสอนแบบโครงงาน 
ด้านคุณภาพ 
 ครูทุกคนสอนแบบโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
๓.ด าเนินงานตามแผน 
๔. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 
มีนาคม  ๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๕,๐๐๐  บาท   

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
๑. ครูที่มีการสอนแบบโครงงาน  ๑. แบบส ารวจ  

๒. แบบสังเกต 
๒. จ านวนเรื่องของโครงงานนักเรียน ๑. แบบส ารวจ 

๒. แบบสังเกต 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูทุกคนมีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสอนแบบโครงงาน 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
๑. 
 

- ค่าวิทยากร  
- ค่าวัสดุ  

๔ คน 
๘ สาระ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 

    ๖,๐๐๐  



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

ผู้รับผิดชอบ           นายอนุชิต  พันธ์กง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน    ๒๕๖๕  -  มกราคม   ๒๕๖๖     

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

 ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
ด้านคุณภาพ 

 ครูใช้วิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
 
กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒. ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
๓. ด าเนินงานตามแผน 
๔. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท   
 
การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
๑. ครูมีการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน ๑. แบบสังเกต 

๒. รูปเล่มวิจัย  
๒. จ านวนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ๑. แบบสรุปการส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ครูได้รับการส่งเสริมให้ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
๒. ครูน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
 



 
 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

๑. เอกสารประกอบการจัดท ากิจกรรม
วิจัยในชั้นเรียนของครู 

๓๐ ชุด 
 

๕๐ 
 

๑,๕๐๐  

๒. กระดาษ A๔ ๑ กล่อง ๕๐๐ ๕๐๐  
รวม ๒,๐๐๐  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๓ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางนฤมล  จันเต็ม 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕  – มีนาคม ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมความต้องการของผู้เรียน 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
 หลักสูตรสถานศึกษาท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการปรับปรุง 

ด้านคุณภาพ 
           ๑. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความถนัด 
   ความสนใจของผู้เรียน 
    ๒. ครูทุกคนมีความรู้มีความเข้าใจการจัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           ๓. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เมษายน ๒๕๖๕ 
๓. ประเมินผลการใช้หลักสูตร เมษายน ๒๕๖๕ 
๔. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เมษายน ๒๕๖๕ 
๕. สรุปผล/ประเมินผล พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๖. รายงานผลการด าเนินงาน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

งบประมาณ    ๒,๐๐๐   บาท      
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
๑. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ๑. สอบถาม  
๒. ร้อยละ ความพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียนต่อหลักสูตร ๒. แบบติดตามการด าเนินงาน 

 
 
 



 
 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. มีหลักสูตรจ านวน ๘ กลุ่มสาระท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 ๒. ครูมีความรู้มีความเข้าใจการจัดท าหลักสูตรมากยิ่งข้ึน 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมาย
เหตุ 

๑. ค่าเข้าเล่มเอกสารหลักสูตร   ๑,๐๐๐  
๒. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์จักท าแผน   ๑,๐๐๐  

รวม   ๒,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

กิจกรรมที่   ๔ 
สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสริตา  ดาวเศรษฐ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    เมษายน ๒๕๖๕  – มีนาคม ๒๕๖๖ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้ครูมีสื่อใช้ในการเรียนการสอนและง่ายต่อการจัดกิจกรรม 
           ๒.  เด็กบกพร่องทางการเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ ไม่ท าให้เบื่อต่อการเรียน 
 ๓. ช่วยให้นักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานต่ ามีความรู้สูงขึ้น 
 ๔. ช่วยให้นักเรียนที่เรียนช้ามีความเข้าใจทัดเทียมกับนักเรียนคนอื่น ๆ 
 ๕. ช่วยให้นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ ให้มีความรู้เพียงพอที่จะสอบผ่าน 
     รายวิชานั้นๆ  
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  เด็กบกพร่องทางการเรียนตามการส ารวจของครูที่ปรึกษาทุกกลุ่มสาระ ๘ กลุ่มสาระ 
 ด้านคุณภาพ 
  ๑. เด็กบกพร่องทางการเรียน สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
  ๒. นักเรียนสามารถยกระดับความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนิน 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินการ 
๑. ประชุมคณะครูเพ่ือรับทราบโครงการ 
๒. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๔.  ด าเนินการตามโครงการ 
๕. จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
๖.  สรุปผล/รายงานผลการด าเนินการ 

เมษายน  ๒๕๖๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 
มีนาคม  ๒๕๖๖ 

งบประมาณ       ๔,๐๐๐ บาท 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
๑.  เด็กบกพร่องทางการเรียน ใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข สังเกต /สัมภาษณ์ /สอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูและเด็กบกพร่องทางการเรียน สามารถใช้สื่อการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าและตรงต่อวัตถุประสงค์ 
 ๒. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนสามารถพัฒนาความรู้ให้ดียิ่งขึ้น 



 
 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนภาษาไทย 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อหน่วย จ านวน ราคารวม 
๑ สื่อส าหรับสอนเสริมเด็กบกพร่อง

ทางการเรียน 
๒๐๐ บาท ๒๐ ชุด ๔,๐๐๐ 

     
 รวม   ๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่   ๕ 
กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน 

ผู้รับผิดชอบ           นายอนุชิต  พันธ์กง 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕  – พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้ในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 ๒. เพ่ือปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความส าคัญคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
   นักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมค่ายปรับพ้ืนฐาน 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียน ม.๑ และ ม.๔ มีความตระหนักและเจตคติท่ีดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
 
กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนิน 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 
   ๑. ประชุมคณะครูเพ่ือรับทราบโครงการ 
   ๒. เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ๓. ประชาสัมพันธ์ 
   ๔. จัดเตรียมเอกสารและก าหนดวันเวลาในการจัดค่าย 
   ๕. จัดประชุมเพ่ือนครูในกลุ่มด าเนินการวางแผนในการจัดค่าย 
ขั้นด าเนินการ 
   ๖. ด าเนินการเข้าค่ายวิชาการ 
ขั้นสรุป/ประเมินผล/และรายงานผล 
   ๗. การติดตาม 
      - ประเมินตามสภาพจริง 
      - สังเกตการณ์ท างาน 
      - สรุปผลการด าเนินการ/และรายงานผลต่อผู้บริหาร 

เมษายน ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
เมษายน ๒๕๖๕ 
 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

งบประมาณ       ๑๕,๐๐๐ บาท 
 



 
 

 

 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ทุกคน ได้รับประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปรับพ้ืนฐาน 
๒. นักเรียนเห็นความส าคัญคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

สังเกต/สัมภาษณ์/สอบถาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 ๒. นักเรียนเห็นความส าคัญคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

๑. เอกสารประกอบการจัดท ากิจกรรม ๑๓๐ 
ชุด 

๕๐ ๑,๐๐๐  

๒. ค่าอาหาร ๒ วัน ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  
๓.  ค่าวิทยากร ๒ คน ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐  
๔. ค่าอุปกรณ์ในการจัดค่าย ๒ หน่วย ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐  
รวม ๑๕,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๖ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 

ผู้รับผิดชอบ  นายภูริวัฒน์ จันปุ่ม 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕  – มีนาคม ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจจากการติวแต่ละเนื้อหา  
 ๓. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 ๑. นักเรียนม. ๓ ,ม. ๖ ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ครบ  ๑๐๐% 
 ๒. นักเรียนได้รับบริการด้านความรู้และการพัฒนาตนเองแต่ละด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

ด้านคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนมีความสามารถ ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรที่สูงขึ้น 
 ๒. นักเรียนตระหนักแก้ไขข้อบกพร่องและน าประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป 
 กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕ 
๒.ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๓.ด าเนินการตามแผนงาน ตลอดปีการศึกษา 
๔.ติดตามและประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๖ 
๕.สรุปประเมินผล มีนาคม   ๒๕๖๖ 

งบประมาณ     ๑๐,๐๐๐     บาท 
 

 การประเมินผล           
ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. โรงเรียนมีการจัดติวความรู้เนื้อหาที่ตรงต่อ
ความต้องการของนักเรียน ให้กับนักเรียน ม.๓,๖ 
๒.นักเรียนม. ๓ ,๖ มีความพร้อมส าหรับ
การศึกษาในระดับต่อไป 

-สังเกต 
-สอบถามรวบรวมข้อมูล 
-การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

-แบบสังเกต  
-แบบสอบถาม 
- แบบทดสอบ 

 
 



 
 

 

 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีความสามารถ ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรที่สูงขึ้น 
 ๒. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการติว มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคารวม 

๑. กระดาษถ่ายเอกสาร ๑๒๐ ๑๕ รีม ๑๘๐๐ 
๒. เทปกาวย่น ๔๐ ๔ ม้วน ๑๖๐ 
๓. วิทยากร ๑,๐๐๐ ๔ ๔,๐๐๐ 
๔. หนังสือติวเตรียมสอบเข้ามหาลัย ๒๕๐ ๑๖ ๔,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๗ 
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกรนภา  พิมพ์พรรค์  
ระยะเวลาด าเนินการ     เมษายน ๒๕๖๕  – มีนาคม ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
     ๒. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
 ๓. นักเรียนผาเทิบวิทยาได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือน าประสบการณ์นั้นมา  
       
พัฒนา                      

เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 

   ๑.นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคน ได้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในกลุ่มเครือข่ายและเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  ๒. นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่าย และระดับจังหวัด 

ด้านคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนมีความสามารถ ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรที่สูงขึ้น 
  ๒. นักเรียนตระหนักแก้ไขข้อบกพร่องและน าประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป 
  
กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1.  ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕ 
2.  ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
3.  ด าเนินการตามแผนงาน ตลอดปีการศึกษา 
4.  ติดตามและประเมินผล มีนาคม  ๒๕๖๖ 
5.  สรุปประเมินผล มีนาคม   ๒๕๖๖ 

งบประมาณ     ๑๕,๐๐๐     บาท  
 



 
 

 

 

การประเมินผล           

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. โรงเรียนมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ภายในโรงเรียน 

๒. นักเรียนตัวแทนโรงเรียนได้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายและ
ระดับจังหวัด 

- สังเกต 

- สอบถามรวบรวมข้อมูล 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

- แบบสังเกต  

- แบบสอบถาม 

- แบบทดสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีความสามารถ ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรที่สูงขึ้น 
 ๒. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๑๕,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคารวม 

๑. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก/แข่งขัน - - ๓,๐๐๐ 
๒. เอกสารประกอบการฝึก/แข่งขัน - - ๒,๐๐๐ 
๓.  ค่ารถรับส่งนักเรียน  - ๑๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท 

  



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๘ 
ห้องเรียน EIS 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสริตา  ดาวเศรษฐ์  
ระยะเวลาด าเนินการ     เมษายน ๒๕๖๕  – มีนาคม ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ ความรู้ และทักษะทางภาษาอังกฤษ 
     ๒. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
 ๓. นักเรียนผาเทิบวิทยาได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือน าประสบการณ์นั้นมาพัฒนา
ด้านภาษา      
 ๔. จัดหาสื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี            
 เป้าหมาย 

  ด้านปริมาณ 
   ๑.นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคน ได้รับการเรียนรู้แบบบูรณาการทางภาษาอังกฤษในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รวมถึงการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
  ๒. ห้องเรียนมีสื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี            

    ด้านคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนมีความสามารถ ความรู้ และทักษะทางภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 
  ๒. นักเรียนสามารถน าประสบการณ์จากการเรียนรู้แบบEIS ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป 
กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕ 
2.  ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
3.  ด าเนินการตามแผนงาน ตลอดปีการศึกษา 
4.  ติดตามและประเมินผล มีนาคม  ๒๕๖๖ 
5.  สรุปประเมินผล มีนาคม   ๒๕๖๖ 

งบประมาณ     ๑๐,๐๐๐     บาท  
แหล่งที่มางบประมาณ : งบเรียนฟรี ๑๕ ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 



 
 

 

 

การประเมินผล           

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
    ๑.นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคน 
ได้รับการเรียนรู้แบบบูรณาการทาง
ภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รวมถึงการสนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

๒. ห้องเรียนมีสื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในรายวิชา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี     

- สังเกต 

- สอบถามรวบรวมข้อมูล 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

- แบบสังเกต  

- แบบสอบถาม 

- แบบทดสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ ความรู้ และทักษะทางภาษาอังกฤษ 
 ๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
               ๓. นักเรียนผาเทิบวิทยาได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือน าประสบการณ์นั้นมาพัฒนา
ด้านภาษา      
               ๔. จัดหาสื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี            
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๑๐,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคารวม 

๑. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ห้องเรียน EIS 

- - ๕,๐๐๐ 

๒. สื่อการเรียนรู้บูรณาการภาษาอังกฤษกับ
รายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี            

๕๐๐/กลุ่ม
สาระ 

๓ ๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕   
ด้าน : ด้านโอกาส, ด้านคุณภาพ, ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ด้านโอกาส ๒.๒ ด าเนินการให้เด็กและเยาชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมแลพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านคุณภาพ : ๓.๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มี
ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า ๓.๓ ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ี
จ าเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ ๓.๔  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู ด้านประสิทธิภาพ  ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐานมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องทันสมัยและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน และ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็น : .ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน, คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน, กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ :     วชิาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน 
ลักษณะโครงการ               ใหม ่     ต่อเนื่อง 
 
 



 
 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน   ๒๕๖๕  -  มกราคม   ๒๕๖๖     
๑. หลักการและเหตุผล 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมการเรียนการ
สอน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ให้มีระบบที่ทันสมัยถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญในด้านนี้ จึงจัดให้ มีโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านทักษะและประสบการณ์การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับครู 
 ๒.๒  เพ่ือให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 
 ๒.๓ ห้องเรียนและห้องพิเศษทุกห้องมีระบบเสียง ระบบน าเสนอและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

       ๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี 
       ๓.๑.๒ ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
    ๓.๒.๑ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ ที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและทันสมัย 
    ๓.๒.๒ นักเรียน ครูและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
๔.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
๑.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน   ๒๕๖๕  -  
มีนาคม   ๒๕๖๖     

-    สุชาวดี   

๒. กิจกรรมการบริการสารสนเทศ ICT (จัดหา
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ช่วยสอน 
๒.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 

เมษายน   ๒๕๖๕  -  
มีนาคม   ๒๕๖๖     

- จิราพรรณ(ก) 



 
 

 

 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ , โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๖. งบประมาณ  ๕๕,๐๐๐  บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   ๕๕,๐๐๐  บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท) 
    ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์ รวม 

๑ 
 
๒ 
 

จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
จัดหาโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์
ช่วยสอน 

 
 
 

 ๒๕,๐๐๐  
 
๒๐,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐ 

 รวม   ๒๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ 
 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 

๘.  การประเมินผล 
กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 

๑. โรงเรียนมีทะเบียนสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
๒. โรงเรียนมีเทคโนโลยีช่วยสอน 
 
๓. โรงเรียนมีบันทึกการใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของนักเรียน 

- ครูทุกคนใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
- ห้องเรียนทุกห้องมี
เทคโนโลยีช่วยสอน- 
นักเรียนทุกคนมีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

- ส ารวจจ านวนสื่อและการ
ใช้งานจากทะเบียน , การ
สังเกต 
- แบบส ารวจ 
- ส ารวจจ านวนการใช้สื่อ
จากบันทึก,  

 

๒.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๒.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๒.๔ ติดตามและประเมินผล 
๒.๕ สรุปประเมินผล 



 
 

 

 

๙  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ครูมีศักยภาพด้านทักษะและประสบการณ์การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

 ๙.๒ นักเรียนใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

 ๙.๓ ห้องเรียนและห้องพิเศษทุกห้องมีระบบเสียง ระบบน าเสนอและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้                                 
                                      ลงชื่อ ......................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ( นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน ) 
 

ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ......................................................................................................................................................  
          ............................................................................................................................. ......................... 
           
               ลงชื่อ ......................................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
             ( นายภูริวัฒน์   จันปุ่ม ) 
 
          ......................................................................................................... ............................................. 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ .......................................  หัวหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
          (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          .......................................................................................................................................... ............ 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
           (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
             ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
             (นายปิโย   ลุสุข) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๑ 

การจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุชาวดี  พิกุลศรี  
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕ –   มีนาคม  ๒๕๖๖ 
วัตถุประสงค์ 

ช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครูได้ดีมากซึ่งเราจะเห็นว่าครู นั้นสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับนักเรียนได้มากทีเดียว 

ช่วยให้ครูมีความรู้มากข้ึนในการจัดแหล่งวิทยาการที่เป็นเนื้อหาเหมาะ สมแก่การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
ในการสอนช่วยครูในด้านการคุมพฤติกรรมการ เรียนรู้และสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากทีเดียว  

สื่อการสอนจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมหลายๆรูปแบบ เช่น การใช้ศูนย์การเรียน การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดงนาฏการ เป็นต้น 

 ช่วยให้ครูผู้สอนได้สอนตรงตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน และยังช่วยในการขยายเนื้อหาที่เรียนท าให้
การสอนง่ายขึ้น และยังจะช่วยประหยัดเวลาในการสอน  

นักเรียนจะได้มีเวลาในการท ากิจกรรมการเรียนมากข้ึนจากข้อมูลเราจะได้เห็นถึง ประโยชน์ของสื่อการ
เรียนการสอน ซึ่งท าให้เรามองเห็นถึงความส าคัญของสื่อสารมีประโยชน์และมีความจ าเป็นสามารถ ช่วยพัฒนาการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
จัดหาคอมพิวเตอร์ให้ส านักงานใช้เพ่ือความรวดเร็วในระบบการท างาน 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

๑. มีสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายครอบคลุมเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้เรียน 
๒. มีสื่อนวัตกรรมที่เอ้ือความสะดวกกับส านักงานและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากข้ึน 
๒. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น 

          ๓. สื่อนวัตกรรมและอุปกรณ์การสอน ที่โรงเรียนมีอยู่นั้น แนวคิดทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ต้องการให้
ผู้เรียนมีโอกาสเรียนจากแหล่งความรู้ที่กว้างขวางออกไปอีก แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ 
เช่น เกษตรกร ต ารวจ บุรุษไปรษณีย์ เป็นต้น 

๔. นักเรยีนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและน าไปพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
 



 
 

 

 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
๑. เสนอกิจกรรมต่อที่ประชุม เมษายน ๒๕๖๕ 
๒. ประชุมและวางแผน พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๓. ด าเนินงานตามแผน กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
๔. สรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖๖ 

งบประมาณ     ๒๕,๐๐๐ บาท   
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มาใช้สื่อนวัตกรรม  ๙๐  % 
ร้อยละของบุคลากรที่ใช้บริการสื่อและนวัตกรรม ๙๐ % 
 

สังเกต 
การใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเป็นห้องเรียนตัวอย่างของ

ชุมชน 
สถานศึกษาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑. สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ๘ กลุ่มสาระ ๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
     
     

รวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๒ 

กิจกรรมการบริการสารสนเทศ ICT (จัดหาคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ช่วยสอน) 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕ –   มีนาคม  ๒๕๖๖ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ช่วยสอนในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
 จัดหาคอมพิวเตอร์ให้ส านักงานใช้เพื่อความรวดเร็วในระบบการท างาน 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

มีอุปกรณ์ช่วยสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีคอมพิวเตอร์ช่วยในในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ด้านคุณภาพ 
ครูใช้อุปกรณ์ช่วยสอนมากขึ้น 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
๑. เสนอกิจกรรมต่อที่ประชุม เมษายน ๒๕๖๕ 
๒. ประชุมและวางแผน พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๓. ด าเนินงานตามแผน กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
๔. สรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖๖ 

 
งบประมาณ     ๕๕,๐๐๐ บาท   
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มาใช้สื่อนวัตกรรม  ๙๐  % 
ร้อยละของบุคลากรที่ใช้สื่อและนวัตกรรม ๙๐ % 
 

- สังเกต 
- การใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 



 
 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเป็นห้องเรียนตัวอย่างของ

ชุมชน 
สถานศึกษาสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ การจัดหาคอมพิวเตอร์ 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑. 
๒. 

ล าโพงช่วยสอน 
เครื่องโปรเจคเตอร์ 

๑๒ เครื่อง 
๑ เครื่อง 

๖๐๐ 
๑๔,๘๐๐ 

๗,๒๐๐ 
๑๔,๘๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕   
ด้าน : ด้านโอกาส , ด้านคุณภาพ 
ประเด็น : ด้านโอกาส ๒.๒ ด าเนินการให้เด็กและเยาชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมแลพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านคุณภาพ : ๓.๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มี
ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า ๓.๓ ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ี
จ าเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ๕) 
ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในทุกด้าน ให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็น : ๑.๑ ) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๑.๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  , ๕)จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓(๑) ๑) จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้     
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวภวรรณตรี พิกุลศรี 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน   ๒๕๖๕  -  มีนาคม   ๒๕๖๖   
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพและในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและได้
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงเพ่ือให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกในการเรียนรู้
และสามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเติมได้ 
 จากเหตุผลดังกล่าวเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติท่ีดีในการเรียนและเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนจึงได้จัดท า 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีในโรงเรียนและในชุมชนรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนได้ค้นคว้า 
และศึกษารวมทั้งมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนการรักษาและ
ตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และให้พัฒนาขึ้นต่อไป 
 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งในโรงเรียนชุมชนรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถน ามาพัฒนาโรงเรียนได้ 
 ๒.๓ เพ่ือช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 ๒.๔ เพ่ือช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
   ๓.๑.๑ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนชุมชนรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๓.๑.๒  เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชุมชนเดือนละ ๑ ครัง้ 
   ๓.๑.๓  ส ารวจรวบรวมและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นป้ายความรู้ 

๓.๒  ด้านคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนชุนชนรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒.๒ นักเรียนและชุมชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และช่วยกันพัฒนาอนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ตลอดไป 
  ๓.๒.๓ บุคลากรสามารถน าประสบการณ์ตรงที่ได้รับพัฒนาโรงเรียน 
                ๓.๒.๔. นักเรียนมีศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
 



 
 

 

 

๔.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ , โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๖. งบประมาณ  ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาท) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   ๒๙,๐๐๐  บาท   (สองหมื่นเก้าพันบาท) 
    ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่า 

ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์ รวม 

๑ 

 

๒ 

 

จัดหาและซื้อวัสดุอุปกรณ์

ตกแต่งห้องสมุด 

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ

พัฒนาอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 ๑๐,๐๐๐  

 

๑๙,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๙,๐๐๐ 

 รวม   ๑๐,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 

๑.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕ สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   ๒๕๖๕  
-  มีนาคม   ๒๕๖๖     

-    ภวรรณตร ี

๒. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๒.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๒.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๒.๔ ติดตามและประเมินผล 
๒.๕ สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   ๒๕๖๕  
-  มีนาคม  ๒๕๖๖     

-    กรนภา   



 
 

 

 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 

๘. การประเมินผล 
 

กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 

๑. โรงเรียนมีการพัฒนาห้องเรียนและ

ห้องสมุดรวมทั้งห้องปฏิบัติการ 

๒. โรงเรียนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม 

 

๓. นักเรียนได้เรียนรู้กับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ครูประจ าห้องปฏิบัติการ 

และห้องสมุด 

- บรรยากาศในโรงเรียน

และการพัฒนาอาคาร

สถานที่ 

- นักเรียนทุกคนมีการ

เรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

- บันทึกการใช้ห้อง 

 - การสังเกต 

- แบบส ารวจ 

-รูปภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

- บัญชีรายชื่อครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 ๙.๒ โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่และมีอาคารเรียนที่พอเพียงและมีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

 ๙.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
    ๙.๔  ครู นักเรียนร่วมกันเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
      ลงชื่อ .......................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางสาวภวรรณตรี   พิกุลศรี) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          .......................................................................... ............................................................................ 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ .......................................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
              ( นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม) 
 
 



 
 

 

 

 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ...................................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
         (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน ) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ......................................................................................................................................................  
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
            (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
             ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
              (นายปิโย   ลสุุข) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภวรรณตรี พิกุลศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย  
 ๒. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่ดีผ่อนคลายและเหมาะสมในการค้นคว้าหาความรู้              
 ๓.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ห้องสมุด รู้จักใช้แหล่งวิทยาการและสื่อสารนิเทศต่างๆ                 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง          
 
เป้าหมาย 
           ด้านปริมาณ 
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียนผาเทิบวิทยาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลได้ 
  ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระเพ่ิมมากขึ้น  
 ๓. มีห้องสมุดที่มีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยครบ    
 ๔. มีบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกเหมาะสมและน่าเข้ามาใช้บริการ 
           ด้านคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนมีความสนใจมีความรู้ ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 ๓. นักเรียนและเยาวชนมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ๔. นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน 
  
กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
2. ขออนุมัติโครงการ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
3. ด าเนินการตามแผนงาน สิงหาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕ 
4. ติดตามและประเมินผล ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
5. สรุปประเมินผล มีนาคม  ๒๕๖๖ 

งบประมาณ     ๑๐,๐๐๐     บาท 



 
 

 

 

การประเมินผล           

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑.นักเรียน ครูและชุมชนเข้ามาใช้บริการ
ห้องสมุด ๙๐ % 

- สังเกต 
- สอบถามรวบรวมข้อมูล 
- สถิติการใช้ห้องสมุด 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด 

๒.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ๙๐ %  - สังเกต 
- สอบถาม 
- บันทึก 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึก 

๓. ครูจัดระบบ ระเบียบ ตกแต่งมีสีสัน
สวยงามให้แก่ห้องสมุด บรรยากาศน่าอ่าน
หนังสือ 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียน  ครูและชุมชน เข้ามาใช้บริการห้องสมุดและมีความพึงพอใจ  ๙๐ % 
๒. นักเรียนมีความสนใจเรียนและมีนิสัยรักการอ่าน และค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ๙๐ %  
๓. นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ  
๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๑,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคารวม 

๑ กระดาษคละสี - - ๒๐๐๐  บาท 
๒ สมุด ๑๐ ๓๐ เล่ม ๓๐๐ บาท 
๓ ปากกา ๕ ๘๐ ด้าม ๔๐๐ บาท 
๔ ชั้นวางหนังสือ ๓,๕๐๐ ๑ ตู้ ๓,๕๐๐ บาท 
๕ เทปกาวแล็คซีน ๔๐ ๑๐ ม้วน ๔๐๐ บาท 
๖ แม็คเข้าเล่ม ๑,๔๐๐ ๒ ตัว ๑,๔๐๐ บาท 
๗ สีไม้ ๔๐ ๕๐ กล่อง ๒,๐๐๐ บาท 

     
     

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท 

 



 
 

 

 

กิจกรรมที่  ๒ 

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกรนภา  พิมพ์รรค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ วิทยาการ และ 
              สร้างเสริมประสบการณ์ ที่กว้างขวางหลากหลาย มีอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการพอเพียงกับการ     
              เรียนรู้ 
          ๒. เพ่ือจัดระบบและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
          ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    ๔. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม มีแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการศึกษาที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้ 
        ตามอัธยาศัย 
    ๕. เพ่ือให้.นักเรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ในการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน 

          ๖. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษามาใช้จัดกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนได้ 
 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

ครู  นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคนได้ศึกษานอกห้องเรียน 
 ด้านคุณภาพ 
              ๑. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในการศึกษานอกห้องเรียน หรือกิจกรรมทัศนศึกษา 
                   อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ทั้งในโรงเรียนและนอกห้องเรียน          
 ๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทัศนศึกษา ได้ปฏิบัติจริง และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
              ๔. มีความซาบซึ้งรู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๕. มีความรักและภูมิใจในถิ่นฐานของตน ตลอดจนรู้จักหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์  

       สืบสานและสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมอย่างจริงจัง 
    ๖. ความรู้ด้านวัฒนธรรมเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและ  
       จริยธรรม 
    ๗. มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรมและภูมิปัญญาเพ่ือสืบสานมรดก 
       ทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป 
 

 
 



 
 

 

 

กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

๑. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๓. ด าเนินการตามแผนงาน มิถุนายน ๒๕๖๕  - กันยายน  
๒๕๖๕ 

๔. ติดตามและประเมินผล ตุลาคม ๒๕๖๕– มกราคม ๒๕๖๖ 

๕. สรุปประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๖ 

งบประมาณ       ๑๙,๐๐๐ บาท 
 
 การประเมินผล           

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง ในการศึกษานอกห้องเรียนหรือ
กิจกรรมทัศนศึกษา 

 ๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทัศน
ศึกษา และมีความสุขในการร่วม
กิจกรรม 

๓. นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- สังเกต                         

- สอบถาม 

- สัมภาษณ์     

- ประเมินผล           

- แบบสังเกต                  

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ์  

- แบบประเมิน 

- รูปภาพกิจกรรม                      

 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ วิทยาการ และสร้างเสริมประสบการณ์  ที่
กว้างขวางหลากหลาย มีอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการพอเพียงกับการเรียนรู้ 
    ๒. มีการจัดระบบและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
    ๓. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔. ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม มีแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการศึกษาท่ีหลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย 
๕. นักเรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ในการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน 

    ๖. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้จัดกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนได้ 
 



 
 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๑๙,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคารวม 

๑. ค่าจ้างเหมารถ   ๙,๐๐๐ 
๒ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ 
  ๑๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและตรงตามมาตรฐาน 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕   
ด้าน : ด้านโอกาส , ด้านคุณภาพ 
ประเด็น : ด้านโอกาส ๒.๒ ด าเนินการให้เด็กและเยาชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมแลพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านคุณภาพ : ๓.๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มี
ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า ๓.๓ ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ี
จ าเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ :๑) ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ ๒) ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ  
 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็น : ๑.๑ ) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๑.๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  , มาตรฐานที่ ๒ ข้อ
ที่ ๓)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย   จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มาตรฐานที่ ๓(๑) ๑) จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้     
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายภูริวัฒน์ จันปุ่ม, นางนฤมล จันเต็ม 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน   ๒๕๖๕  -  มีนาคม   ๒๕๖๖ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ นักเรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสารและการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล การใช้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง สามารถค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วย
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหน้าที่ครูและโรงเรียนที่ต้องจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมเรื่องการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน สามารถ
แข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่คุณภาพ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมในฐานะพลเมืองไทยและ
พลโลก   และในการจัดกิจกรรมโรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษา 
วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  
 ครูและโรงเรียนจึงต้องจัดเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม 
โดยเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่ตนเองเลือกตามความถนัด  และความ
สนใจอย่างแท้จริง   ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้ครบทุกด้าน  สรรค์
สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีคุณภาพ สามารถปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
ของการท าประโยชน์เพื่อสังคมได้อีกทางหนึ่ง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ จากกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ๒.๒ เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความตั้งใจ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑ นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการท ากิจกรรมต่างๆ สูงขึ้น 
   ๓.๒.๒ นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
 
 



 
 

 

 

๔.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

๑.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน ๒๕๖๕ – 
มีนาคม  ๒๕๖๖ 

- อาริด 

๒. กิจกรรมกีฬาภายใน 
๒.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๒.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๒.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๒.๔ ติดตามและประเมินผล 
๒.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน ๒๕๖๕ – 
พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

- กชมน 

๓. กิจกรรมกีฬาเครือข่าย 
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 
๓.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๓.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๓.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๓.๔ ติดตามและประเมินผล 
๓.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน ๒๕๖๕ – 
พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

- ธนพัฒน์ 

๔. กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา 
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 
๔.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๔.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๔.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๔.๔ ติดตามและประเมินผล 
๔.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน ๒๕๖๕ – 
พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

-  กชมน 

๕. กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและฝึก
ภาคสนาม 
๕.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๕.๒ ขออนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ –
มีนาคม  ๒๕๖๖ 

- นฤมล 



 
 

 

 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ เมษายน   ๒๕๖๕  -  มีนาคม  ๒๕๖๖ , โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๖. งบประมาณ  ๒๓๕,๐๐๐ บาท ( สองแสนสามหมื่นห้าพันบาท ) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
       ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน  ๒๓๕,๐๐๐ บาท ( สองแสนสามหมื่นห้าพันบาท ) 
    ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 

๖ 
๗ 
๘ 

ส่งเสริมดนตรี 
กีฬาภายในและ 
กีฬาเครือข่าย 
จัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา 
เข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ฝึก
ภาคสนาม 
แนะแนว 
ชุมนุม 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

 
 

 ๒๕,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 

 ๒๕,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 

๕.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๕.๔ ติดตามและประเมินผล 
๕.๕ สรุปประเมินผล 

๖. กิจกรรมแนะแนว 
๖.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๖.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๖.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๖.๔ ติดตามและประเมินผล 
๖.๕ สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ – 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

-      อนุชิต 

๗. กิจกรรมชุมนุม 
๗.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๗.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๗.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๗.๔ ติดตามและประเมินผล 
๗.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน ๒๕๖๕ – 
พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

- สริตา   



 
 

 

 

๙ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
 รวม     ๒๓๕,๐๐๐ 

 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

๘.  การประเมินผล 
กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 

๑. การจัดกิจกรรมพัฒนาของนักเรียน 
 
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาของนักเรียน 
 
๓. ความพึงพอใจของนักเรียน 

โรงเรียนจัดครบทั้ง ๘ 
กิจกรรม 
นักเรียนทุกคนผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม 

- แบบสรุปกิจกรรม 
 
- แบบประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-แบบสอบถาม 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ จากกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ๙.๒ เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 
 
              ลงชื่อ .........................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              (นายภูริวัฒน์ จันปุ่ม) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ..................................................................................... ................................................................. 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
             ลงชื่อ ......................................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
              (นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม) 



 
 

 

 

          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
             ลงชื่อ ...................................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
      (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          .................................................................. .................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
          (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ 
           (นายปิโย   ลุสุข) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 

 
 

              
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอาริด  สระบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕ – มีนาคม  ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความชื่นชมและชื่นชอบกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
     ๒. เพ่ือส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 ๓. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ 
 ๔. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง 
เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 
  ๑. โรงเรียนผาเทิบวิทยามีวัสดุอุปกรณ์ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
      ด้านคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนมีความรู้และมีทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 
 กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕ 
๒.ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๓.ด าเนินการตามแผนงาน มิถุนายน  ๒๕๖๕–กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๔.ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
๕.สรุปประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๖ 

งบประมาณ     ๒๕,๐๐๐     บาท 
 
การประเมินผล           

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑.โรงเรียนมีเครื่องดนตรีสากล  
๒.มีวงดุริยางค์ของโรงเรียน  
๓.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

-สังเกต 
-สอบถามรวบรวมข้อมูล 
-สถิติการใช้เครื่องดนตรี
สากล 

-แบบสังเกต  
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึกการใช้ห้อง
ดนตรีสากล 
- แบบประเมิน
พฤติกรรม 

 



 
 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนมีความชื่นชมและชื่นชอบกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
     ๒. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 ๓. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ 
 ๔. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๒๕,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคารวม 

๑. จัดซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป์ ๒๕๐ ๒๐ ๑๐,๐๐๐ 
๒. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการแสดง ๓๐๐ ๒๐ ๖,๐๐๐ 
๓. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ด้านศิลปะ ๕๐๐ ๑๐ ๕,๐๐๐ 
๔. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องดนตรีที่ช ารุด - - ๔,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
        
 



 
 

 

 

                                                        กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมกีฬาภายใน 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกชมน ถานัน  
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕  – พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลอบายมุข 
 ๒. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนตามมาตรฐาน สมศ.  
 ๓. เพ่ือส่งเสริมทักษะและความสามารถของนักเรียน และส่งเสริมสุขภาพ   

๔. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
๕. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๖. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
๗. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๘. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๙. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ / กีฬา /
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

                      
เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคนได้ร่วมกิจกรรมกีฬา 
๒. นักเรียนผาเทิบมีสุขภาพกาย,สุขภาพจิตที่ดี 
๓. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๔. นักเรียนทุกคนได้ร่วมท ากิจกรรมทางด้านกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ร้อยละ ๙๐ 
 

      ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน สมศ.และหลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา

ทักษะทางกีฬา 
๒. นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกันท ากิจกรรมทางด้านกีฬา และแสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเอง

ถนัดได้เป็นอย่างดี เพ่ือสร้างนักกีฬาประจ าคณะ เพื่อท าการแข่งขันทั้งภายนอกและภายใน  
๓. นักเรียนแสดงออกถึงคุณค่าที่ได้จากการท ากิจกรรมร่วมกันไม่ว่าความสามัคคี ความรัก การท างาน

เป็นทีม อันจะเป็นการเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

๑.ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๒.ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๓.ด าเนินการตามแผนงาน มิถุนายน ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๔.ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
๕.สรุปประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
การประเมินผล           

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. โรงเรียนมีการแข่งขันกีฬาภายใน ๑ ครั้ง 
๒. โรงเรียนมีการแข่งขันกีฬาเครือข่าย อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง 
 

-สังเกต 
-สอบถามรวบรวมข้อมูล 
-สถิติการเล่นกีฬาของ
นักเรียน 

-แบบสังเกต  
-แบบสอบถาม 
- แบบประเมินพฤติกรรม 

 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลอบายมุข 
 ๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของ สมศ. และหลักสูตรสถานศึกษา 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๒๐,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคารวม 

๑. กระดาษเกียรติบัตร ๑๑๐ ๑๐ รีม ๑,๑๐๐ 
๒. ค่าป้าย ๔๐๐ ๑ ชุด    ๔๐๐ 
๓. ค่าด าเนินการ   ๒๓,๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๓ 
กิจกรรมกีฬาเครือข่าย 

ผู้รับผิดชอบ  นายธนพัฒน์ ซามงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕  – พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลอบายมุข 
 ๒. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนตามมาตรฐาน สมศ.  
 ๓. เพ่ือส่งเสริมทักษะและความสามารถของนักเรียน และส่งเสริมสุขภาพ       

๔. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๕. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๖. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ / กีฬา /
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

                  
เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคนได้ร่วมกิจกรรมกีฬานอกสถานที่ที่ทางเครือข่ายจัดขึ้น 
๒. นักเรียนผาเทิบมีสุขภาพกาย,สุขภาพจิตที่ดี 
๓. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๔. นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาได้ร่วมท ากิจกรรมทางด้านกีฬา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ร่วมกับ
โรงเรียนในเครือข่าย 
      ด้านคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน สมศ.และหลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะทางกีฬา 

๒. นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกันท ากิจกรรมทางด้านกีฬา และแสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเอง
ถนัดได้เป็นอย่างดี เพ่ือสร้างนักกีฬาประจ าคณะ เพื่อท าการแข่งขันทั้งภายนอกและภายใน  

๓. นักเรียนแสดงออกถึงคุณค่าที่ได้จากการท ากิจกรรมร่วมกันไม่ว่าความสามัคคี ความรัก การท างาน
เป็นทีม อันจะเป็นการเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   
             
 
 
 
 



 
 

 

 

 กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

๑.ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๒.ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๓.ด าเนินการตามแผนงาน มิถุนายน ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๔.ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
๕.สรุปประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๖ 

   
การประเมินผล           

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. โรงเรียนมีการแข่งขันกีฬาเครือข่าย ๒ ครั้ง 
ทั้งในระดับเขตและระดับที่สูงขึ้น 
 

-สังเกต 
-สอบถามรวบรวมข้อมูล 
-สถิติการเล่นกีฬาของ
นักเรียน 

-แบบสังเกต  
-แบบสอบถาม 
- แบบประเมินพฤติกรรม 

 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๑. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลอบายมุข 
     ๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของ สมศ. และหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๓. นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
      ๔. นักเรียนรู้จักการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
      ๕. นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ / กีฬา  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๑๐,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคารวม 

๑. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๑,๐๐๐ ๕ รอบ ๕,๐๐๐ 
๒ ค่าด าเนินงานและค่าอ่ืน ๆ   ๑๐,๐๐๐ 
     
     
     

รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท 

 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๔ 
กิจกรรมกิจกรรมจัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกชมน ถานัน  
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕  – พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้มีคุณภาพ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลอบายมุข 
3. เพ่ือพัฒนาให้มีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

เป้าหมาย 
        ด้านปริมาณ 
  ๑. นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคนได้ใช้อุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพ 
  ๒. นักเรียนผาเทิบมีสุขภาพกาย,สุขภาพจิตที่ดี 
  ๓. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
         ด้านคุณภาพ 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน สมศ.และหลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะทางกีฬา 

๒. นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกันท ากิจกรรมทางด้านกีฬา และแสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเอง
ถนัดได้เป็นอย่างดี เพ่ือสร้างนักกีฬาประจ าคณะ เพื่อท าการแข่งขันทั้งภายนอกและภายใน  
 
กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๒.ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๓.ด าเนินการตามแผนงาน มิถุนายน ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๔.ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
๕.สรุปประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๕ 

  
 การประเมินผล           

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬาเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

-สังเกต 
-สอบถามรวบรวมข้อมูล 

-แบบสังเกต  
-แบบสอบถาม 

   
 



 
 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๑. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลอบายมุข 
     ๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของ สมศ. และหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๔. นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
      ๕. นักเรียนรู้จักการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
      ๖. นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ / กีฬา   
             
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๑๐,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคารวม 

๑. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา   ๑๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐  บาท 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่  ๕ 
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและฝึกภาคสนาม 

ผู้รับผิดชอบ  นางนฤมล  จันเต็ม 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ทดสอบทักษะทางกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด บ าเพ็ญประโยชน์ แลนักศึกษาวิชา

ทหาร 
๒. เพ่ือให้ลูกเสือ-ยุวกาชาด อยู่ค่ายพักแรมและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ตามหลักสูตรของลูกเสือของ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. เพ่ือให้ลูกเสือ-ยุวกาชาด เกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
๔. เพ่ือปลูกฝังให้ลูกเสือ-ยุวกาชาด เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความ

มีน้ าและความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

 ๑.นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาได้เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด และบ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน ๑ ครั้ง    
  ๒. นักศึกษาวิชาทหารท ากิจกรรมได้ครบถ้วนตามหลักสูตร 
 ด้านคุณภาพ 

 ๑. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และบ าเพ็ญประโยชน์ 
  ๒. นักศึกษาวิชาทหารมีความพึงพอใจในการท ากิจกรรม 
 
 กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๒.ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๓.ด าเนินการตามแผนงาน มิถุนายน ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๔.ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
๕.สรุปประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๖ 

งบประมาณ     ๑๐,๐๐๐     บาท 
 

 



 
 

 

 

การประเมินผล           

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. โรงเรียนมีการเข้าค่ายพักแรมกิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด และบ าเพ็ญประโยชน์  
๒.นักเรียนได้รับการทดสอบทักษะกิจกรรม 

-สังเกต 
-สอบถามรวบรวมข้อมูล 
-การทดสอบทักษะ
กิจกรรม 

-แบบสังเกต  
-แบบสอบถาม 
-แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
-แบบประเมินพฤติกรรม 

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีทักษะทางกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และบ าเพ็ญประโยชน์ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 ๒. นักเรียนที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมครบตามหลักสูตร 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๑๐,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อหน่วย จ านวน ราคารวม 

๑. ค่าด าเนินการเข้าค่ายพักแรม   ๔,๕๐๐ 
๒. ค่าด าเนินการกิจกรรมนักศึกษาวิชา

ทหาร 
  ๕๐๐ 

๓. ค่าซื้ออุปกรณ์ในการจัดท าฐาน   ๕,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐    บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๖ 
กิจกรรมแนะแนว 

ผู้รับผิดชอบ  นายอนุชิต  พันธ์กง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ม.๑ และ ม.๔ โรงเรยีนผาเทิบวิทยาให้กับนักเรียนในโรงเรียนใน

เขตพ้ืนที่บริการ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ได้แนวทางในการศึกษาต่อ 
๓. เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมนักเรียนในการศึกษาต่อ                        
๔. เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนและสามารถเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่

จะศึกษาต่อ 
 
เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 
   ๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  มีแนวทางและสนใจในการศึกษาต่อในโรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 
  ๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มีแนวทางและสนใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ด้านคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนมีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ในการศึกษาต่อ 
  ๒. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนผาเทิบวิทยามากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๒. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๓. ด าเนินการตามแผนงาน มกราคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๔. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
๕. สรุปประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๖ 

   งบประมาณ     ๑๐,๐๐๐     บาท 
 
 
 
 



 
 

 

 

การประเมินผล           
ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  มี
แนวทางและสนใจในการศึกษาต่อในโรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มี
แนวทางและสนใจศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
๓. นักเรียนมีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น 
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ในการศึกษาต่อ 
๔. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนผาเทิบวิทยามากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

- สังเกต 
- สอบถามรวบรวมข้อมูล 
- สถิติการจัดและการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- แบบสังเกต  
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนและ 
ผู้ปกครองนักเรียน 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  มีแนวทางและสนใจในการศึกษาต่อในโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 ๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มีแนวทางและสนใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 ๓. นักเรียนมีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ในการศึกษาต่อ 
 ๔. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนผาเทิบวิทยามากกว่าร้อยละ ๘๐ 
                
รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมแนะแนว 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
ราคารวม หมายเหตุ 

๑. เอกสารแนะน าโรงเรียน ๒๐๐ ชุด ๕ ๑,๐๐๐  
๒. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงออกแนะแนว ๑๐๐ ลิตร ๓๐ ๔,๐๐๐  
๓.  ป้ายแนะแนว ๑๐ แผ่น ๕๐๐ ๕,๐๐๐  

รวม ๑๐,๐๐๐  
 
 
 
  



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๗ 
กิจกรรมชุมนุม 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสริตา  ดาวเศรษฐ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

  ๑. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดทักษะ ประสบการณ์ 
ทั้งวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

  ๒. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  ๓. มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี 
  ๔. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  ๕. มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในระบอบประชาธิปไตย 
 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  ๑. นักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริงให้
ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
  
 ด้านคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๘๐% หรือตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                   ๒. นักเรียนผ่านจุดประสงค์ท่ีส าคัญของแต่ละกิจกรรมชุมนุม 
  ๓. นักเรียนมีความพึงพอใจในการท ากิจกรรมแต่ละชุมนุม 
 
 กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๒.ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๓.ด าเนินการตามแผนงาน ตลอดปีการศึกษา 
๔.ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
๕.สรุปประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๖ 

งบประมาณ     ๕,๐๐๐    บาท



 
 

 

 

การประเมินผล           
ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 

๑. โรงเรียนมีกิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลายและ 
เหมาะตามสภาพจริงของนักเรียน 
๒. นักเรียนผ่านจุดประสงค์ที่ส าคัญของแต่ละ
กิจกรรมชุมนุม 
๓. สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

๑. สังเกต 
๒. สอบถามรวบรวม
ข้อมูล 
๓. สถิติการจัดและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑. แบบสังเกต  
๒. แบบสอบถาม 
๓. แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน 

 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๑. นักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริงให้
ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
     ๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๘๐% หรือตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๕,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

๑. ค่าอุปกรณ์จัดท าเอกสาร
กิจกรรมชุมนุม 

- - ๑,๐๐๐  

๒. ค่าด าเนินการกิจกรรมชุมนุม - - ๔,๐๐๐  
รวม ๕,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๘ 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

ผู้รับผิดชอบ  นางนฤมล  จันเต็ม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือ ให้นักเรียนรู้สึกมีความสัมพันธ์ ดีระหว่างครูและเพ่ือนนักเรียนด้วยกัร 
๒. เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้ชีวิต 
๓. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือ รู้รักสามัคคี 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  ๑. นักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริงให้
ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
 ด้านคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๘๐% หรือตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                   ๒. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. นักเรียนมีรักและเคารพครูอาจารย์ 
 
 กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๒.ขออนุมัติโครงการ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
๓.ด าเนินการตามแผนงาน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
๔.ติดตามและประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๖ 
๕.สรุปประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๖ 

งบประมาณ     ๑๕,๐๐๐    บาท 
 
 



 
 

 

 

การประเมินผล           
ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมีนักเรียน
เข้าร่วม ๘๐% 
๒. นักเรียนสามารถใช้ทักษะด้านการคิดและสร้าง
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ มีเจตคติท่ีดีต่อครู
อาจารย์และรักสถาบัน 

๑. สังเกต 
๒. สอบถามรวบรวม
ข้อมูล 
๓. สถิติการจัดและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

๑. แบบสังเกต  
๒. แบบสอบถาม 
๓. แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๑. นักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริงให้
ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
     ๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๘๐% หรือตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๑๕,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

๑. ค่าอุปกรณ์จัดท าเอกสารและ
อุปกรณ์การจัดสถานที่ 

- - ๑๐,๐๐๐  

๒. ค่าด าเนินการกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 

- - ๕,๐๐๐  

รวม ๑๕,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๙ 
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

ผู้รับผิดชอบ  นางนฤมล  จันเต็ม 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและตรงตามมาตรฐาน 
ระยะเวลาด าเนินการ         พฤษภาคม  ๒๕๖๕ –  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ในการศึกษานอกห้องเรียน หรือกิจกรรม 

    ทัศนศึกษา 

 ๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  จากสิ่งรอบๆตัว 

 ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมและปฏิบัติกิจกรรมจริง  และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
 เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 

๑.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น               จ านวน            ๑๗๓     คน 

๒.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย            จ านวน            ๒๐๐     คน 

 ด้านคุณภาพ 

๑.นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ในการศึกษานอกห้องเรียน  หรือกิจกรรมทัศนศึกษาอย่าง
เต็มที่  และมีประสิทธิภาพ 

๒.นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย  จากธรรมชาติ 

๓.นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทัศนศึกษา  ได้ปฏิบัติจริง  และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ            มีนาคม  ๒๕๖๕ 
๒.ขออนุมัติโครงการ            พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๓.ด าเนินการตามแผนงาน            พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ – มกราคม  ๒๕๖๖ 

๔. ติดตามและประเมินผล            กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
๕. สรุปประเมินผล            มีนาคม  ๒๕๖๖ 

๔.  งบประมาณ   ๑๒๐,๐๐๐    บาท 

 
 
 
 



 
 

 

 

การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการศึกษา   
    นอกห้องเรียน  หรือกิจกรรมทัศนศึกษา 
๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทัศนศึกษา   
และมีความสุขในการไปทัศนศึกษา 
 

-สังเกต 
-สอบถาม 
-สัมภาษณ์ 
-บันทึกกิจกรรม 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบบันทึกกิจกรรม 

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในการไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน 

๒. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการไปทัศนศึกษามาใช้จัดกิจกรรมที่หลากหลายในการ
เรียนได้ 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ   ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อหน่วย จ านวน ราคารวม 
๑ ค่าจ้างเหมารถนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๖,๐๐๐ บาท ๓  คัน ๔๘,๐๐๐ 

๒ ค่าจ้างเหมารถนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๖,๐๐๐ บาท ๔  คัน ๖๔,๐๐๐ 
๓ ค่าประกันชีวิตนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๐ บาท  ๑๗๓  คน ๓,๔๖๐ 
๔ ค่าประกันชีวิตนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๐  บาท ๒๐๐ คน ๔,๐๐๐ 
๕ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าสมุดบันทึก, 

ป้ายและอ่ืนๆ 
๕๔๐ บาท ๑  ชุด ๕๔๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐  บาท    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาส านักงานวิชาการ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕   
ด้าน : ด้านประสิทธิภาพ   
ประเด็น : ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
ประเด็น : ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ๓)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๕)จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๖)จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานที่  ๓ ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางจิราพรรณ  โล่ห์ค า 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน   ๒๕๖๕  -  มีนาคม   ๒๕๖๖ 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตราที่ ๒๔ ข้อ ๕ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
สอน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันจากสื่อและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ เพ่ื อให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 โรงเรียนผาเทิบวิทยา จ าเป็นต้องพัฒนาส านักงานวิชาการ เพ่ืออ านวยความสะดวก  ในเรื่องวัสดุ
อุปกรณ์ ในการด าเนินการเรียนการสอนแก่ผู้สอน ซึ่งจะเป็นการเสริมขวัญก าลังใจแก่บุคลากรและเอ้ืออ านวยให้
เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 
 



 
 

 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ไว้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของงานวิชาการ 
 ๒.๒ เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ไว้บริการครูผู้สอนและนักเรียน ในเรื่องงานวิชาการ 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

   ๓.๑.๑ มีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ 
   ๓.๑.๒ มีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับครูและนักเรียนทุกคน ส าหรับการเรียนการสอน 

  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๑.๒.๒ ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการด้านงานวิชาการ 
 
๔.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ , โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๖. งบประมาณ  ๑๒๑,๐๒๔   บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสี่บาท) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   ๑๒๑,๐๒๔  บาท   (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสี่บาท) 
    ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

๑ จัดหาวัสดุส านักงาน   ๑๒๑,๐๒๔  ๑๒๑,๐๒๔ 

 รวม   ๑๒๑,๐๒๔  ๑๒๑,๐๒๔ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมการจัดหาวัสดุส านักงานบุคลากรใน

โรงเรียน 
๑.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน ๒๕๖๕ –   
มีนาคม  ๒๕๖๖ 

- จิราพรรณ (ล) 



 
 

 

 

๗.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

๘.  การประเมินผล 
กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 
๑. กิจกรรมทางวิชาการด าเนินไปโดยราบรื่น 
 
 
๒. ครูมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน 
 
๓. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้
วัสดุอุปกรณ์จากวิชาการ 
 

- การจัดการเรียนการสอน 
และการสอบเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
- ครูทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการ
สอน 
- ครูและนักเรียนมีความ
พึงใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์
จากวิชาการอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

- การสังเกต 
- แบบส ารวจ 
 
- แบบสังเกต 
- แบบส ารวจ 
 
- แบบสอบถาม  

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ส านักงานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 

 ๙.๑ ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 
    
                                          ลงชื่อ .......................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางจิราพรรณ โล่ห์ค า) 
 
 ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................................................................... ....................... 
          ................................................................................................. ..................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
           (นายภูริวฒัน์  จันปุ่ม) 
 



 
 

 

 

 
          .......................................................................... ............................................................................ 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
      (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
           (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
             ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
             (นายปิโย   ลุสุข) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
  



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๑ 
การจัดหาวัสดุส านักงาน 

ผู้รับผิดชอบ  นางจิราพรรณ  โล่ห์ค า  
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕ –   มีนาคม  ๒๕๖๖ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ไว้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของงานวิชาการ 
 ๒. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ไว้บริการครูผู้สอนและนักเรียน ในเรื่องงานวิชาการ 
เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 
  ๑. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ 

 ๒. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับครูและนักเรียนทุกคน ส าหรับการเรียนการสอน  
ด้านคุณภาพ 

  ๑. การจัดกิจกรรมต่างๆ ของงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บริการด้านงานวิชาการ 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
๑. เสนอกิจกรรมต่อที่ประชุม เมษายน ๒๕๖๕ 
๒. ประชุมและวางแผน พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๓. ด าเนินงานตามแผน กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
๔. สรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖๖ 

งบประมาณ     ๑๒๑,๐๒๔  บาท   
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
งานวิชาการคล่องตัว 
ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
 

สังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. มีวัสดุอุปกรณ์ไว้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของงานวิชาการ 
 ๒. มีวัสดุอุปกรณ์ไว้บริการครูผู้สอนและนักเรียน ในเรื่องงานวิชาการ 
 
 
 



 
 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงาน 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

๑ กระดาษโรเนียว    
๒ ซองน้ าตาลใส่ข้อสอบ    
๓ กาว  ๒ หน้าบาง    
๔ แล็กซีน    
๕ แฟ้มตราม้า    
๖ คลิปหนีบกระดาษ    
๗ ปากกาไวท์บอร์ด    
๘ ฆ้อนตอกเหล็กเย็บกระดาษค าตอบ    
๙ กระดาษปกคละสี    

๑๐ แฟ้มอ่อนใสใส่เอกสาร    
๑๑ หมึกเติมเครื่องปริ้น    
๑๒ แม็กเย็บกระดาษ    
๑๓ ลวดเย็บกระดาษเบอร์ ๑๐    
๑๔ สมุดนัมเบอร์    
๑๕ กาวหลอด    
๑๖ กระดาษค าตอบ    
๑๗ เชือกมัดกระดาษค าตอบ    

รวมทั้งสิ้น ๑๒๑,๐๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
ด้าน : ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ  ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ๒.๒) ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตาม

ศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ๓.๑)  ส่งเสรมิการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้

และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึด

มั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๓.๒) 

พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงาน

ท า ๓.๓) ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับจัด

กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ ๓.๔) พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะ

ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู ๔.๖) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ :   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  
 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ๓)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ๕)จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ๖)จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 



 
 

 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายภูริวัฒน์ จันปุ่ม 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖     
๑.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  หมวด  ๖  ให้โรงเรียนจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพ่ือรองรับการประเมินภายในทุก ๆ ปี  และรองรับการประเมินภายนอก
ทุก ๆ  ๕  ปี   และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า  โรงเรียนผาเทิบวิทยายัง
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร  ขาดความต่อเนื่อง  และมีผลประเมินยังไม่
มีประสิทธิภาพ  คุณภาพดีเท่าที่ควร  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ทบทวนการด าเนินงานตามระบบโดยท าการประชุม  
อบรม  ทบทวนระบบ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมวางแผนการด าเนินงาน  
และก ากับ  ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นระบบ  ครบวงจรและต่อเนื่อง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคน  ชุมชน  ได้รบการอบรม ประชุมชี้แจง  มีความรู้  ความ 
เข้าใจและตระหนักในการวางแผนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
          ๒.๒ นักเรียนและผู้ปกครองมีหลักประกันและความม่ันใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
          ๒.๓ ครูได้ ท างานอย่างมืออาชีพ มีการท างานที่เป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ มี
ประสิทธิภาพ และเน้นคุณภาพ ได้พัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องท าให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน  
          ๒.๔ ผู้บริหารได้ใช้ภาวะผู้น าและความรู้ ความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีความ
โปร่งใส เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๒.๕. กรรมการสถานศึกษาได้ท างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ และ ม ี
ส่วนพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชนร่วมกับผู้ บริหารและครู สมควรที่ได้รับ
ความไว้วางใจให้มาเป็นกรรมการสถานศึกษา 

๒.๖. หนว่ยงานที่ก ากับดูแล ได้สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเองซึ่งจะช่วย 
แบ่งเบาภาระในการก ากับ ดูแลสถานศึกษา และก่อให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 
 



 
 

 

 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนมีเอกสารหลักฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาครบ  และได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การประเมินภายนอก 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก 

๔.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ , โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๖. งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาท ) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   ๓,๐๐๐  บาท   ( สามพันบาท ) 
       ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................)   
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมงานประกันคุณภาพบุคลากรในโรงเรียน 

๑.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕ สรุปประเมินผล 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๖ 

- ภูริวัฒน ์

๒. กิจกรรมนิเทศภายใน 
๒.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๒.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๒.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๒.๔ ติดตามและประเมินผล 
๒.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน   ๒๕๖๕  -  
มีนาคม  ๒๕๖๖     

- นฤมล 



 
 

 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

๑ 
๒ 
 

งานประกันคุณภาพ 
กิจกรรมนิเทศภายใน 

 
 
 

 ๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 รวม   ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 
 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

๘.  การประเมินผล 
 

กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 
๑. งานประกันคุณภาพ 
 
 
๒. การนิเทศภายใน 

- มีรายงานประกันคุณภาพ 
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบครบถ้วน 
- ครูทุกคนได้รับการนิเทศ 

- ประเมินรูปเล่มรายงานและ
เอกสาร 
 
- ตรวจสอบสุมดนิเทศ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 ๙.๒ การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ  สามารถตรวจสอบได้ 
 ๙.๓ ครูมีการพัฒนาตนเองและสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ 
      มาตรฐานการประเมินภายนอก  
 
                                  ลงชื่อ .......................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม) 
 
 
 
 



 
 

 

 

ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................................. ......................................................... 
 
      ลงชื่อ ..............................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
             (นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ..................................................................................... ................................................................. 
 
       ลงชื่อ ..............................  หัวหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
                  (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
 
          .................................................................. .................................................................................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
            (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
 
                      ลงชื่อ ..............................  ผู้อนุมัติโครงการ  
              (นายปิโย   ลสุุข) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
  



 
 

 

 

กิจกรรมที่  ๑ 
กิจกรรมงานประกันคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ  นายภูริวัฒน์ จันปุ่ม 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖     

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือให้บุคลากรตระหนักและวางแผนในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
นักเรียนและผู้ปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ครูได้ท างานอย่างมืออาชีพ มีการท างานที่เป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ มี
ประสิทธิภาพ และเน้นคุณภาพ ได้พัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องท าให้ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน 
ผู้บริหารได้ใช้ภาวะผู้น าและความรู้ ความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
กรรมการสถานศึกษาได้ท างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ 
และ มีส่วนพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชนร่วมกับผู้ บริหารและครู 
สมควรที่ได้รับความไว้วางใจให้มาเป็นกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานที่ก ากับดูแล ได้สถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในการก ากับ ดูแลสถานศึกษา และก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพทาง การศึกษา
และคุณภาพของสถานศึกษา 
 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
โรงเรียนผาเทิบวิทยามีเอกสารหลักฐานครบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและได้ตามเกณฑ์ 
 มาตรฐานการประเมินภายนอก 
ด้านคุณภาพ 
การบริหารงานภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เมษายน  ๒๕๖๕ 
๒. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๓. ด าเนินการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรับ
การประเมินภายนอก 

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๔. สรุปผล / ประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๖ 
งบประมาณ    ๒,๐๐๐  บาท 
 
การประเมินผล 

ดัชนีตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล 
๑.โรงเรียนจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม 

๒. โรงเรียนมีเอกสารหลักฐานการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาครบและได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินภายนอก 

เอกสาร /หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่  ๒ 
กิจกรรมนิเทศภายใน 

ผู้รับผิดชอบ    นางนฤมล จันเต็ม 
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน  ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์ 
 โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการนิเทศก ากับติดตาม 
ประเมินผล  และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้ 
          ๑. เพ่ือพัฒนาคนและบุคลากรทางการศึกษา 
          ๒. เพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
          ๓. เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ 
          ๔. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
มีการนิเทศการเรียนการสอนอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
มีการนิเทศ  ประเมินผลการเรียนการสอน  เพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 
  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.  ประชุมชี้แจงการนิเทศภายใน พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๓. ด าเนินการนิเทศ สิงหาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๔. สรุปผล  ประเมินและรายงานผลการด าเนินการ มีนาคม  ๒๕๖๖ 

งบประมาณ     ๑,๐๐๐  บาท 
 
 การประเมินผล 

ดัชนีตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล 
จ านวนครั้งของการนิเทศ  ก ากับติดตาม   ประเมินผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนา 

- ข้อมูลการติดตามประเมินผล 

- ผลการประเมินการปฎิบัติงาน 
 
 
 
 



 
 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยา  มีระบบการนิเทศ  ติดตามผลการเรียนการสอน  และน าผลการ 
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 
 ๑) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
            ๒) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
           ๓) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
        ๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๕) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
            ๖) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
            ๗) การนิเทศการศึกษา 
            ๘) การแนะแนวการศึกษา 
           ๙) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            ๑๐) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
            ๑๑) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
            ๑๒) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ วันส าคัญ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕   
ด้าน : ด้านคุณภาพ  ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ๓.๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน

ศตวรรษท่ี ๒๑  อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มี

สมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและ

ภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า ๓.๓ ปรับ

หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการ

เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ ๓.๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิต

วิญญาณความเป็นครู ๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและ

สถานศึกษาท่ีตั้งในที่ลักษณะพิเศษ 

สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ๑. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ๓. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในทุกด้าน ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ : 
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
ประเด็น : ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ๒)  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา   มาตรฐานที่ ๓  ๑) จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้ ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
 



 
 

 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางจิราพรรณ  โล่ห์ค า 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖     
๑.หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสามารถท าให้ผู้เรียนเป็นคน
เก่ง  คนดี  และมีความสุข  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  ได้
ท ากิจกรรมจริง จึงจะเกิดการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง 
 การจัดกิจกรรมวันส าคัญ  จึงเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ 
ได้แก่  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  วันคริสมาตส์  วันภาษาไทย  วัน
สุนทรภู่  วันต่อต้านยาเสพติด  เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ๑๒  ประการ และสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วัน
ส าคัญในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนห่างไกลยาเสพติด 
 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑. เพ่ือปลูกฝังค่านิยม  ๑๒  ประการ  
๒.๒. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันส าคญในสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรมวันส าคัญ  และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๒.๓. เพ่ือส่งเสริม  อนุรักษ์  และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน  ในการท ากิจกรรมวันส าคัญดังกล่าว 

 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ด้านปริมาณ 
๓.๑.๑. ครู นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและวันส าคัญของกลุ่มสาระ 

     ๓.๑.๒. นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ 
 ๓.๑.๓.  มีการจัดป้ายนิเทศเนื่องในกิจกรรมวันส าคัญทุกระดับชั้น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑. มีการจัดกิจกรรมตามหลักค่านิยม  ๑๒  ประการอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนโรงเรียน 
ผา เทิบวิทยา  บุคลากรในโรงเรียนผาเทิบวิทยา  ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และท าความดี     
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม  ถวายเป็นพระราชกุศล   
๓.๒.๒  .เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับกิจกรรมวันส าคญในสาระการเรียนรู้  และตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดกิจกรรม   และสามารถปฏบิัตไิด้อย่างถูกต้อง 

     ๓.๒.๓.  มีการส่งเสริม  อนุรักษ์  และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน  ในการท ากิจกรรมวันส าคัญ
ดังกล่าว    

 
 



 
 

 

 

๔.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ 

๑.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน    ๒๕๖๕  -   
มีนาคม    ๒๕๖๖     

- จิราพรรณ (ล)   

๒. กิจกรรมวันปีใหม่-คริสต์มาส 
๒.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๒.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๒.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๒.๔ ติดตามและประเมินผล 
๒.๕ สรุปประเมินผล 

ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
 – มกราคม ๒๕๖๖ 

- กิตติธร   

๓. กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 
๓.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๓.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๓.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๓.๔ ติดตามและประเมินผล 
๓.๕ สรุปประเมินผล 

มิถุนายน ๒๕๖๕ - 
กรกฎาคม  ๒๕๖๖ 

- นฤมล 

๔. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 
๔.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๔.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๔.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๔.๔ ติดตามและประเมินผล 
๔.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน    ๒๕๖๕  -   
มีนาคม    ๒๕๖๖     

- ปฏิวัติ 

๕. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 
๕.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๕.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๕.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 

กรกฎาคม    ๒๕๖๕  
-    สิงหาคม     
๒๕๖๖     

-  เบญจรัตน์   



 
 

 

 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ , โรงเรียนผาเทิบวิทยา     
๖. งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท (สี่หมื่นบาท) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   ๔๐,๐๐๐   บาท   (สี่หมื่นบาท) 
    ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแ

ทน 

ค่า 

ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 

รวม 

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

 

๔ 

 

๕ 

จัดหาและซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ 

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัด

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันคริสมาสต์ 

จัดหาและซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม

วันภาษาไทย  วันสุนทรภู่ วัน

ต่อต้านยาเสพติด 

จัดหาและซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม

วันส าคัญทางศาสนา 

จัดหาและซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

 

 

 ๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๘,๐๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๘,๐๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 รวม   ๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 

 

๕.๔ ติดตามและประเมินผล 
๕.๕ สรุปประเมินผล 

๖. กิจกรรมส่งเสริมความรู้อาเซียน 
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 
๕.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๕.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๕.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๕.๔ ติดตามและประเมินผล 
๕.๕ สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕  -   
มีนาคม    ๒๕๖๖     

- วัชรินทร์ 



 
 

 

 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

๘.  การประเมินผล 
 

กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 

๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค์ 

 ๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมร้อย

ละ  ๙๐ 

๓. นักเรียนเรียนรู้และมีความตระหนักการ

การร่วมกิจกรรม 

- ทุกกิจกรรมบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 

- การประเมินกิจกรรม 

- นักเรียนสามารถปฏิบัติ

กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 

- บัญชีลงเวลา 

 - การสังเกต 

- แบบส ารวจ 

-รูปภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

- แบบประเมินรายกิจกรรม 

๙  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักค่านิยม  ๑๒  ประการ 
 ๙.๒นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมวันส าคัญ  และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
สามรถเผยแพร่ความรู้ได้ 

 ๙.๓  ครู  นักเรียน  สามารถอนุรักษ์  และส่งเสริมกิจกรรมได้แบบยั่งยืน 
 
 
      ลงชื่อ .......................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางจิราพรรณ โล่ห์ค า) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ..................................................................................... ................................................................. 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ .....................................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
              (นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม) 
 
 



 
 

 

 

 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ................................  หัวหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
        (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................... .......................................................................................  
 
              ลงชื่อ ..................................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
             (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ..................................................................................... ................................................................. 
 
             ลงชื่อ ...................................  ผู้อนุมัติโครงการ  
                (นายปิโย   ลุสุข) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
  



 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ 

ผู้รับผิดชอบ  นางจิราพรรณ   โล่ห์ค า  
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน  ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 

  ๑. บุคลากรครูละนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี 
  ๒. นักเรียนทุกคนตระหนักและส านึกในความเป็นคนไทยภายใต้ร่มบารมีของสถาบัน

พระมหากษัตริย์     
 ด้านคุณภาพ 

                ๑. บุคลากรครูและนักเรียนทุกคนปฎิบัติตนได้ถูกต้องเกี่ยวกับวันเฉลิมพระเกียรติ 
     ๒. เข้าร่วมกิจกรรมในวันเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพียงกัน                 
กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕ 
๒.ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๓.ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๔.ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
๕.สรุปประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๖ 

งบประมาณ     ๖,๐๐๐     บาท 
 
การประเมินผล           

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. การร่วมกิจกรรมของครูและนักเรียน 
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดี  

-สังเกต 
-สอบถามรวบรวมข้อมูล 
-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกต  
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินพฤติกรรม 

  
 



 
 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญกับสถาบันหลักของชาติ 
๒. บุคคลากรครูและนักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม 
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการแสดงความถึงการพลเมืองที่ดี  
๔. นักเรียนเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดีพระสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม  ๖,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคารวม 

๑. จัดซื้อโปสเตอร์วันส าคัญสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

  ๓,๐๐๐ 

๒. จัดท าป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ   ๓,๐๐๐ 
     
รวมทั้งสิ้น                                                       

๖,๐๐๐ บาท 

 
 
 
  

  



 
 

 

 

กิจกรรมที่  ๒ 
กิจกรรมวันปีใหม่-คริสต์มาส 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกิตติธร  พุทธวรรณ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม  ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้ด ารงสืบไป 

        ๒. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน 
        ๓. เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่  

๔. เข้าใจประวัติศาสดาของศาสนาคริสต์ ในส่วนที่คนไทยได้รับวัฒนธรรมชาวคริสต์มาใช้ในประเทศ
ไทยเช่น ภาษาอังกฤษท่ีนักเรียนต้องเรียน  
เป้าหมาย 
       ด้านปริมาณ 

  ๑. บุคลากรครูละนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคนได้ร่วมกันท ากิจกรรมจับฉลากของขวัญ 
  ๒. นักเรียนทุกคนตระหนักและเห็นความส าคัญในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพ่ือ 

ต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง     
  ๓. นักเรียนทุกคนได้ร าลึกถึงประวัติศาสดาของศาสนาคริสต์ที่คนไทยได้รับวัฒนธรรมของต่างชาติ 

      ด้านคุณภาพ 
                ๑. บุคลากรครูและนักเรียนทุกคนปฏิบัติตนได้ร่วมกันท ากิจกรรมดี ๆ เพ่ือต้อนรับปีใหม่ 
     ๒. บุคลากรครูและนักเรียนทุกคนได้สืบทอดกิจกรรมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป 
                 
กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
๒. ขออนุมัติโครงการ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
๓. ด าเนินการตามแผนงาน ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
๔. ติดตามและประเมินผล ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
๕. สรุปประเมินผล มกราคม ๒๕๖๖ 

      งบประมาณ     ๑๐,๐๐๐     บาท 
 
 



 
 

 

 

การประเมินผล           

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. การร่วมกิจกรรมของครูและนักเรียน 
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม 

-สังเกต 
-สอบถามรวบรวมข้อมูล 
-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกต  
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินพฤติกรรม 

 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. บุคลากรครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
        ๒. บุคลากรครูและนักเรียน  ได้เฉลิมฉลองความส าเร็จในเทศกาลปีใหม่ 
        ๓. สร้างขวัญและก าลังใจที่ดีให้กับบุคลากรครูและนักเรียนในการด าเนินชีวิตในปีใหม่ 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ ๘,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคา/หน่วย จ านวน ราคารวม 
๑ ค่าจัดเตรียมสถานที่   ๒,๐๐๐ 
๒ ค่าขนมของรางวัล   ๕,๐๐๐ 
๓ ค่าเช่าชุดซานต้า   ๓,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

กิจกรรมที่  ๓ 
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 

ผู้รับผิดชอบ   นางนฤมล   จันเต็ม  
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน - กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช     ผู้ทรงเป็นนัก-ปราชญ์และ

นักภาษาไทย    รวมทั้งเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  ที่ทรงแสดงความห่วงใยและ
พระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับใช้ภาษาไทย 

๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในภาษาไทย อันเป็นภาษาประจ าชาติ 
๓. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ 
๔. เพ่ือยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้มีสัมฤทธิ์สูงยิ่งขึ้น  
๕. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน  
๖. นักเรียนรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยมากขึ้น 

เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

 ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ผู้ทรง
เป็นนัก-ปราชญ์และนักภาษาไทยและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  ที่ทรงแสดงความห่วงใยและ
พระราชทาน แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับใช้ภาษาไทย 

 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของภาษาไทย 
 ๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยทั้งในวงวชิาการและวิชาชีพ 
 ๔. เพ่ือยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้มีสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 

    ด้านคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 ๒. นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยมากขึ้น 

กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ  เมษายน  ๒๕๖๕ 
๒.ขออนุมัติโครงการ  เมษายน  ๒๕๖๕ 
๓.ด าเนินการตามแผนงาน            กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
๔.ติดตามและประเมินผล            กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
๕.สรุปประเมินผล  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

๔. งบประมาณ     ๘,๐๐๐     บาท 



 
 

 

 

๕. การประเมินผล           

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
มากขึ้น 
๒. นักเรียนสามารถเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้
ภาษาไทยทั้งในชีวิตประจ าวัน 
๓. สามารถยกมาตรฐานการเรียนการสอน
ภาษาไทยในสถานศึกษาให้มีสัมฤทธิ์ ยิ่งขึ้น 
๔. นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 
๕.นักเรียนรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยมาก
ขึ้น 

-สังเกต 
-สอบถามรวบรวม
ข้อมูล 
-สถิติการเข้าร่วม
กิจกรรม 

-แบบสังเกต  
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินพฤติกรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช     ผู้ทรงเป็นนัก-ปราชญ์และ

นักภาษาไทย รวมทั้งเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  ที่ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทาน
แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับใช้ภาษาไทย 

๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยมากข้ึน 
๓. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ 
๔. เพ่ือยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้มีสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น  
๕. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน  
๖. นักเรียนรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยมากขึ้น 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๘,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคารวม 

๑.   นิทรรศการรักการอ่านสู่การ
เรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระ 
-  ในหลวงในดวงใจ  
-  ส านวนไทยจากวรรณคดี  
-  คีตกวีและศิลปะหรรษา 

  ๓,๐๐๐ 

๒. จัดท าป้ายไวนิล   ๒,๐๐๐ 
๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม                                          ๓,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น    ๘,๐๐๐ บาท 



 
 

 

 

กิจกรรมที่  ๔ 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

ผู้รับผิดชอบ   นายปฏิวัติ ผิวทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน  ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 

        ๒. เพ่ือสร้างความสามัคคีอันดีต่อบ้าน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
        ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
เป้าหมาย 
       ด้านปริมาณ 

  ๑. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
  ๒. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญทางศาสนา 
        ๓. โรงเรียน วัด ชุมชน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

      ด้านคุณภาพ 
                ๑. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
     ๒. โรงเรียนมีส่วนรว่มในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
                 
กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เมษายน ๒๕๖๕ 
๒.ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๓.ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๔.ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
๕.สรุปประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๖ 

งบประมาณ     ๑,๐๐๐     บาท 
 
การประเมินผล           

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. การร่วมกิจกรรมของครูและนักเรียน 
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม 

-สังเกต 
-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกต  
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 



 
 

 

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนเป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรม         
๒. นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในวันส าคัญทางศาสนา 

        ๓. นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๑,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคารวม 

๑. ท าบุญถวายวัด   ๘๐๐ 
๒. ค่าเอกสารประกอบการจัดท ากิจกรรม ๑๐๐ ๒ ๒๐๐ 
รวมทั้งสิ้น    ๑,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่  ๕ 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ผู้รับผิดชอบ   นางเบญจรัตน์  ห้วยทราย  
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๕ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  
๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
๓. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้วิทยาศาสตร์ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ 
๔. เพ่ือยกมาตรฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาทุกระดับให้มีสัมฤทธิ์สูงยิ่งขึ้น  
๕. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน  

เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ 

 ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย  

 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้วิทยาศาสตร์ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ 
 ๔. เพ่ือยกมาตรฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาทุกระดับให้มีสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 

    ด้านคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 ๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
 

กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ  เมษายน  ๒๕๖๕ 
๒.ขออนุมัติโครงการ  เมษายน  ๒๕๖๕ 
๓.ด าเนินการตามแผนงาน            สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
๔.ติดตามและประเมินผล            สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
๕.สรุปประเมินผล  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

๔. งบประมาณ     ๑๐,๐๐๐     บาท 



 
 

 

 

๕. การประเมินผล           

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
วิทยาศาสตร์มากข้ึน 
๒. นักเรียนสามารถเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ใช้วิทยาศาสตร์ทั้งในวิชาการและชีวิตประจ าวัน 
๓. สามารถยกมาตรฐานการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาให้มีสัมฤทธิ์ ยิ่งขึ้น 
๔. นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมาก
ขึ้น 
 

-สังเกต 
-สอบถามรวบรวมข้อมูล 
-สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 

-แบบสังเกต  
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินพฤติกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  
๒. นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
๓. เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้วิทยาศาสตร์ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ 
๔. ยกมาตรฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาทุกระดับให้มีสัมฤทธิ์สูงยิ่งขึ้น  
๕. ให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๑๐,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคารวม 

๑. จัดนิทรรศการ    ๓,๐๐๐ 
๒. จัดท าป้ายไวนิล   ๒,๐๐๐ 
๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม                                          ๕,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น    ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่  ๖ 
กิจกรรมส่งเสริมความรู้อาเซียน 

ผู้รับผิดชอบ  นายวัชรินทร์   พรมพฤกษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
๒. เพ่ือปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
๓. เพ่ือสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน 

เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 

  ๑.นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาได้รู้จักภาษาอาเซียน 
  ๒. นักเรียนเรียนรู้อาเซียน 
  ๓. นักเรียนฝึกสร้างสรรค์ชิ้นงานเกี่ยวกับอาเซียนเช่น หนังสือนิทานอาเซียน เกมบิงโกอาเซียน 
  ๔. นักเรียนทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษา 
 ด้านคุณภาพ 

 ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 ๒. นักเรียนตระหนักและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปได้คือการเข้าสู่การเป็น

อาเซียน 
 

 กิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑.ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๒.ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๓.ด าเนินการตามแผนงาน มิถุนายน ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
๔.ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
๕.สรุปประเมินผล มีนาคม ๒๕๖๖ 

   
งบประมาณ     ๕,๐๐๐    บาท 
 
 
 
 



 
 

 

 

การประเมินผล           
ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
๑. โรงเรียนมุ่งสร้างความตระหนักในการเป็นอาเซียน
ให้กับนักเรียน 
๒.นักเรียนตระหนักและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียน 
๓. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนและยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนได้ 

๑.สังเกต 
๒.สอบถามรวบรวม
ข้อมูล 
๓.สถิติการเข้าร่วม
กิจกรรม 

๑.แบบสังเกต  
๒.แบบสอบถาม 
๓.แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน 

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๑. นักเรียนตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
     ๒. นักเรียนเห็นความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
     ๓. นักเรียนสามารถปรับตัวและบทบาทเพ่ือก้าวสู่การเป็นอาเซียน                        
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ๕,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการวัสดุ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

๑
. 

จัดซื้อสื่ออาเซียน   ๒,๕๐๐  

๒ จัดกิจกรรมวันอาเซียน   ๒,๕๐๐  
      
รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
ด้าน : ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ  ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ด้านโอกาส ๒.๒)  ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    ด้านคุณภาพ ๓.๑)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง ๓.๒ ) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า ๓.๓) ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่
จ าเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ ๓.๔)  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
ด้านประสิทธิภาพ ๔.๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษา
ที่ตั้งในที่ลักษณะพิเศษ  
 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ๑.) ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
๒.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ๓.) พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็น : มาตรฐานที่  ๑  ๑.). มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ๒) ๒. มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
มาตรฐานที่ ๒ ๓)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  มาตรฐานที่ ๓ ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้



 
 

 

 

ในชีวิตได้  ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้ ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางจิราพรรณ   โล่ห์ค า 
ลักษณะโครงการ               ใหม ่     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖     
๑. หลักการและเหตุผล 
 การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  เรื่องของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานด้าน
พลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทางาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง  (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
รัฐ และประเทศชาติ) โลกก าลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความส าเร็จ ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

๒ .  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้าน
วิชาการด้านปฏิบัติ  
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน 
  ๓.๑.๒ นักเรียน ม.๑ - ม.๓ ทกุคนเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนที่เหมาะน่าสนใจ ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ 
  ๓.๒.๒ นักเรียน ม.๑ - ม.๓ ทุกคนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

๔.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  เมษายน   ๒๕๖๕  -  มกราคม  ๒๕๖๖ , โรงเรียนผาเทิบวิทยา     
๖. งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   ๑๐,๐๐๐  บาท   (หนึ่งหมื่นบาท) 
    ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

๑ 
 
 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 

 
 
 

 ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
 

 รวม     ๑๐,๐๐๐ 
 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

 

 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

๑.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน   ๒๕๖๕  -  
มกราคม   ๒๕๖๖     

- จิราพรรณ(ล) 



 
 

 

 

๘.  การประเมินผล 
 

กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 
๑. เอกสารกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 
๒. ผลงานนักเรียน 

มีกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ครบถ้วน 
นักเรียนทุกคนมีผลงานเชิง
ประจักษ์ 

ตรวจสอบเอกสาร 
 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ 
ด้านปฏิบัติ 
 ๙.๒ นักเรียนสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัด และมีความสุข
กับการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
                            ลงชื่อ ............................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                   (นางจิราพรรณ โล่ห์ค า) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ............................................................................................................... ....................................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ......................................................................................................................................................  
 
              ลงชื่อ .......................................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
             (นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ..................................................................................... ................................................................. 
 
              ลงชื่อ ........................................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
         (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ........................................................... ...........................................................................................  
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
             (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
             ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
               (นายปิโย   ลุสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ โครงการดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕   
ด้าน : ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ  ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ด้านโอกาส ๒.๒)  ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    ด้านคุณภาพ ๓.๑)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง ๓.๒ ) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า ๓.๓) ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่
จ าเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ ๓.๔)  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
ด้านประสิทธิภาพ ๔.๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษา
ที่ตั้งในที่ลักษณะพิเศษ  
 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ๑.) ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
๒.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ๓.) พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็น : มาตรฐานที่  ๑  ๑.). มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ๒) ๒. มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
มาตรฐานที่ ๒ ๓)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  มาตรฐานที่ ๓ ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้



 
 

 

 

ในชีวิตได้  ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้ ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอนุชิต  พันกง 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน   ๒๕๖๕  -  มุกราคม   ๒๕๖๖     
๑. หลักการและเหตุผล 

                เนื่องจากโรงเรียนผาเทิบวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ซึ่งเมื่อนักเรียนจบระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียนไปแล้วจะเลือกเข้าศึกษาต่อหรือประกอบ

อาชีพ แต่โดยลักษณะแล้วการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญนั้นเป็นไปเพื่อศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา และเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้นมีการแข่งขันกันสูงในสาขาที่

เป็นที่นิยม 

                ดังนั้นโรงเรียนผาเทิบวิทยาจึงจัดท าโครงการดารุ่งมุ่งมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อส่งเสริมนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศกึษาปีที่ ๖ ให้ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่ต้องการ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมยกย่องนักเรียน

ที่มีความสามารถเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักเรียนและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องในโรงเรียนต่อไป 

๒ วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
      ๒.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสอบแข่งขันของนักเรียน 
 
๓. เป้าหมาย 
   ๓.๑ เชิงปริมาณ 
       ๓.๑.๑ นักเรียนชั้น ม.๖ ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
       ๓.๑.๒  นักเรียนชั้น ม.๖ ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการสอบแข่งขัน 
  
    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
         ๒.๒.๑  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
         ๒.๒.๒ นักเรียนมีคะแนนสอบที่สูงขึ้น 
 
 
 



 
 

 

 

๔.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  เมษายน   ๒๕๖๕  -  มกราคม  ๒๕๖๖ , โรงเรียนผาเทิบวิทยา     
๖. งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาท ) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
       ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาท ) 
    ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (.......................... 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

๑. 
๒. 
๓. 

เอกสารติว 
ค่าพาหนะ 
ป้ายไวนิล 

 
๓,๐๐๐ 
 

 ๔,๕๐๐ 
 
๒,๕๐๐ 

 ๔,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

รวม ๓,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 

๘.  การประเมินผล 

กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

๑. เอกสารติว 
 
๒. ศักยภาพในการสอบแข่งขันของนักเรียน 

มีเอกสารส าหรับติว
นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
ร้อยละของนักเรียนที่สอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้ 

ตรวจสอบเอกสาร 
 
แบบรายงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย  

๑.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕ สรุปประเมินผล 

๒๕๖๕  -  มกราคม  
๒๕๖๖ 

- อนุชิต 



 
 

 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ โรงเรียนสามารถเพ่ิมศักยภาพให้กับนักเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  
๙.๒ นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
      
                                     ลงชื่อ .......................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายอนุชิต   พันธ์กง) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ........................................................................................................................... ........................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ......................................................................................................................................................  
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
          (นายภูริวัฒน ์ จันปุ่ม) 
 
          ......................................................................................................................................................  
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
        (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ...................................................................... ................................................................................ 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
           (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
             ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
            (นายปิโย   ลุสุข) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (เด็กล่ารางวัล)  
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕   
ด้าน : ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ  ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ด้านโอกาส ๒.๒)  ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    ด้านคุณภาพ ๓.๑)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง ๓.๒ ) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า ๓.๓) ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่
จ าเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ ๓.๔)  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู ด้านประสิทธิภาพ ๔.๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้งในที่ลักษณะพิเศษ  
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ๑.) ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
๒.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ๓.) พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็น : มาตรฐานที่  ๑  ๑.). มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ๒) ๒. มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
มาตรฐานที่ ๒ ๓)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  มาตรฐานที่ ๓ ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้ ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 



 
 

 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายภูริวัฒน์   จันปุ่ม  
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน   ๒๕๖๕  -  มุกราคม   ๒๕๖๖     

๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันความต้องการที่จะยกมาตรฐานความรู้สู่ระดับสากลแพร่หลายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกเพราะ
ทุกประเทศตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมผู้เรียนทุกกลุ่มให้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน  ซึ่งการที่
พลเมืองขาติตนเองมีคุณภาพการศึกษาท่ีดี และสูงทัดเทียมกับนานาประเทศ  ย่อมท าให้ ไม่เสียเปรียบชาติอ่ืนใน
ด้านต่างๆ ที่ต้องแข่งขันกันสูงในยุคปัจจุบัน 
 โรงเรียนผาเทิบวิทยาเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน จึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการส่งเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการท่ีสถาบันต่างๆ ทั้งระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาจัดขึ้น  รวมทั้งการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศซึ่งประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง   
และมีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับสากลในอนาคต   อันจะน า
ชื่อเสียง เกียรติยศ มาสู่โรงเรียนต่อไป 

๒ .  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุดทัดเทียมโรงเรียนระดับประเทศ 
 ๒.๑  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้งต่อภาคเรียน 
  ๓.๑.๒ นักเรียนได้รางวัลระดับประเทศอย่างน้อย ๑ รางวัล 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนมีศักยภาพสูงขึ้น 
  ๓.๒.๒ นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

๔.วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  เมษายน   ๒๕๖๕  -  มกราคม  ๒๕๖๖ , โรงเรียนผาเทิบวิทยา     
๖. งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาท ) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
       ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาท ) 
    ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

ค่าเอกสารติว 
ค่าด าเนินการ 
ค่าพาหนะ 
ป้ายไวนิล 
 

 
๒,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 ๑,๐๐๐ 
 
 
๑,๐๐๐ 

 ๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 รวม ๘,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 

๘.  การประเมินผล 

กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 
๑. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
๒. รางวัลจากการแข่งขัน 

คะแนนสอบแข่งขัน 
เหรียญรางวัล 

สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๑.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน   ๒๕๖๕  -  
มกราคม  ๒๕๖๖ 

- ภูริวัฒน ์



 
 

 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เรียนมีศักยภาพสูงสุดทัดเทียมโรงเรียนระดับประเทศ 

 ๙.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ 
  

            ลงชื่อ .......................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ( นายภูริวัฒน์  จั่นปุ่ม ) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ..................................................................................................................... ................................. 
          ............................................................................................................................. ......................... 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
          (นายภูริวัฒน ์ จันปุ่ม) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
        (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ......................................................................................................................................................  
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
           (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
             ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
              (นายปิโย   ลสุุข) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
  



 
 

 

 

ชื่อโครงการ  สวนพฤกษศาสตร์/สวนสมุนไพรโรงเรียน/โรงเรียนน่ามอง 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕   
ด้าน : ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ด้านโอกาส ๒.๒ ) ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานวางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   ด้านคุณภาพ ๓.๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ ๒๑  อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความ
รักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อ
เพ่ือการมีงานท า ๓.๓ ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
๓.๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  ด้านประสิทธิภาพ ๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใน
สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้งในที่ลักษณะพิเศษ ๔.๕ สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้
เป็นต้นแบบพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร 
พันธกิจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในทุกด้าน ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็น :  มาตรฐานที่  ๑ ๑.๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ ๓)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ๕)จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มาตรฐานที่ ๓ ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการ
เรียนรู้   ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 



 
 

 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวเบ็ญจรัตน์   ห้วยทราย  
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน   ๒๕๖๕  -  มุกราคม   ๒๕๖๖     

๑.หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น   ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม   ความสนใจ  และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป   การให้วิธีสอน  การ
อบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 โครงการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดย
ให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้   เห็นคุณค่าประโยชน์   ความสวยงาม   อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
  
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียน  มีความรัก  และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
๒.๒  เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้  ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อประโยชน์

ทางการศึกษาและเผยแพร่สู่ภายนอก 
๒.๓  เพ่ือใช้เป็นแหล่งพักผ่อน 
๒.๔  เพ่ือใช้เป็นชื่อการเรียนการสอน 
๒.๕  เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่เปรียบเสมือนเป็นครูที่พูดไม่ได้ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 

 ๓.๑.๑ โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์ ๑ แห่ง 
 ๓.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ ใช้งานสวนพฤกษศาสตร์ 

                ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
   ๓.๒.๑. โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์ที่ร่มรื่น 
                 ๓.๒.๒ นักเรียนได้พักผ่อนหย่อนใจ 
 
 
 
 



 
 

 

 

๔.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  เมษายน   ๒๕๖๕  -  มกราคม  ๒๕๖๖  โรงเรียนผาเทิบวิทยา     
๖. งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาท ) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
       ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาท ) 
    ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ   มาลงตารางนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่า 

ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 

รวม 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

ประชุมส ารวจพรรณไม้ 

จัดซื้อพรรณไม้ 

จัดซื้อเครื่องมือดูแลพรรณไม้ 

ค่าดูแลรักษาพรรณไม้ 

 

 

 

 ๑,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

 รวม   ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์/สวนสมุนไพรโรงเรียน/

โรงเรียนน่ามอง 
๑.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕ สรุปประเมินผล 

เมษายน   ๒๕๖๕  -  
มกราคม  ๒๕๖๖ 

- เบญจรัตน์   



 
 

 

 

๘.  การประเมินผล 
กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 

๑. โรงเรียนจัดท าสวนพฤกษศาสตร์ 

 

๒. การเข้าใช้งานสวนพฤกษศาสต์ของ

นักเรียน 

- โรงเรียนมีสวน

พฤกษศาสตร์ 

- นักเรียนใช้งานสม่ าเสมอ 

- การสังเกต 

- แบบส ารวจ 

- แบบบันทึกการเข้าใช้งาน 

- แบบสอบถาม 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๙.๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน 
           ๙.๒. นักเรียนมีทักษะและความรู้ความสามารถ  และน าความรู้ไปพัฒนางานได้      
 ๙.๓. นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้     

 
             ลงชื่อ .......................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางสาวเบญจรัตน์   ห้วยทราย) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ..................................................................................... ................................................................. 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
          (นายภูริวัฒน ์ จันปุ่ม) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน ) 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

          ............................................................................................................................. ......................... 
          .......................................................................... ............................................................................ 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
           (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
             ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
             (นายปิโย   ลุสุข) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ :  สถานศึกษาพอเพียงตามวิถีโรงเรียนสุจริต 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕   
ด้าน : ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ด้านโอกาส ๒.๒ ) ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานวางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   ด้านคุณภาพ ๓.๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ ๒๑  อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความ
รักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อ
เพ่ือการมีงานท า ๓.๓ ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
๓.๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  ด้านประสิทธิภาพ ๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใน
สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้งในที่ลักษณะพิเศษ ๔.๕ สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้
เป็นต้นแบบพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร 
พันธกิจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในทุกด้าน ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็น :  มาตรฐานที่  ๑ ๑.๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ ๓)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ๕)จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มาตรฐานที่ ๓ ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการ
เรียนรู้   ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 



 
 

 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอุทิศ  พันนุมา , นางสาวสุชาวดี  พิกุลศรี  
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน   ๒๕๖๕  -  มุกราคม   ๒๕๖๖     

๑.หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถคู่คุณธรรม  ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง  ในการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนผาเทิบวิทยาได้ก าหนดนโยบายพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีทักษะในการ
ท างานและรักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  โดยการบูรณาการกับ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม และปลูกจิตส านึกตามวิถีพอเพียงสุจริต สร้างและพัฒนางาน
ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๒.๒. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

       ๒.๓ เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการท างาน 
    ๒.๔ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพบนพ้ืนฐานความพอเพียงสุจริต 
              ๒.๕ เพ่ือด าเนินการตามโครงการโรงเรียนสุจริต โดย “การจัดตั้งบริษัทสร้างการดีวิถีพอเพยง    
                    โรงเรียนผาเทิบวิทยา ” 

๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
                  ๓.๑.๑. นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยา  จ านวนร้อยละ ๑๐๐  เข้าร่วมโครงการ 
                  ๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ  ๙๕  มีทักษะวิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
   ๓.๒.๑ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
                   ๓.๒.๒ นักเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัว 
                 ๓.๒.๓ โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง๑.๑ ประชุมชี้แจง

วางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 

พฤษภาคม   ๒๕๖๕  
-  กุมภาพันธ์   
๒๕๖๖     

- อุทิศ  



 
 

 

 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ , โรงเรียนผาเทิบวิทยา     
๖. งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 
    ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่า 

ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 

รวม 

๑ 

 

๒ 

๓ 

๔ 

 

กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ

ซิเมนต์ 

กิจกรรมการปลูกเห็ดนางฟ้า 

กิจกรรมการปลูกพืชผักสวน

ครัว/พืชเศรษฐกิจการเลี้ยงไก่

ไข่ 

 

 

 

 ๒,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

 รวม   ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 

๘.  การประเมินผล 
กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 

๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมตาม

วัตถุประสงค์ 

 ๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมร้อย

ละ  ๙๐ 

๓. นักเรียนเรียนรู้และมีความตระหนักการ

การร่วมกิจกรรม 

- ทุกกิจกรรมบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 

- การประเมินกิจกรรม 

- นักเรียนสามารถปฏิบัติ

กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 

- บัญชีลงเวลา 

 - การสังเกต 

- แบบส ารวจ 

-รูปภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

- แบบประเมินรายกิจกรรม 

๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕ สรุปประเมินผล 



 
 

 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๙.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน 
           ๙.๒ นักเรียนมีทักษะและความรู้ความสามารถ  และน าความรู้ไปพัฒนางานได้      
 ๙.๓ นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้     
              
                            ลงชื่อ .......................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นายอุทิศ   พันนุมา) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ..................................................................................... ................................................................. 
 
                      ลงชื่อ .......................................  หัวหน้ากลุม่งาน/หัวหน้างาน 
                      (นายภูรวิัฒน์  จันปุ่ม) 
 
          ......................................................................................................................................................  
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
                    ลงชื่อ .......................................  หัวหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
                (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน ) 
 
          ........................................................................................... ........................................................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
                    ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
                  (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
                 ลงชื่อ ..............................  ผู้อนุมัติโครงการ  
                  (นายปิโย   ลุสุข) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ :  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕   
ด้าน : ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ  ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ด้านโอกาส ๒.๒)  ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    ด้านคุณภาพ ๓.๑)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง ๓.๒ ) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า ๓.๓) ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่
จ าเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ ๓.๔)  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู ด้านประสิทธิภาพ ๔.๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้งในที่ลักษณะพิเศษ  
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ๑.) ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
๒.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ๓.) พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็น : มาตรฐานที่  ๑  ๑.). มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ๒) ๒. มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
มาตรฐานที่ ๒ ๓)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  มาตรฐานที่ ๓ ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้ ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 



 
 

 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางจิราพรรณ  โล่ห์ค า  
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน   ๒๕๖๕  -  มุกราคม   ๒๕๖๖     

๑. หลักการและเหตุผล 
 การปลูกฝัง  อบรม  ฝึกฝนนักเรียน  ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน้นบูรณาการตามหลัก
ไตรสิกขา  อันมี  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “ การกิน  อยู่  ดู  ฟังเป็น” ,มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่า  
และการปลูกฝัง การฝึกฝน ให้ผู้เรียนได้น าหลักธรรมค าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน  จะท าให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม 
ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข     
 
๒ .  วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑ จัดค่ายคุณธรรมละลายพฤติกรรมนักเรียนก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนนักเรียน ม.๑,๔ 
       ๒.๒ เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 
       ๒.๓ เพ่ือพัฒนานักเรียน เรื่อง  การกิน  อยู่  ดู  ฟัง  ให้เป็น 
       ๒.๔ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
     ๓.๑.๑ นักเรียนม. ๑,๔  เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
  ๓.๑.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ ๘๐ 
  ๓.๑.๓ นักเรียนพัฒนา เรื่อง การกิน  อยู่  ดู  ฟัง เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘๐ 
  ๓.๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิถีพุทธ  ได้อย่างมีคุณภาพ 
  ๓.๒.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในตนเอง 
     ๓.๒.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๔.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

๑.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 

เมษายน   ๒๕๖๕  -  
กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖     

- จิราพรรณ  
(ล) 



 
 

 

 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  เมษายน   ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖  โรงเรยีนผาเทิบวิทยา     
๖. งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 
    ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

ค่าเอกสารติว 
ค่าด าเนินการ 
ค่าพาหนะ 
ป้ายไวนิล 

 
๒,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
 

 ๑,๐๐๐ 
 
 
๑,๐๐๐ 

 ๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 รวม ๘,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

 
๘.  การประเมินผล 
 

กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 
๑. คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
 
๒. กิจกรรมการกินดูอยู่ฟังของนักเรียน 
 
๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

-ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
คุณธรรมจริยธรรม 
-ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีการ
กินดูอยู่ฟังที่ถูกต้อง 
-ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับดีมาก 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 
 

๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕ สรุปประเมินผล 



 
 

 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 

 ๙.๒ นักเรียนปฏิบัติถูกต้องในการกิน  อยู่  ดู  ฟัง 
 ๙.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
        ลงชื่อ .......................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             (นางจิราพรรณ โล่ห์ค า) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ..................................................................................... ................................................................. 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
            (นายภูรวิัฒน์  จันปุ่ม) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
         (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ........................................................................... ........................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
              (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
             ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
              (นายปิโย   ลสุุข) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ   โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง Covid๑๙ 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕   
ด้าน : ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ  ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ด้านโอกาส ๒.๒)  ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    ด้านคุณภาพ ๓.๑)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง ๓.๒ ) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า ๓.๓) ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่
จ าเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ ๓.๔)  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู ด้านประสิทธิภาพ ๔.๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้งในที่ลักษณะพิเศษ  
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ๑.) ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
๒.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ๓.) พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็น : มาตรฐานที่  ๑  ๑.). มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ๒) ๒. มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
มาตรฐานที่ ๒ ๓)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  มาตรฐานที่ ๓ ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้ ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 



 
 

 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวธิดาพร   บับพาน  
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน   ๒๕๖๕  -  มุกราคม   ๒๕๖๖     

๑. หลักการและเหตุผล 
 “โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง Covid๑๙ ”  เป็นการด าเนินการเพ่ือพัฒนา

การศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (Covid-๑๙) เนื่องจากม่สามารถมา
เรียนในสถานศึกษาได้ หรือ การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องมี
การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
๒.  วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑. เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า (COVID-๑๙) 
      ๒.๒ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก       
      ๒.๓ เพ่ือขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

  ๓.๑.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้โรงเรียนผาเทิบวิทยา  จ านวน  ๓๖๘  คน  ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 

  
              ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า (COVID-๑๙)  ครบตามหลักสูตร 
๔.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ , โรงเรียนผาเทิบวิทยา     

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง 

Covid๑๙ 
๑.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕ สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   ๒๕๖๕  
-  กุมภาพันธ์   
๒๕๖๖     

- ธิดาพร 



 
 

 

 

๖. งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 
    ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
  
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

๑ 
 

โครงการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วง Covid๑๙ 

 
 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 
 

๒ อุปกกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 
 รวม   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

๘.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน 
-ร้อยละ ๘๐ ได้รับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ทั่วถึงในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ 
 

-สังเกต 
-สถิติการเรียนออนไลน์ 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑. สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น 
  ๙.๒ ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี 
  ๙.๓ นักเรียนสามารถได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า (COVID-๑๙) 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
          ลงชื่อ .......................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              (นางสาวธิดาพร    บบัพาน) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ..................................................................................... ................................................................. 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
           (นายภูริวฒัน์  จันปุ่ม) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
      (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................... ....................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
             (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
             ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
               (นายปิโย   ลุสุข) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
  



 
 

 

 

ชื่อโครงการ   โครงการเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕   
ด้าน : ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ  ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ด้านโอกาส ๒.๒)  ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    ด้านคุณภาพ ๓.๑)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง ๓.๒ ) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า ๓.๓) ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่
จ าเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ ๓.๔)  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู ด้านประสิทธิภาพ ๔.๔) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้งในที่ลักษณะพิเศษ  
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ๑.) ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
๒.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ๓.) พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็น : มาตรฐานที่  ๑  ๑.). มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ๒) ๒. มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
มาตรฐานที่ ๒ ๓)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  มาตรฐานที่ ๓ ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  ๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้ ๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 



 
 

 

 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวสริตา   ดาวเศรษฐ์  
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   เมษายน   ๒๕๖๕  -  มุกราคม   ๒๕๖๖     

๑. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ 
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาค าตอบและหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการและสามารถพัฒนา
นักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความ
ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 
๒ .  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน 
 ๒.๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  practice  น าเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ  ๘๐ 
 
๔.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE  

๑.๑ ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนงาน 
๑.๔ ติดตามและประเมินผล 
๑.๕ สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   ๒๕๖๕  
-  กุมภาพันธ์   
๒๕๖๖     

- สริตา   



 
 

 

 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  -  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ , โรงเรียนผาเทิบวิทยา     
๖. งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) 
    ๖.๑ งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
       ๖.๒ เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   ๒๕,๐๐๐  บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) 
    ๖.๓ เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
  
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

๑ 
 
 
๒ 
๓ 

ค่าวัดสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าอ่ืนๆ 

 
 
 
๖,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
๕,๐๐๐ 

๑๔,๐๐๐  ๑๔,๐๐๐ 
 
 
๖,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 รวม ๖,๐๐๐  ๑๔,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ 
 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

๘.  การประเมินผล 
 

กิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล 
๑. ผลงาน Best Practice 
 
 
๒. ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 
 
 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนมี 
Best Practice น าเสนอ 
 
ผู้เข้าชมงานมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก 

แบบส ารวจ 
 
แบบสอบถาม 
 

 

 



 
 

 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ เพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน 
 ๙.๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ 
 
 
      ลงชื่อ .......................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ( นางสาวสริตา   ดาวเศรษฐ์) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ......................................................................................................................................................  
          .......................................................................................................................... ............................ 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
           ( นายภูรวิัฒน์  จันปุ่ม) 
 
          ................................................................................................... ................................................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
             (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน ) 
 
          ............................................................................................................................. ......................... 
          ............................................................................................................................. ......................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
            (นางนฤมล   จันต็ม) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
             ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
              (นายปิโย   ลสุุข) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  มี 4 โครงการ6 กิจกรรม   งบประมาณ  389,701 บาท 
รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

        

บ 01 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 94,924 กิตติธร 

บ 0101 
กิจกรรมเสริมขวัญและก าลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
ในโรงเรียน                                          

14,924 อาทิตยา 

บ 0102 กิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรับบุคลากร   50,000 อนงค์ภัทร์ 

บ 0103 
กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงานกับหน่วยงานอ่ืน    

30,000 พรธิรัตน์ 

บ 02 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพส าหรับบุคลากร 2,000 กิตติธร 

บ 0201 
กิจกรรมอบรมพัฒนาและประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ 
งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม 8   กลุ่มสาระ  รายงานผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปี                                             

2,000 กิตติธร 

บ 03 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน ภาษาไทย 
ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ และนาฏศิลป์ 

277,200 พรธิรัตน์ 

บ 0301 
กิจกรรมจัดหาครูสอนวิชาเอก ภาษาไทย ภาษาจีน 
คอมพิวเตอร์ และนาฏศิลป์ 

277,200 
พรธิรัตน์ 

 

บ 04 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน 15,577 อนงค์ภัทร์ 
บ 0401 กิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงาน 15,577 อาทิตยา 

  รวม 389,701   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา  2565 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

วัน/เดือน/ปี โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ตลอดปีการศึกษา โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ 

ครูกิตติธร  

ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมเสริมขวัญและก าลังใจยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลากรในโรงเรียน 

ครูอาทิตยา  

ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรับบุคลากร ครูอนงค์ภัทร์  

ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 

ครูพรธิรัตน์  

31 มีนาคม 2566 กิจกรรมอบรมพัฒนาและประกวดแผนการ
จัดการเรียนรู้ งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม 8 กลุ่ม
สาระ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 

ครูกิตติธร  

ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมจัดหาครูสอนวิชาเอก ภาษาไทย 
ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ และนาฏศิลป์ 

ครูพรธิรัตน์  

ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงาน ครูอาทิตยา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านคุณภาพ 
ประเด็น : 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ    
สอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้  
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวกิตติธร   พุทธวรรณ 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   2565  -  กุมภาพันธ์   2566     
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพ่ือด าเนินการด้านบริการงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวมีอิสระภายใต้
กฎหมาย   ระเบียบ  และจรรยาบรรณ  ที่เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีขวัญและก าลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ        ดังค ากล่าวที่ว่า 
“ถ้าปราศจากคน องค์กร   ก็ไม่อาจมีได้   เพราะคนเป็นผู้สร้างองค์กรขึ้นมา   และคนยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ   
ซึ่งจะปฏิบัติภารกิจไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่ก็ข้ึนอยู่กับคนในองค์กรเป็นส าคัญ” 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานนับตั้งแต่การวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  วินัยและการรักษาวินัย   การออกจากราชการ  ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่           
ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการมุ่งให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้วยความพึง
พอใจและมีความสุข   
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนมุ่งเน้นให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  มุ่งม่ันที่จะท าให้
เกิดผลประโยชน์แก่ส่วนรวมมากท่ีสุด โดยใช้หลักคุณธรรม  ความสมานฉันท์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      และ
การท างานโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน  เป็นต้นแบบ  และตัวอย่างที่ดีงามในการ
ด าเนินชีวิตที่พอเพียง   เรียบง่าย และมีความสุข  ตามวิถีชีวิตของคนไทย ถ้าบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุข  องค์กรนั้น ๆ ก็จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารบุคคล  ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
 2.  ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้พัฒนาความสามารถด้วยการอบรมประชุม สัมมนา ตรงตามความ
ต้องการและตรงตามหน้าที่งานที่รับผิดชอบ 
 3.  เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 



 
 

 

 

 
 4.  เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากการศึกษาดูงาน และน าความรู้มาปรับเปลี่ยนงาน   
ที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
 5.  ส่งเสริมการมีวิทยฐานะของบุคลากรเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
 6.  สร้างบรรยากาศในการท างานด้วยความสมานฉันท์  เป็นไปด้วยความสุข 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูได้รับการบริการในด้านวิชาชีพ 
  3.1.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูได้พัฒนาผลงานของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 

  3.2.2 ครูได้พัฒนาศักยภาพของตนตามความต้องการ 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   2565  -  กุมภาพันธ์  2566 , โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
6. งบประมาณ  94,924  บาท (เก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาท) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมเสริมขวัญและก าลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคลากรในโรงเรียน 
1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 
1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
1.4 ติดตามและประเมินผล 
1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  กุมภาพันธ์   
2566     

- อาทิตยา 

2. กิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรับบุคลากร 
2.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
2.2 ขออนุมัติโครงการ 
2.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
2.4 ติดตามและประเมินผล 
2.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  -  
กุมภาพันธ์   2566     

- อนงค์ภัทร์ 

3. กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 
3.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
3.2 ขออนุมัติโครงการ 
3.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
3.4 ติดตามและประเมินผล 
3.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  กุมภาพันธ์   
2566     

- พรธิรัตน์ 



 
 

 

 

    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   94,924  บาท   (เก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาท) 
    6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ   มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมเสริมขวัญและก าลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรในโรงเรียน 

14,924 
- - 14,924 

กิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรับบุคลากร 50,000 - 50,000 - 
กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่น 

30,000 
- 

30,000 
- 

รวมทั้งสิ้น 94,924    80,000 14,924 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 

 
8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. บุคลากรในโรงเรียนได้รับ
ของขวัญของที่ระลึก  เกียรติบัตร 
การ์ดวันเกิด หนังสือแสดงความยินดี
ในโอกาสต่าง ๆ   
2. บุคลากร เกิดความรู้ความเข้าใจ
และเกิดแนวความคิดมาพัฒนางาน
ด้านการเรียนการสอน และมีเทคนิค
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น 
3. บุคลากร เกิดความรู้ความเข้าใจ
และเกิดแนวความคิดมาพัฒนา งาน
ด้านการเรียนการสอน  งานในหน้าที่
พิเศษ และมีเทคนิค  การจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายมากข้ึน 

-แบบสอบถาม  /สังเกตความพึง
พอใจ 
-สังเกต / สัมภาษณ์แบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น 
-สังเกต / สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น 

-แบบสอบถาม/แบบสังเกตความ
พึงพอใจ 
-แบบสังเกต / สัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น 
-แบบสังเกต / สัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.   บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในปฏิบัติงานและมีความภาคภูมิใจในตนเองทุกคน 
2. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
3. บุคลากร เกิดความตระหนัก และมีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
4. บุคลากรน าความรู้และเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ได้จากการอบรมสัมมนา  
     มาใช้ในปรับปรุงเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
5. บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวกิตติธร   พุทธวรรณ) 
 

ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวกิตติธร   พุทธวรรณ) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
       (นางอนงค์ภัทร์   โรจน์ธนกุลชัย) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
               (นายปิโย   ลุสุข) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่  1 
กิจกรรมเสริมขวัญและก าลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในโรงเรียน                                          

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอาทิตยา   โสภิพันธ์ 
ระยะเวลาการด าเนินการ     พฤษภาคม   2565  -  กุมภาพันธ์   2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 
           1.   เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  2.   เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 
  3.   เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและภาคภูมิใจในโรงเรียน 
  4.   เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

- บุคลากรในโรงเรียนได้รับของขวัญของที่ระลึก เกียรติบัตร การ์ดวันเกิด               
หนังสือแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่าง ๆ และของขวัญวันเกิดครบทุกคน 

- กิจกรรมมุทิตาจิตผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือสร้างความผูกพันและความความภูมิใจในสถานศึกษา               
 ด้านคุณภาพ 

- บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจที่ได้รับของขวัญของที่ระลึก เกียรติบัตร/ 
การ์ดวันเกิด/หนังสือแสดงความยินดีและของขวัญวันเกิดครบทุกคน 

- ผู้บริหารโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจในตนเองสู่หลักชัยแห่งศรัทธา  
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565  - มีนาคม  2566 
4. ติดตามและประเมินผล มีนาคม  2566 
5. สรุปประเมินผล มีนาคม  2566 

 
งบประมาณ          94,924      บาท 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1.  บุคลากรในโรงเรียนได้รับของขวัญของที่ระลึก  เกียรติบัตร   
     การ์ดวันเกิด หนังสือแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ   
2.  โรงเรียนมีแฟ้มกิจกรรมเสริมขวัญและก าลังใจของบุคลากร 
     ในโรงเรียนครบทุกคน 

 แบบสอบถาม   
แบบสังเกตความพึงพอใจ 

 
 
 



 
 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในปฏิบัติงานและมีความภาคภูมิใจในตนเองทุกคน 
- บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมกิจกรรมเสริมขวัญและก าลังใจ                      

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อหน่วย จ านวน ราคารวม 
1 เสื้อ 350 30   คน  10,500 
2 กระดาษการ์ดหอม 200 3   ห่อ 600 
3 ริมบิ้นผ้า 131 4 ม้วน 524 
4 กระดาษห่อของขวัญ 10 30 แผ่น        300 
5 ผ้าพื้นเมือง 100 30 ผืน 3,000 

รวม 14,924 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

       กิจกรรมที่  2  
กิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรับบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบ   นางอนงค์ภัทร์  โรจน์ธนกุลชัย 
ระยะเวลาการด าเนินการ     พฤษภาคม   2565  -  กุมภาพันธ์   2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากขึ้น 
 2.  เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้และเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ จากการศึกษาดูงานมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 3.   เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
 4.  เพ่ือจุดประกายแนวความคิดท่ีหลากหลาย และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 
 5.  เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 
 6.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่บุคลากร 
 7.  เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น  
 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  - บุคลากรในโรงเรียนผาเทิบวิทยา  จ านวน  30  คน  ได้ความรู้ ความเข้าใจและมีแนวคิด 
เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ จากการไปศึกษาดูงาน 
 ด้านคุณภาพ 

- บุคลากร เกิดความตระหนัก และมีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
- บุคลากรเกิดแนวความคิด และน าไปใช้ปรับปรุงในการพัฒนาผู้เรียน 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีเทคนิคการจัด

กิจกรรมที่หลากหลายมากข้ึน 
- บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันเป็นผลดีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565  - มีนาคม  2566 
4. ติดตามและประเมินผล มีนาคม  2566 
5. สรุปประเมินผล มีนาคม  2566 

 

งบประมาณ      30,000   บาท 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 

1   บุคลากร เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดแนวความคิดมา
พัฒนางานด้านการเรียนการสอน และมีเทคนิคการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายมากขึ้น 

 สังเกต / สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - บุคลากร เกิดความตระหนัก และมีความมุ่งม่ัน อุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

- บุคลากรน าความรู้และเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาใช้   
   ในปรับปรุงเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 - บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมการศึกษาดูงานส าหรับบุคลากร 
 

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อหน่วย จ านวน ราคารวม 
1 ค่าพาหนะศึกษาดูงานต่างจังหวัด 25,000 2   วัน 50,000 
     

รวม 50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่  3 
กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานอ่ืน 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพรธิรัตน์   ใจทัด 
ระยะเวลาการด าเนินการ     พฤษภาคม   2565  -  กุมภาพันธ์   2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากขึ้น 
 2.   เพื่อให้บุคลากรน าความรู้และเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ จากการเข้ารับการอบรม/สัมมนามาใช้ 
                ในการพัฒนาผู้เรียน 
 3.   เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
 4.  เพ่ือจุดประกายแนวความคิดท่ีหลากหลาย และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 
 5.  เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียนกับหน่วยงานอื่น 
 6.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่บุคลากร 
 7.  เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น  
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  -    บุคลากรในโรงเรียนผาเทิบวิทยา  จ านวน  30   คน  ได้ความรู้ ความเข้าใจและมีแนวคิด  
                          เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ จากการไปอบรมสัมมนา 
 ด้านคุณภาพ 

- บุคลากร เกิดความตระหนัก และมีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
- บุคลากรเกิดแนวความคิด และน าไปใช้ปรับปรุงในการพัฒนาผู้เรียน 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีเทคนิค 

การจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น 
- บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันเป็นผลดีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 11   พฤษภาคม   2565 
2. ขออนุมัติโครงการ 13   พฤษภาคม   2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน 15  พฤษภาคม 2565 - 28  กุมภาพันธ์   2566 
4. ติดตามและประเมินผล 1-5  มีนาคม  2566 
5. สรุปประเมินผล 15   มีนาคม  2566 

 
งบประมาณ         50,000     บาท 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 

     บุคลากร เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดแนวความคิด 
มาพัฒนา งานด้านการเรียนการสอน  งานในหน้าที่พิเศษ  
และมีเทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากข้ึน  
 

 สังเกต / สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
 แสดงความคิดเห็น 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 -   บุคลากร เกิดความตระหนัก และมีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

-   บุคลากรน าความรู้และเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ได้จากการอบรมสัมมนา  
    มาใช้ในปรับปรุงเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
-  บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนากับหน่วยงานอ่ืน 

 
ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อหน่วย จ านวน ราคารวม 
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการผู้บริหาร  240 25   ครั้ง       6,000 
2 ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ

ผู้บริหาร 
1,000      8    ครั้ง 8,000 

3 ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการครู  240 25   ครั้ง 
 

6,000 

4 ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการครู
ไปอบรมที่ เขตพ้ืนที่การศึกษา  

1,000 30   ครั้ง 30,000 

รวม 50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพส าหรับบุคลากร 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านคุณภาพ 
ประเด็น : 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ    
สอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้  
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวกิตติธร   พุทธวรรณ 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   2565  -  กุมภาพันธ์   2566     
1. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาดังนั้น โรงเรียน     
ผาเทิบวิทยา ต้องมีการพัฒนาครูให้ได้รับการพัฒนาด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม 
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาการเรียนการสอน    ให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น มีการครูเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู  ส่งเสริม
สมรรถนะ  และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดี  ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ  และเป็นแบบอย่างท่ีดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  
เพ่ือให้บุคลากร  มีความก้าวหน้าและรักในวิชาชีพครู  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม รายงาน 
ผลการปฏิบัติงานในรอบปีอยู่เสมอ 

2. เพ่ือให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ครูได้รับการนิเทศอย่างสม่ าเสมอ 

 4.   เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น 
 5.   เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

6.   เพ่ือเป็นแบบอย่าง เสริมสร้างศรัทธา และความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 บุคลากรครูในโรงเรียนได้รับการอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ งานวิจัย สื่อ 
นวัตกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีครบทุกคน 
  3.1.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูได้พัฒนาผลงานของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 

  3.2.2 ครูได้พัฒนาศักยภาพของตนตามความต้องการ 



 
 

 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   2565  -  กุมภาพันธ์  2566 , โรงเรียนผาเทิบวิทยา     
6. งบประมาณ  2,000  บาท (สองพันเบาท) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   2,000  บาท   (สองพันบาท) 
    6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ   มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมอบรมพัฒนาและประกวดแผนการ
จัดการเรียนรู้ งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม 8   กลุ่ม
สาระ  รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี                                          

2,000 - - 2,000 

รวมทั้งสิ้น 2,000   2,000 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

 
8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  บุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน
ได้รับการอบรมการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ งานวิจัย สื่อ 
นวัตกรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ในรอบปี 

-แบบสอบถาม  /สังเกตความพึง
พอใจ 
-สังเกต / สัมภาษณ์แบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น 
 

-แบบสอบถาม/แบบสังเกตความ
พึงพอใจ 
-แบบสังเกต / สัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมอบรมพัฒนาและประกวดแผนการจัดการ

เรียนรู้ งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม 8   กลุ่มสาระ  
รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี                                             
1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 
1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
1.4 ติดตามและประเมินผล 
1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  กุมภาพันธ์   
2566     

โรงเรียน  
ผาเทิบวิทยา 

กิตติธร 



 
 

 

 

2.  บุคลากรในโรงเรียนได้รับการ
พัฒนาตนเองในการท าผลงาน    
ทางวิชาการจนได้รับรางวัลเกียรติ
บัตร 

  
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.บุคลากรครูโรงเรียนผาเทิบวิทยาได้รับการพัฒนาทางวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาตนเองเป็นไป 
  ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
2.บุคลากรครูโรงเรียนผาเทิบวิทยาได้จัดท าแผนจัดการเรียนรู้  งานวิจัยในชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรมครบ 
 ทั้ง  8   กลุ่มสาระ ครบทุกคน 
3.บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในปฏิบัติงานและมีความภาคภูมิใจในตนเองทุกคน 
4.บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวกิตติธร   พุทธวรรณ) 
 

ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวกิตติธร   พุทธวรรณ) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
       (นางอนงค์ภัทร์   โรจน์ธนกุลชัย) 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
               (นายปิโย   ลุสุข) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่  1 
กิจกรรมอบรมพัฒนาและประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม 8   กลุ่มสาระ 

รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกิตติธร   พุทธวรรณ 
ระยะเวลาการด าเนินการ     พฤษภาคม   2565  -  กุมภาพันธ์   2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม รายงาน   
     ผลการปฏิบัติงานในรอบปีอยู่เสมอ 
2. เพ่ือให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ครูได้รับการนิเทศอย่างสม่ าเสมอ 
4. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 5.   เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น 
 6.   เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
           7.  เพ่ือเป็นแบบอย่าง เสริมสร้างศรัทธา และความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1.ครูทุกคนในโรงเรียนผาเทิบวิทยา จัดท าแผนจัดการเรียนรู้  งานวิจัยในชั้นเรียน  
             สื่อ นวัตกรรมครบทั้ง  8   กลุ่มสาระ 

2.ครูทุกคนในโรงเรียนผาเทิบวิทยาได้รับการอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ งานวิจัย สื่อ    
  นวัตกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีอยู่เสมอ 
3.ครูในโรงเรียนได้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาการจนได้รับเกียรติบัตร ร้อยละ   80 

 ด้านคุณภาพ 
1.ครูในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้  งานวิจัย 

            ในชั้นเรียน สื่อ นวตักรรมครบทั้ง  8   กลุ่มสาระ 
2.ครูในโรงเรียนมีความพึงพอใจที่ได้เข้ารับการอบรมและได้รับเกียรติบัตรทุกคน 
3.ครูในโรงเรียนมีความพึงพอใจและภูมิใจในตนเองทุกคน 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 11   พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ 12  พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน 15  พฤษภาคม  2565  -   28   กุมภาพันธ์   

2566 
4. ติดตามและประเมินผล 1- 5    มีนาคม   2566 
5. สรุปประเมินผล 15   มีนาคม   2566 



 
 

 

 

งบประมาณ           2,000      บาท 
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1.  บุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนได้รับการอบรมการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
ในรอบปี 
2.  บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองในการท าผลงาน    
ทางวิชาการจนได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
 

แบบสอบถาม,  แบบสังเกต 
 
 
ความพึงพอใจบุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมและได้รับเกียรติบัตร  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.บุคลากรครูโรงเรียนผาเทิบวิทยาได้รับการพัฒนาทางวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาตนเองเป็นไป   
 ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
2.บุคลากรครูโรงเรียนผาเทิบวิทยาได้จัดท าแผนจัดการเรียนรู้  งานวิจัยในชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรมครบ 
 ทั้ง  8   กลุ่มสาระ ครบทุกคน 
3.บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในปฏิบัติงานและมีความภาคภูมิใจในตนเองทุกคน 
4.บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

 
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมพัฒนาและประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม 8   กลุ่มสาระ   

รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี          
                                  

ที ่ รายการวัสดุ ราคาต่อหน่วย จ านวน ราคารวม 
1 ค่าเอกสารการอบรม 21.74  23   เล่ม  500 
2 ค่าอาหาร 1,000 1   ครั้ง 1,000 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 500 1   คน 500 

รวม 2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน ภาษาไทย ภาษาจีน คอมพิวเตอร์และนาฏศิลป์ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านคุณภาพ 
ประเด็น : 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ    
สอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้  
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวพรธิรัตน์   ใจทัด 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   2565  -  กุมภาพันธ์   2566     
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการศึกษาของไทยได้ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.   2542  
ส่งผลให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษา     
สนองเจตนารมณ์ ตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบทบาท 
สูงยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการจัดหาและพัฒนาบุคลากรให้
มีคุณภาพทุก ๆ ด้าน และสอนตรงตามวิชาเอกที่ได้จบการศึกษามาท้ังนี้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่การสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนมากที่สุด และมีความสุขกับการปฏิบัติหน้าที่พิเศษและงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน มีความรักสามัคคีในหมู่คณะจึงจะส่งผลท าให้โรงเรียนพัฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มความรู้ความสามารถ 
2.  เพ่ือให้บุคลากรได้สอนตรงตามความรู้ความสามารถของตนเองมากที่สุด 
3.  เพ่ือพัฒนาเทคนิคและสื่อการสอนในรายวิชาที่สอนได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลท าให้นักเรียนมี 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  โรงเรียนผาเทิบวิทยามีครูสอนวิชาเอกภาษาไทย ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ และนาฏศิลป์
จ านวน   4   คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1  บุคลากร เกิดความตระหนัก และมีความมุ่งม่ัน อุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ศักยภาพ 
3.2.2. บุคลากรเกิดแนวความคิด และน าไปใช้ปรับปรุงในการพัฒนาผู้เรียน 
3.2.3  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีเทคนิคการจัด

กิจกรรมการสอนในรายวิชาที่สอนได้หลากหลายมากขึ้น 
  3.2.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาสูงขึ้น 



 
 

 

 

      3.2.5  ครูได้พัฒนาศักยภาพของตนตามความต้องการ 
4. วิธีการด าเนินงาน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   2565  -  กุมภาพันธ์  2566 , โรงเรียนผาเทิบวิทยา     
6. งบประมาณ  277,200  บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   277,200  บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท) 
    6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ   มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมจัดหาครูสอนวิชาเอกภาษาไทย 
ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ และนาฏศิลป์ 

277,200 277,200   

รวมทั้งสิ้น 277,200 277,200   
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 

8.   การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

    1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
รายวิชาภาษาไทย การงานอาชีพ 
คอมพิวเตอร์ ภาษาจีน และนาฏศิลป์
ได้ดีขึ้น จนส่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในรายวิชานี้สูงขึ้น 
   2.นักเรียนสามารถเข้าร่วมเป็น
ตัวแทนในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับจังหวัดและระดับ
ภาคได้ในระดับดี  

-แบบสอบถาม  /สังเกตความพึง
พอใจ 
-สังเกต / สัมภาษณ์แบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น 
-สังเกต / สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น 

-แบบสอบถาม/แบบสังเกตความ
พึงพอใจ 
-แบบสังเกต / สัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น 
-แบบสังเกต / สัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมจัดหาครูสอนวิชาเอก ภาษาไทย ภาษาจีน 

คอมพิวเตอร์และนาฏศิลป์ 
1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 
1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
1.4 ติดตามและประเมินผล 
1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  กุมภาพันธ์   
2566     

โรงเรียน  
ผาเทิบวิทยา 

พรธิรัตน์ 



 
 

 

 

     3.   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.บุคลากร เกิดความตระหนัก และมีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการปฏิบัติงานการสอนได้อย่างเต็ม 

             ศักยภาพ 
2. บุคลากรน าความรู้และเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ได้จากการเรียนมาใช้ใน    
   ปรับปรุงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีดีขึ้น 
3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาสูงขึ้น 

          4. นักเรียนมีความสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอาเซียนได้ 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวพรธิรัตน์   ใจทัด) 
 

ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวกิตติธร   พุทธวรรณ) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
       (นางอนงค์ภัทร์   โรจน์ธนกุลชัย) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
               (นายปิโย   ลุสุข) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่  1 
จัดหาครูสอนวิชาเอกภาษาไทย ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ และนาฏศิลป์ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพรธิรัตน์   ใจทัด 
ระยะเวลาการด าเนินการ     พฤษภาคม   2565  -  กุมภาพันธ์   2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรได้สอนตรงตามความรู้ความสามารถท่ีได้เรียนมา 
 2.  เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้และเทคนิค วิธีการสอนใหม่ ๆ เพื่อมาพัฒนาการสอนในรายวิชาที่สอน 
               ได้อย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้นสูงขึ้น 
 3.  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
 4.  เพ่ือจุดประกายแนวความคิดท่ีจะพัฒนานักเรียนในวิชาที่สอนให้มีความรู้ความสามารถท่ี 
               หลากหลาย และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการได้ถึงระบบภาคต่อไป 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่  
นักเรียนได้อย่างถูกต้องและเต็มตามศักยภาพ 

6.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ  
     ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอาเซียนได้ 

 7.  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
               อย่างมีความสุข 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1.  โรงเรียนผาเทิบวิทยามีครูสอนวิชาภาษาไทย ภาษาจีน คอมพิวเตอร์  และนาฏศิลป์ จ านวน 4  คน 
  

           ด้านคุณภาพ 
1. บุคลากร เกิดความตระหนัก และมีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
2. บุคลากรเกิดแนวความคิด และน าไปใช้ปรับปรุงในการพัฒนาผู้เรียน 
3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีเทคนิคการจัดกิจกรรมการสอน

ในรายวิชาที่สอนได้หลากหลายมากข้ึน 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาสูงขึ้น 
5. นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอาเซียนได้ 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 11   พฤษภาคม   2565 
2. ขออนุมัติโครงการ 12   พฤษภาคม   2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน 15  พฤษภาคม   2565 -   28   กุมภาพันธ์   

2566 
4. ติดตามและประเมินผล 1- 5  มีนาคม   2566 
5. สรุปประเมินผล 15   มีนาคม   2566 

งบประมาณ      277,200    บาท 



 
 

 

 

 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาภาษาไทย การงาน

อาชีพ คอมพิวเตอร์ ภาษาจีน และนาฏศิลป์ได้ดีขึ้น จนส่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชานี้สูงขึ้น 

     2.    นักเรียนสามารถเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะ 
            ทางวิชาการในระดับจังหวัดและระดับภาคได้ในระดับดี  
     3.   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถน าความรู้ 
           ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีความสุข 

 สังเกต / สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.บุคลากร เกิดความตระหนัก และมีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการปฏิบัติงานการสอนได้อย่างเต็ม 
             ศักยภาพ 

2.บุคลากรน าความรู้และเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ได้จากการเรียนมาใช้ใน    
   ปรับปรุงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีดีขึ้น 
3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาสูงขึ้น 

          4.นักเรียนมีความสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอาเซียนได้ 
 
 รายละเอียดการใช้จ่ายกิจกรรมจัดหาครูสอนวิชาเอกภาษาไทย การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ภาษาจีน        
และนาฏศิลป์ 

 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินที่ต้องซื้อ 
บาท สต. บาท สต. 

1 ค่าจ้างครูภาษาไทย  จ านวน  1   คน  11 เดือน 6,500 -    71,500 - 

2 ค่าจ้างครูภาษาจีน จ านวน  1   คน  11 เดือน 6,000 - 66,000 - 

3 ค่าจ้างครูคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  คน  11 เดือน 6,300 - 69,300 - 

4 ค่าจ้างครูนาฏศิลป์ จ านวน  1   คน  11 เดือน 6,400 - 70,400  

รวมทั้งสิ้น 277,200 - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ชื่อโครงการ : จัดหาวัสดุส านักงาน 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านคุณภาพ 
ประเด็น : 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ    
สอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้  
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางอนงค์ภัทร์   โรจน์ธนกุลชัย 
ลักษณะโครงการ  ใหม่          ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   2565  -  กุมภาพันธ์   2566     
1. หลักการและเหตุผล 
           เนื่องจากโรงเรียนผาเทิบวิทยา โดยมีภารกิจของโรงเรียนต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการ
อ่านและการศึกษาค้นคว้า สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการ
ด ารงชีวิต สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ น าเสนอผลงาน
อย่างสร้างสรรค์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจ ในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานให้ทัดเทียมกับ
โรงเรียนชั้นดีของประเทศ โรงเรียนต้องพัฒนาเป็นโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้คู่เทคโนโลยีในการ
พัฒนาโรงเรียนต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของครู ผู้บริหาร นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ความร่วมมือ ร่วมสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในการพัฒนาห้องธุรการให้มีความทันสมัย และระบบงานบุคคลให้มีความคล่องตัว และเป็นระบบเพื่อสนองการ
บริการแก่บุคคลากรในโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาห้องกลุ่มงานของโรงเรียนให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
2. ห้องธุรการมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการบริการอย่างทั่วถึง 
3. ระบบงานบุคคลมีความทันสมัย คล่องตัว รวดเร็วและเป็นระบบ 
4. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
5. ระบบงานบุคคลมีความคล่องตัว ที่สามารถตรวจสอบได้ 

3. เป้าหมาย 
           3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  30  คน 
     3.1.2 นักเรียน  จ านวน  368  คน  
 
 
 



 
 

 

 

           3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อประสานงานท าให้
สามารถติดต่องานที่ส าคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง   
      3.2.2  หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการรับบริการของงานบุคคลโรงเรียน 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   2565  -  กุมภาพันธ์  2566 , โรงเรียนผาเทิบวิทยา     
6. งบประมาณ  15,577  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
       6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   15,577  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) 
    6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ   มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงาน 15,577     15,577   
รวมทั้งสิ้น 15,577     15,577   

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

 
8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
งานส านักงานมีประสิทธิภาพ ประเมินผลโครงการ แบบประเมินผลโครงการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ครูและนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยามีความพึงพอใจในด้านงานบุคคล ร้อยละ 80 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงาน 

1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 
1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
1.4 ติดตามและประเมินผล 
1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  กุมภาพันธ์   
2566     

- อาทิตยา 



 
 

 

 

 
     ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางอนงค์ภัทร์   โรจน์ธนกุลชัย) 
 

ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวกิตติธร   พุทธวรรณ) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
       (นางอนงค์ภัทร์   โรจน์ธนกุลชัย) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
               (นายปิโย   ลุสุข) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงานบุคคล 

 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาทิตยา  โสภิพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤษภาคม 2565 -    กุมภาพันธ์  2566 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ทันต่อการปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการบริการอย่างทั่วถึง 
2.เพ่ือให้งานมีความทันสมัย คล่องตัว รวดเร็วและเป็นระบบบรรลุส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
3.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
4.เพ่ือให้ระบบงานมีความคล่องตัว  มีเอกสารที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ 

 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนผาเทิบวิทยามีกิจกรรมตามโครงการปีละ 1 ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียน  ครู โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 

2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 

3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – มีนาคม  2566 
4. ติดตามและประเมินผล พฤษภาคม  2566 

5. สรุปประเมินผล พฤษภาคม  2566 

 
งบประมาณ  15,577  บาท  
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมินผล 
งานส านักงานมีประสิทธิภาพ แบบประเมินผลโครงการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ครูและนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยามีความพึงพอใจในด้านงานบุคคล ร้อยละ 80 
 
 
 



 
 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

ล าดับที่ รายละเอียด จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินที่ต้องซื้อ 
บาท สต. บาท สต. 

1 แม็กเย็บกระดาษ 2,000   2,000  
2 ลวดเย็บกระดาษ 1,500   1,500  
3 แล็คซีนและกาวสองหน้า 2,166   2,166  
4 คลิปลวดหนีบกระดาษ 500   500  
5 แฟ้มเก็บเอกสาร 4,000   4,000  
6 แฟ้มเสนองาน 2,100   2,100  
7 คลิปด าหนีบกระดาษ 400   400  
8 เครื่องเจาะกระดาษ 500   500  
9 กระดาษ A4 สี (ปก) 2,000   2,000  

10 กรรไกร 411   411  
                                                              รวมทั้งสิ้น 15,577   - 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  มี 4 โครงการ 18 กิจกรรม   งบประมาณ  144,594 บาท 

รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
        

ท 01 โครงการความเป็นผู้น า รณรงค์เผยแพร่การดูแลสุขภาพ 43,000 ภาวิณี 

ท 0101 กิจกรรมการป้องกันปัญหาโรคเอดส์         1,500 ภาวิณี 

ท 0102 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ยา                   15,000 ภาวิณี 

ท 0103 กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก     1,500 ภาวิณี 

ท 0104 
กิจกรรมการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019                                    

20,000 ภาวิณี 

ท 0105 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ 1,500 ภาวิณี 

ท 0106 กิจกรรมหยุดการตั้งครรภ์มารดาวัยรุ่น  (Stop teen mom) 1,500 วิภาวด ี

ท 0107 กิจกรรม อย.น้อย 2,000 ภาวิณี 

ท 02 
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

6,500 วิภาวดี 

ท 0201 
กิจกรรมเสียงตามสาย และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

3,000 วิภาวด ี

ท 0202 
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1,500 วิภาวด ี

ท 0203 กิจกรรมยุวชนประกันภัย 2,000 วิภาวด ี

ท 03 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 78,530 อัครพงศ์ 

ท 0301 กิจกรรมห้องน้ าสะอาด 19,030 อุทิศ 

ท 0302 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 11,700 อุทิศ 

ท0303 กิจกรรมงานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและน้ าประปา 10,000 อัครพงศ์ 

ท0304 กิจกรรมประดับธงและพระบรมฉายาลักษณ์ 12,300 อัครพงศ์ 

ท0305 กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 10,000 อัครพงศ์ 

ท0306 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ 4,000 อุทิศ 

ท0307 กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม 11,500 ธนพัฒน์ 

ท 04 โครงการพัฒนางานระบบงานธุรการ 16,564 วิภาวดี 

ท 0401 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานบริหารงานทั่วไป 16,564 วิภาวดี 

  รวม 144,594   



 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา  2565 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
วัน/เดือน/ปี โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

เดือนสิงหาคม 
18 สิงหาคม 2565 

กิจกรรมการป้องกันปัญหาโรคเอดส์ ครูภาวิณี  พลอยพันธ์  

เดือนกันยายน 
15 กันยายน 2565 

กิจกรรมหยุดการตั้งครรภ์มารดาวัยรุ่น 
 (Stop teen mom) 

ครูวิภาวดี  แพงหอม 
 

 

 
กิจกรรมที่ท าประจ าต่อเนื่อง 

วัน/เดือน/ปี โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรคติดต่อ 
ครูภาวิณี  พลอยพันธ์  

ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
ใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ครูวิภาวดี  แพงหอม 
 

 

ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครูอัครพงศ์  สุจริต 
 

 

ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. กิจกรรมยุวชนประกันภัย ครูวิภาวดี  แพงหอม  
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมห้องน้ าสะอาด ครูอุทิศ  พันนุมา  
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ครูอุทิศ  พันนุมา  
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและ

น้ าประปา 
ครูอัครพงศ์  สุจริต  

ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมซ่อมแซ่มอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

ครูอัครพงศ์  สุจริต 
 

 

ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์งาน
อาคารสถานที่ 

ครูอุทิศ  พันนุมา  

ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม ครูธนพัฒน์ ซามงค์  
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานบริหารงาน

ทั่วไป 
ครูวิภาวดี  แพงหอม  

เทอมละ 1 ครั้ง กิจกรรมประดับธงและพระบรมฉายาลักษณ์ ครูอัครพงศ์  สุจริต  
เทอมละ 1 ครั้ง กิจกรรมเสียงตามสาย และประชาสัมพันธ์ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ครูวิภาวดี  แพงหอม  

เทอมละ 1 ครั้ง กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ยา ครูภาวิณี  พลอยพันธ์  
เดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรม อย.น้อย ครูภาวิณี  พลอยพันธ์  
ช่วงเดือน พ.ค.– ก.ย. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ครูภาวิณี  พลอยพันธ์  

 
 
 
 



 

 

 

 
ชื่อโครงการ : โครงการความเป็นผู้น า รณรงค์เผยแพร่การดูแลสุขภาพ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ความปลอดภัย 
ประเด็น : พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็น : สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์ 
ลักษณะโครงการ               ใหม ่         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 จากสภาพปัจจุบันจะเห็นได้ว่า  สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่งผลให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บกับโรคที่มีความรุนแรงและเฉียบพลันอย่างรวดเร็ว  ชุมชนที่อยู่ห่างไกลในตัวเมืองครอบครัว    
มักจะขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของตนเอง  เพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  โดยเฉพาะ
นักเรียนซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ต่อจิตใจของผู้เรียนโดยตรง  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยจึงมีความจ าเป็น      
ในการที่จะพัฒนาผู้เรียน  ให้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา ทางโรงเรียนจึงจัดท าโครงการเพ่ือให้การช่วยเหลือ  บริการสุขภาพ
อนามัยเบื้องต้นแก่นักเรียนที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุในโรงเรียน  อีกท้ังให้ความรู้ข่าวสาร  เกี่ยวกับการดูแล
รักษาหรือป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของตัวเอง 
 2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้การช่วยเหลือ  บริการสุขภาพอนามัยเบื้องต้นแก่นักเรียนที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ              
 ในโรงเรียน 

2.2  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
          2.3  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนทุกคนมีความรักและเอาใจใส่ต่อสุขภาพตนเองอันจะน าไปสู่            
ผลการเรียนรู้ ที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

2.4  เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการบริการ , รักษาอย่างพอเพียง 
          2.5  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน , รณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคร้าย 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงคุณภาพ 

3.1.1 นักเรียน ม.1 - ม.6 ทกุคน ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
3.1.2 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ 

 3.1.3 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เช่น คว่ ากะลาลูกน้ ายุงลาย,การล้างมือ  7  ขั้นตอน 



 

 

 

      3.2 เชิงปริมาณ 
 3.2.1 นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ในการดุแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 

 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการป้องกันปัญหาโรคเอดส์ 
  1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  1.2 ขออนุมัติโครงการ 
  1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  1.4 ติดตามและประเมินผล 
  1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

ภาวิณี 

2. กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ยา 
  2.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  2.2 ขออนุมัติโครงการ 
  2.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  2.4 ติดตามและประเมินผล 
  2.5 สรุปประเมินผล 

พฤ ษ ภ า ค ม . 2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

ภาวิณี 

3. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
  3.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  3.2 ขออนุมัติโครงการ 
  3.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  3.4 ติดตามและประเมินผล 
3.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

ภาวิณี 

4. กิจกรรมการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
ใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  4.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  4.2 ขออนุมัติโครงการ 
  4.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  4.4 ติดตามและประเมินผล 
 4.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

ภาวิณี 

5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ 
  5.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  5.2 ขออนุมัติโครงการ 
  5.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  5.4 ติดตามและประเมินผล 
 5.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

ภาวิณี 



 

 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
 
6. งบประมาณ  43,000 บาท ( สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน ) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร   จ านวน   ........-..........บาท (............-..............) 
    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.   จ านวน   43,000    บาท (สี่หมื่นสามพันบาท
ถ้วน) 
    6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ........-..........บาท (............-..............)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมการป้องกันปัญหาโรคเอดส์ 1,500 - - 1,500 
2. กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ยา 15,000 - - 15,000 
3. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 1,500 - - 1,500 
4. กิจกรรมการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

20,000 
- - 

20,000 

5. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ 1,500 - - 1,500 
6. กิจกรรมหยุดการตั้งครรภ์มารดาวัยรุ่น  
(Stop teen mom) 

1,500 
- - 

1,500 

7. กิจกรรม อย.น้อย 2,000 - - 2,000 
รวมทั้งสิ้น 43,000 - - 43,000 

 
 
 
 

6 กิจกรรมหยุดการตั้งครรภ์มารดาวัยรุ่น  
(Stop teen mom) 
  6.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  6.2 ขออนุมัติโครงการ 
  6.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  6.4 ติดตามและประเมินผล 
 6.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

วิภาวด ี

7   กิจกรรม อย.น้อย 
  7.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  7.2 ขออนุมัติโครงการ 
  7.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  7.4 ติดตามและประเมินผล 
7.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

ภาวิณี 



 

 

 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ - ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินการ 

 
 8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย 
ดีขึ้น 
2. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้น 
ในการดูแลตนเอง 

สัมภาษณ์/สังเกต/
แบบสอบถาม 

 สังเกตและแบบสอบถาม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น 

 9.2 นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเอง 
 9.3 นักเรียนตระหนักรู้และใส่ใจกับสุขภาพของตนเอง 

 
     ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด  
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
             
 

ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
 
              ลงชื่อ .............................. รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ  
          (นายอัครพงศ์  สุจริต) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
               (นายปิโย  ลสุุข) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 



 

 

 

กิจกรรมที่   1 
กิจกรรมการป้องกันปัญหาโรคเอดส์ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤษภาคม 2565  -  กุมภาพันธ์ 2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 

1.    เพ่ือให้ความรู้   ความเข้าใจ วิธีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
2.  เพ่ือส่งเสริมและสนองนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหารและหน่วยงานอ่ืน 
3.    เพ่ือให้นักเรียนรู้จักถึงพิษภัย   วิธีการป้องกัน และหลีกเลี่ยงห่างไกลจากโรคเอดส์ 

เป้าหมาย     
 ด้านปริมาณ 

- นักเรียนทุกคนและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้  ความเข้าใจ  วิธีการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
- โรงเรียนเป็นแหล่งให้ความรู้  และอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  แก่นักเรียนและชุมชน 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์ 2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 

 
งบประมาณ    1,500   บาท   
 
การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมินผล 
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขและป้องกันปัญหา 
โรคเอดส์ 
2.นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบสอบถาม 
3.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาโรคเอดส์ 
- นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
- นักเรียนสามารถให้ค าแนะน าและการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันและหลีกเลี่ยงต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ได้ 
 

 



 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการป้องกันปัญหาโรคเอดส์ 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1. ค่าจัดป้ายรณรงค์  5 ป้าย 120 600  
2. ค่าอาหารว่าง  30 คน 30 900  
      

รวม 1,500  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่  2 
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ยา 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565  -  กุมภาพันธ์  2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการรักษาพยาบาล 
    เบื้องต้นจากครู 
3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีอันมีผลต่อการเรียนรู้ 
4. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน  และบุคคลากรในโรงเรียน 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

 - นักเรียนทุกคนและบุคลากรได้รับบริการสุขภาพเบื้องต้น 
 - มีห้องพยาบาลที่พร้อมให้บริการแก่บุคคลากรในโรงเรียน 

ด้านคุณภาพ 
  - ร้อยละ  100  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์ 2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 

 
งบประมาณ     15,000     บาท  
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมินผล 
1. 1. ร้อยละ 85 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. 2. นักเรียนสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
3. 3. มีห้องพยาบาลที่พร้อมให้การบริการ 

1. การสังเกตดูการบริการ 
2.  
3. แบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
- นักเรียนสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
- มีห้องพยาบาลที่ทันสมัย และพร้อมให้การบริการ 
 



 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1. ค่ายาและเวชภัณฑ์ 3  ชุด 3,000 9,000  
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3  ชุด 2,000 6,000  
      

รวม 15,000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่  3 
กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 พฤษภาคม 2565  -  31  กุมภาพันธ์  2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์   

1.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและรู้วิธีการดูแล ป้องกันโรคไข้เลือดออกท่ีถูกวิธี 
 2.   สนับสนุนกับหน่วยงานอื่นในการรณรงค์ป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชนของตนเอง   
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 90   มีความรู้ ความเข้าใจและรู้วิธีการดูแล ป้องกันและควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 
ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- นักเรียนรู้วิธีดูแลรักษา ป้องกัน โรคไข้เลือดออกได้ 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์ 2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 

 
งบประมาณ   1,500   บาท    
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมินผล 
1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและรู้วิธีการดูแล ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2.นักเรียนสามารถน าความรู้ และหลักการไปเผยแพร่ และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
3.แหล่งชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ไม่มีไข้เลือดออกระบาด 

1.แบบรายงาน 
 
2.แบบสอบถาม/ประเมินผล 
 
3.ภาพกิจกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          - นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและรู้วิธีการดูแล ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 - นักเรียนสามารถน าความรู้ และหลักการไปเผยแพร่และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 

- แหล่งชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ไม่มีไข้เลือดออกระบาด 
 
 



 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม

รณรงค์  
2    ครั้ง 750 1,500  

รวม 1,500  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤษภาคม 2565  -  กุมภาพันธ์ 2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 

2. เพ่ือเสริมสร้างมาตรการในการเฝ้าระวัง คัดกรองและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในสถานศึกษา 

 
 เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
- คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง ร้อยละ 

80 
ด้านคุณภาพ 
- คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัส 
โคโรนา 2019 
 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์ 2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 

 
งบประมาณ   20,000  บาท   
 
การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมินผล 
1.โรงเรียนมีส้วมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือ สะอาด เพียงพอ  
และปลอดภัย 
2.นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ 
3.นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

1.แบบสังเกต 
 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบประเมิน 

 



 

 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. โรงเรียนมีมาตรการและมีการคัดกรอง เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ 
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. ชุดตรวจ ATK 5 กล่อง 1,600 8,000  
2. เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 ตัว 1,500 3,000  
3. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 5 แกลลอน 300 1,500  
4. หน้ากากอนามัย 10 กล่อง 150 1,500  
5. ชุด PPE 4 ชุด 250 1,000  
6. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 5 อัน 200 1,000  
7. เครื่องพ่นแอลกอฮอลล์ 5 เครื่อง 400 2,000  
8. วัสดุอุปกรณ์   2,000  

รวม 20,000  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
กิจกรรมที่  5  

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภาวิณี พลอยพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ         พฤษภาคม  2565 -  กุมภาพันธ์  2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อลดการเกิด และการระบาดของโรคติดต่อในโรงเรียน 
 2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขโรคติดต่อ 
 3. อัตราป่วยโรคติดต่อ ไม่เกินร้อยละ 50 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 ร้อยละ 100  ของนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยา รู้และตระหนักถึงการป้องกันตนเองและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ 
 ด้านคุณภาพ 
 1. ลดการเกิด และการระบาดของโรคติดต่อในโรงเรียน 
 2. นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขโรคติดต่อ 
 3. อัตราป่วยโรคติดต่อลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์ 2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์ 2566 

 
งบประมาณ    1,500  บาท 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. ลดการเกิด และการระบาดของโรคติดต่อในโรงเรียน 
2. นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไข
โรคติดต่อ 
3. อัตราป่วยโรคติดต่อลดลงอย่างต่อเนื่อง 

1. การสังเกต 
2. สอบถาม 

           สัมภาษณ์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การเกิด และการระบาดของโรคติดต่อในโรงเรียนลดลง 
 2. นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขโรคติดต่อ 
 3. อัตราป่วยโรคติดต่อ ลดลง 



 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 แฟ้มปกแข็ง 5  อัน 100 500  
2 บอร์ดแขวนผนัง 1  อัน 500 500  
3 น้ ายาล้างมือ ที่อ่างล้างมือ  2  ขวด 100 200  
4 ค่ายาสีฟัน     2  หลอด 50 100  
5 แก้วน้ าพลาสติก 10  ชิ้น 10 100  
6 ค่าผ้าเช็ดมือ 10  ผืน 10 100  

รวม 1,500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่  6 
กิจกรรมหยุดการตั้งครรภ์มารดาวัยรุ่น Stop  teen  mom 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิภาวดี  แพงหอม 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤษภาคม  2565 -  กุมภาพันธ์ 2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น  
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
    1.ร้อยละวัยรุ่นที่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่ที่รู้จักผิวเผิน เพิ่มข้ึน 
           2. ร้อยละวัยรุ่นที่ใช้วิธีคุมก าเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในการร่วมเพศครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก เพ่ิมข้ึน 
             3. ร้อยละของแม่อายุ 10-19 ปี คลอด ลดลง      
 ด้านคุณภาพ 
    1.ร้อยละวัยรุ่นที่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่ที่รู้จักผิวเผิน เพิ่มข้ึน 
           2. ร้อยละวัยรุ่นที่ใช้วิธีคุมก าเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในการร่วมเพศครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก เพ่ิมข้ึน 
             3. ร้อยละของแม่อายุ 10-19 ปี คลอด ลดลง     
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์ 2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์ 2566 

 
งบประมาณ    1,500 บาท 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. ร้อยละวัยรุ่นที่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 

กับคู่ที่รู้จักผิวเผิน เพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละวัยรุ่นที่ใช้วิธีคุมก าเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในการร่วมเพศ

ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก เพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของแม่อายุ 10-19  ปี คลอด ลดลง      

3. การสังเกต 
4.  
5. สอบถาม 

 
 

6. สัมภาษณ์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ร้อยละวัยรุ่นที่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่ที่รู้จักผิวเผิน เพิ่มข้ึน 
         2. ร้อยละวัยรุ่นที่ใช้วิธีคุมก าเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในการร่วมเพศครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก เพ่ิมข้ึน 
           3. ร้อยละของแม่อายุ 10-19 ปี คลอด ลดลง  



 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมหยุดการตั้งครรภ์มารดาวัยรุ่น Stop  teen  mom 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1. - ค่าจัดกิจกรรม 1   ชุด 500 500  
2. - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2   ชุด 500 1,000  
      

รวม 1,500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่  7 
กิจกรรม อย.น้อย 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤษภาคม  2565 -  กุมภาพันธ์  2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภค และตระหนักในเรื่องอาหาร
ปลอดภัย 

ในโรงเรียน  
2. สมาชิกของชมรมสามารถตรวจวิเคราะห์อาหาร อย่างน้อยในเรื่อง สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว         
และจุลินทรีย์ ปนเปื้อนต่าง ๆ  

3. ด าเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหา ตามท่ีตรวจวิเคราะห์พบ ทั้งที่เกิดในโรงเรียนและ
ภายนอก โรงเรียน  

4. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดูแลรับผิดชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายแก้ไข 
ปัญหาความ ไม่ปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน และชุมชนรายรอบโรงเรียนอย่างครบวงจร  

5. ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู อาจารย์ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ปกครอง และ
บุคลากรอ่ืนใน โรงเรียนและชุมชนในเรื่องการเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยของอาหารในโรงเรียนและ
ชุมชน  

6. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ ให้ความรู้ด้านการบริโภคสู่เพื่อนนักเรียน และบุคคล
อ่ืน ๆใน โรงเรียน 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
    สมาชิกชมรม อย. น้อยในโรงเรียน สามารถด าเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารใน
โรงเรียนด้วย วิธีการสุ่มตรวจสอบ วิเคราะห์อาหารในโรงเรียนเป็นระยะเวลาสม่ าเสมอ มีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ในการ รณรงค์ให้ความรู้ด้านการบริโภคสู่เพื่อนนักเรียน และบุคคลอ่ืน ๆ ในโรงเรียน  

ด้านคุณภาพ 
    นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาเกล็ดสามารถด าเนินการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการ
บริโภค อาหารและยา ตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์ 2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์ 2566 

 
งบประมาณ    2,000 บาท 
 



 

 

 

 
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
๑. สมาชิกของกลุ่มมีความตระหนักในเรื่องอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียน และในชุมชนใกล้  
๒. สมาชิกของชมรมสามารถตรวจวิเคราะห์อาหาร อย่างน้อย
ในเรื่อง สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ฟอร์มาลินได้ 

7. การสังเกต 
8.  
9. แบบบันทึก 

 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการบริโภค อาหาร        
ที่สะอาด ปลอดภัย  

2. สมาชิกของกลุ่มมีความตระหนักในเรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และในชุมชนใกล้  
3. สมาชิกของชมรมสามารถตรวจวิเคราะห์อาหาร อย่างน้อยในเรื่อง สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว 
ฟอร์มาลินได้ 

4. นักเรียน ครู พ่อค้า แม่ค้า ผู้ปกครอง และบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังความ ไม่ปลอดภัยของอาหารในโรงเรียนและชุมชน 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรม อย.น้อย 

 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่าผ้ากันเปื้อนและหมวก 2   ชุด 250 500  
2. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์จัดบอร์ดเผยแพร่

ความรู้ 
   1  ชุด   500 500  

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิตการจัด
กิจกรรม 

2  ชุด 500 1,000  

รวม 2,000  
 



 

 

 

 ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของท าภาคส่วน 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววิภาวดี  แพงหอม 
ลักษณะโครงการ              ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 สภาพของสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดข้ึน
มากมาย  คนต้องมีความรู้ด้านข่าวสารอย่างท่ัวถึง  ทันต่อเหตุการณ์  การจัดระบบงานประชาสัมพันธ์สู่
นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน ควรมีการวางแผนระบบงานประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ  โดยเน้นความรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาที่เข้าสู่นักเรียนโดยตรง  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนอันจะ
น าไปสู่ผลของการสนับสนุน  ส่งเสริมการให้ความร่วมมือและการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซึ่งตรงกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการจัดศึกษา  การให้ความรู้  ความบันเทิง  จากโรงเรียนสู่ชุมชน 
2.2 เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนในการให้ข้อมูลความรู้ ข่าวสารแก่คนในชุมชน 
2.3 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ผลงานของนักเรียน ครู สู่ชุมชน 

 2.4 เพ่ือสร้างความสันพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
3. เป้าหมาย 

- ครู นักเรียน ชุมชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ 
- นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม อันจะน าไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
- งานประชาสัมพันธ์มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
 
6. งบประมาณ  6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร   จ านวน   ........-..........บาท (............-..............) 
    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.   จ านวน   6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน )
        
       6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ........-..........บาท (............-..............) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมเสียงตามสาย และประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  1.2 ขออนุมัติโครงการ 
  1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  1.4 ติดตามและประเมินผล 
  1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

วิภาวดี  

2. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  2.2 ขออนุมัติโครงการ 
  2.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  2.4 ติดตามและประเมินผล 
  2.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

วิภาวดี  

3. กิจกรรมยุวชนประกันภัย 
  3.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  3.2 ขออนุมัติโครงการ 
  3.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  3.4 ติดตามและประเมินผล 
3.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

วิภาวด ี



 

 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม
งบประมาณ ค่าตอบ

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 กิจกรรมเสียงตามสาย      3,000 
 - ไมโครโฟน 

- สายไมค์ 
   1,000 

- 
  

2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน      1,500 
 ค่าพาหนะในการเดินทาง -      
 ค่าเอกสาร   500    
 ค่าของที่ระลึก   500    
3 กิจกรรมยุวชนประกันภัย      2,000 
 ป้ายรณรงค์   500    
 รางวัลในการจัดกิจกรรม  3,500     

รวมทั้งสิ้น 6,500 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ - ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินการ 

 
 8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและรู้จักวิธีการ
น าเสนอการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารในรูปแบบการจัด
รายการเสียงตามสาย 

1.นักเรียนร้อยละ 80  มี
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
จัดรายการเสียงตามสายได้ 

1.แบบบันทึกกิจกรรม 

2. สนับสนุนกับหน่วยงานอื่นใน
การเผยแพร่ข่าวสารที่ทันสมัยและ
รวดเร็วให้กับชุมชนและบุคลากร
ในสถานศึกษาทราบ 

2. นักเรียนสามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. แบบสอบถาม/ประเมินผล 

3. นักเรียนน าเสนอรูปแบบการ
ออกเสียงตามสายในทุกวันจันทร์-
วันศุกร์ ตลอดปีการศึกษา 

3. งานประชาสัมพันธ์มีการ
น าเสนอรายการที่มีคุณภาพ   
รวดเร็ว  และทันต่อเหตุการณ์
ทุกวัน 

3. ภาพถ่าย 

 
 
 



 

 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและสามารถจัดรายการเสียงตามสายได้ 

- นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- งานประชาสัมพันธ์มีการน าเสนอรายการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ทุกวัน 
- มีนักจัดรายการที่มีคุณภาพ 

 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาววิภาวดี  แพงหอม) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด  
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์) 
 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน) 
 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ .............................. รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ  
          (นายอัครพงศ์  สุจริต) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
               (นายปิโย  ลสุุข) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 



 

 

 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมเสียงตามสายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางสาววิภาวดี  แพงหอม 
ระยะเวลาการด าเนินการ    พฤษภาคม  2565  -   กุมภาพันธ์  2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและรู้จักวิธีการน าเสนอการประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารในรูปแบบการจัดรายการเสียงตามสาย 

2.สนับสนุนกับหน่วยงานอื่นในการเผยแพร่ข่างสารที่ทันสมัยและรวดเร็วให้กับชุมชนและบุคลากร 
ในสถานศึกษาทราบ 

3.นักเรียนน าเสนอรูปแบบการออกเสียงตามสายในทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตลอดปีการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

- นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดรายการเสียงตามสายได้ 
ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- งานประชาสัมพันธ์มีการน าเสนอรายการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว  และทันต่อเหตุการณ์ทุกวัน 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 

 
งบประมาณ 3,000 บาท     
 
การประเมินผล 

ดัชนี วิธีการประเมินผล 
1.นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัด
รายการเสียงตามสายได้ 

1. แบบบันทึกกิจกรรม 

2. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 2.  แบบสอบถาม/ประเมินผล 
3. งานประชาสัมพันธ์มีการน าเสนอรายการที่มีคุณภาพ   รวดเร็ว  
และทันต่อเหตุการณ์ทุกวัน 

3.  ภาพกิจกรรม 

 
 



 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและสามารถจัดรายการเสียงตามสายได้ 
- นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- งานประชาสัมพันธ์มีการน าเสนอรายการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ทุกวัน 
- มีนักจัดรายการที่มีคุณภาพ 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการเสียงตามสาย 

 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ 

หน่วย 
ราคารวม หมายเหตุ 

1. ไมค์โครโฟน 1 ชุด 3,000 3,000  
2. สายไมค์ - 

  
 

      
รวม 3,000  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่  2 
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบ นางสาววิภาวดี  แพงหอม 
ระยะเวลาการด าเนินการ    พฤษภาคม  2565  -   กุมภาพันธ์  2566 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาในการแสวงหา 
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนผาเทิบวิทยาให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน 
 2.   เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้หาแนวทางช่วยโรงเรียนในการส่งเสริมคุณภาพ 
นักเรียน และหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ  2  ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
- คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจแนวนโยบายการบริหารการศึกษาท่ีถูกต้อง 
- คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและค าแนะน าแนวทาง 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 

 
งบประมาณ      1,500           บาท    
 
การประเมินผล 

ดัชนี วิธีการประเมินผล 
1. ความสนใจในการมาร่วมประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา แต่ละ
ครั้ง 

1.แบบบันทึกการประชุม 

2. ความพึงพอใจของคณะกรรมการท่ีเข้าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2. แบบสอบถาม/ประเมินผล 
 



 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนกับการบริหารการศึกษาในโรงเรียน 
 - คณะกรรมการสถานศึกษามีความเชื่อมั่นและเข้าใจแนวทางการบริหารงานตามนโยบายของโรงเรียน 

- มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีของบุคคลในโรงเรียนสู่ชุมชนที่ถูกต้อง 
- บุคลากรในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามี ความสนิทสนมกันมากข้ึนอันเป็นผลดีต่อการ
การบริหารงานตามนโยบายของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ 

หน่วย 
ราคารวม หมายเหตุ 

1 ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2  ครั้ง 750 1,500  

      
รวม 1,500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่  3 
กิจกรรมยุวชนประกันภัย 

ผู้รับผิดชอบ นางสาววิภาวดี  แพงหอม 
ระยะเวลาการด าเนินการ    พฤษภาคม  2565  -   กุมภาพันธ์  2566 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนแก่นักเรียน 
2.   เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน  บุคลากรครู เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยรถ   

พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
3.  นักเรียน  บุคลากรครู และประชาชนในชุมชน สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยรถ  พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4.  บุคลากรและนักเรียนได้แสดงออกร่วมกันในการน าความรู้เผยแพร่แก่ชุมชน 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยรถ   

พ.ศ. 2535  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2551 และการประกันชีวิต 
 -ประชาชนผู้มีความสนใจในเรื่องเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยรถ  พ.ศ. 2535   
แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2551 และการประกันชีวิต 

ด้านคุณภาพ 
 ประชาชนในเขตบริการโรงเรียนผาเทิบวิทยา จ านวน    5   หมู่บ้าน ได้แก่   บ้านนาค าน้อย   บ้าน
แก้ง      บ้านค าดู่  บ้านภูวง   บ้านดง บุคลากรครูและนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถ  ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  2535   แก้ไขเพ่ิมเติม 2551  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 

 
งบประมาณ      2,000           บาท    
 
 
 
 



 

 

 

 
 
การประเมินผล 

ดัชนี วิธีการประเมินผล 
1. ความสนใจในการร่วมกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละห้อง 1. แบบสังเกต 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมและ
ร่วมกิจกรรมยุวชนประกัน 

2.  แบบสอบถาม/ประเมินผล 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยรถ พ.ศ. 2535           
แก้ไขเพ่ิมเติม  และการประกันชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 -  นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับออกเผยแพร่แก่ชุมชนของตนเองได้โดยได้จัดกิจกรรมร้องเพลง
เชิญชวนให้ประชาชนเข้าใจเก่ียวกับการท าประกันภัย 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมยุวชนประกันภัย  
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ 
หน่วย 

ราคารวม หมายเหตุ 

1 ป้ายรณรงค์ 1  อัน 500 500  
2 รางวัลในการจัดกิจกรรม 10  ห้อง 150 1,500  
      

รวม 2,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ความปลอดภัย 
ประเด็น : พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในทุกด้าน ให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอัครพงศ์  สุจริต 
ลักษณะโครงการ               ใหม ่          ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนผาเทิบวิทยา โดยมีภารกิจของโรงเรียนที่ต้องพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการเรียนการ
สอนนับเป็นกลยุทธศาสตร์ส าคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่จะน าไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จ  
ของการจัดการศึกษา ดังนั้นการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆจึงเป็นงานที่ครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาต้องพัฒนาและคิดค้น สื่อ-นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้และท า
ให้คุณภาพการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้
ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ อาคาร
เรียนและอาคารประกอบภายในโรงเรียนนับเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้บรรยากาศในการเรียนการสอนด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ การปรับปรุงส่วนที่ช ารุดให้มีสภาพในการใช้งานที่สะดวกปลอดภัย มี
วัสดุครุภัณฑ์และสาธารณูปโภค เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนนับเป็นความจ าเป็นและส าคัญ
อย่างยิ่ง และเป็นระบบเพ่ือสนองการบริการแก่บุคคลากรในโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
2.3 บุคลากรภายในโรงเรียนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่และน่าเรียน 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
    3.2 เชิงปริมาณ 

 3.2.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 3.2.2 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 

 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 

 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมห้องน้ าสะอาด 
  1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  1.2 ขออนุมัติโครงการ 
  1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  1.4 ติดตามและประเมินผล 
  1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

ธนพัฒน์ 

2. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
  2.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  2.2 ขออนุมัติโครงการ 
  2.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  2.4 ติดตามและประเมินผล 
  2.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

อัครพงศ์ 

3. กิจกรรมงานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและ
น้ าประปา 

  3.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  3.2 ขออนุมัติโครงการ 
  3.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  3.4 ติดตามและประเมินผล 
3.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

อัครพงศ์ 

4. กิจกรรมประดับธงและพระบรมฉายาลักษณ์ 
  4.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  4.2 ขออนุมัติโครงการ 
  4.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  4.4 ติดตามและประเมินผล 
 4.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

ภาวิณี 

5 กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

  5.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  5.2 ขออนุมัติโครงการ 
  5.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  5.4 ติดตามและประเมินผล 
 5.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

อัครพงศ์ 



 

 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
 
6. งบประมาณ  78,530 บาท ( เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน ) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร   จ านวน   ........-..........บาท (............-..............) 
    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.   จ านวน    78,530  บาท  
        (สี่เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
    6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ........-..........บาท (............-..............) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

6 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์งานอาคาร
สถานที ่

  6.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  6.2 ขออนุมัติโครงการ 
  6.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  6.4 ติดตามและประเมินผล 
 6.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

อัครพงศ์ 

7 กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม 
  7.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  7.2 ขออนุมัติโครงการ 
  7.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  7.4 ติดตามและประเมินผล 
7.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

ธนพัฒน์ 



 

 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมห้องน้ าสะอาด 19,030 - - 19,030 
2. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 11,700 - - 11,700 
3. กิจกรรมงานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและน้ าประปา 10,000 - - 10,000 
4. กิจกรรมประดับธงและพระบรมฉายาลักษณ์ 12,300 - - 12,300 
5. กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 10,000 - - 10,000 
6. กิจกรรมจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์งานอาคาร
สถานที่ 

4,000 
- - 

4,000 

7. กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม 11,500 - - 11,500 
รวมทั้งสิ้น 78,530 - - 78,530 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ - ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินการ 

 
 8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  โรงเรียนอาคารสถานที่
สวยงามและใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างพอเพียง 
2.   เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
3.   อาคารสถานที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความ
แข็งแรงและปลอดภัยต่อ
บุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียน 
 

1. แบบประเมินผลโครงการ 
2. แบบส ารวจความพึงพอใจ 
4. สังเกตุ 
 

 สังเกตและแบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่สวยงามและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างพอเพียง 
 9.2 โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 9.1 นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในโรงเรียนมากข้ึน 



 

 

 

 
 
 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นายอัครพงศ์  สุจริต) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด  
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
           

           ลงชื่อ ..............................  หัวหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน) 
 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ .............................. รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ  
          (นายอัครพงศ์  สุจริต) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
               (นายปิโย  ลสุุข) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 



 

 

 

กิจกรรมที่   1 
กิจกรรมห้องน้ าสะอาด 

ผู้รับผิดชอบ   นายอุทิศ  พันนุมา 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2565  -   กุมภาพันธ์ 2566 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ห้องน้ าของโรงเรียนสะอาด น่าใช้ ปราศจากกลิ่นเหม็น 
2. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างสุขนิสัยการใช้ห้องน้ า 
3. เพื่อสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดห้องน้ า 
 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 
- ครูและนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยา ปีการศึกษา 2565 จ านวน 400 คน 
ด้านคุณภาพ 
- ครูและนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาร้อยละ 80 มีลักษณะนิสัยในการใช้ห้องน้ าที่ดี และปฏิบัติตาม
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และปฏิบัติตามคุณธรรมหลักประจ าโรงเรียน คือ สามัคคีมีวินัย 
รับผิดชอบในหน้าที่ 
 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 

 
งบประมาณ 19,030    บาท    
 
การประเมินผล 
 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมินผล 
     1. โรงเรียนมีห้องน้ าที่สะอาด น่าใช้ ปราศจากกลิ่นเหม็น 
     2. นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ห้องน้ าท่ีถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างสุขนิสัยการ
ใช้ห้องน้ า 
     3. นักเรียนทุกคนมีจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดห้องน้ า 
 

1.  ห้องน้ าภายในโรงเรียนที่
ได้รับการพัฒนา 
2.  แบบประเมินผล
โครงการ 



 

 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ห้องน้ ามีความสะอาดน่าใช้ 

2. เกิดความสามัคคี มีความร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วม 
3. มีความอดทน มีระเบียบวินัยในการรักษาความสะอาดห้องน้ า 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 น้ ายาล้างห้องน้ า  12 แกลลอน 400 4,800  
2 น้ ายาเช็ดพ้ืน  12 แกลลอน 400 4,800  
3 กระดาษช าระ 10 ม้วน 80 800  
6 ถุงด า  20 แพ็ค 70 1,400  
7 สบู่ล้างมือ  20 ก้อน 10 200  
8 แปรงขัดห้องน้ า 10 อัน 30 300  
9 ลูกเหม็น  5 ถุง 50 250  

10 จ้างเหมาเก็บสิ่งปฏิกูล 1 หน่วย 6,000 6,000  
12 ขัน 24 อัน 20 480  

รวม 19,030  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่   2 
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

ผู้รับผิดชอบ   นายอุทิศ  พันนุมา  
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2565  -    กุมภาพันธ์   2566 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
วัตถุประสงค์ 

1.  โรงเรียนมีสภาพบริเวณโรงเรียนที่สวยงาม  น่าดู  น่าอยู่  และน่าเรียน 
2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าหลักการประยุกต์ใช้ในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 

 3.  ปลูกฝังค่านิยมให้มีความต้องการอยากพัฒนาและดูแลสถานที่ที่ตนเองให้สะอาดอยู่เสมอ 
 4.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักหารายได้ระหว่างเรียน 
           5.  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและภูมิปัญญาไทย 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

- โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม  ร่มรื่น  และเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
   ด้านคุณภาพ 

- นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการจัดระบบการท างานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
- นักเรียนมีความรักความสามัคคีในการท างานเป็นหมู่คณะ 
- บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 
 
งบประมาณ 11,700    บาท    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมินผล 
1.  กิจกรรม  5  ส.  การท าความสะอาดพ้ืนที่เขตรับผิดชอบใน
โรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
2.กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล  การรับซื้อ การขายขยะ  
การแยกขยะ  
3. กิจกรรมประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  การน าขยะมารีไซเคิล
ใหม่  มาประดิษฐ์เป็นของใช้ของภายในบ้าน   เครื่องแต่งกาย 
สิ่งประดิษฐ์สู่ภัยน้ าท่วม และอ่ืน ๆ 
4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ป่า การพัฒนาวัด 
ชุมชน และอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ  
5. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  การเป็นจิตอาสาพานักท่องเที่ยวเที่ยว
ชมอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 
6. กิจกรรมรวมพลังหาร 2  การรณรงค์ให้ทุกห้องปิดไฟฟ้า  
ปิดพัดลมในตอนเที่ยงทุกวันละ  1  ชั่วโมง  
โรงเรียนอาคารสถานที่สวยงามและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างพอเพียง 
๗. เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
๘. อาคารสถานที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความแข็งแรง
และปลอดภัยต่อบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 

1.อาคารสถานที่ที่ได้รับการพัฒนา 
2.แบบประเมินผลกิจกรรมกิจกรรม 5 ส. 
3.แบบประเมินผลกิจกรรมธนาคารขยะรี
ไซเคิล  
4. แบบประเมินผลกิจกรรมประดิษฐ์ 
จากเศษวัสดุเหลือใช้   
5.แบบประเมินผลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ชุมชนและอนุรักษ์ป่า  
6. แบบประเมินผลกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย   
7.แบบประเมินผลกิจกรรมรวมพลังหาร 2 

 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่สวยงามและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างพอเพียง 
 - โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
ราคารวม หมายเหตุ 

1 ไม้กวาดทางมะพร้าว  60 ด้าม 40 2,400  
2 ไม้กวาดดอกหญ้า  60 ด้าม 50 3,000  
3 ที่ตักขยะ  20 อัน 60 1,200  
4 ถังขยะ  20 ถัง 150 3,000  
5 ไม้ถูพ้ืน  20 ด้าม 80 1,600  
6 น้ ายาเช็ดกระจก 2 ขวด 250 500  

รวม 11,700  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
กิจกรรมที่  3 

กิจกรรมงานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและน้ าประปา 
ผู้รับผิดชอบ      นายอัครพงศ์ สุจริต 
ระยะเวลาด าเนินการ          พฤษภาคม  2565 -    กุมภาพันธ์  2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อให้สถานศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสม ปลอดภัย ระบบไฟฟ้า ประปา สภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
           2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าและร่วมกันดูแลรักษา  ระบบไฟฟ้า ประปา สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
ต่างๆ 
 
เป้าหมาย 
 เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสมปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสวยงาม มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีและ
เอ้ืออ านวยที่ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

      2. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารู้จักคุณค่าและร่วมกันดูแลรักษาอาคาร อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
            1. สถานศึกษาปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ประปา สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ต่างๆ 
    2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร่วมกันดูแลรักษาอาคาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ประปา  
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 

 
งบประมาณ    10,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมินผล 

    1. ร้อยละของสถานศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสมปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมสวยงาม มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีและ เอ้ืออ านวยที่ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
     2. ร้อยละของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารู้จักคุณค่า
และร่วมกันดูแลรักษาอาคาร อนุรักษ์ 

1. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สอบถามความคิดเห็น 
3. ประเมินความพึงพอใจ 
4. บันทึกการประชุม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่เหมาะสม ปลอดภัย ระบบไฟฟ้า ประปา สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
ต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
           2. นักเรียนรู้จักคุณค่าและร่วมกันดูแลรักษา  ระบบไฟฟ้า ประปา สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ต่างๆ 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์วันส าคัญต่างๆ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 อุปกรณ์งานบ ารุงไฟฟ้า (หลอดไฟ 

ปลั๊ก สวิตช์ ฯลฯ) 
1 หน่วย 5,000 5,000  

2 ท่อPVC ขนาดต่างๆ 1 หน่วย 3,000 3,000  
3 อุปกรณ์ (Fitting) ข้องอ ข้อต่อฯลฯ 1 หน่วย 1,000 1,000  
4 กาวPVC 5000g  2 กระป๋อง 500 1,000  

รวม 10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่  4 
กิจกรรมประดับธงและพระบรมฉายาลักษณ์ 

ผู้รับผิดชอบ      นายอัครพงศ์ สุจริต 
ระยะเวลาด าเนินการ          พฤษภาคม  2565 -   กุมภาพันธ์ 2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ในเรื่องของการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ 

 1. ครูและนักเรียนร้อยละ 80 มีความส านึกในการหวงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    2. ครูและนักเรียนร้อยละ 80 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

          เชิงคุณภาพ 
 ครูและนักเรียนมีความส านึกในและหวงแหนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ รู้จักยกย่องเชิดชู
เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 

 
งบประมาณ  12,300  บาท 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมินผล 

      1. การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ในเรื่องของการรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     2. การยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

1. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สอบถามความคิดเห็น 
3. ประเมินความพึงพอใจ 
 

 

 



 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกิดความส านึกและตระหนักถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ  
  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม 
 

ล าดับที่ รายละเอียด จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินที่ต้องซื้อ 
บาท สต. บาท สต. 

1 ธงชาติ  4 ผืน 400  1,600  
2 ธงชาติและธงประจ าพระองค์ เบอร์ 6 70 ผืน 70  4,900  
3 ไม้ท าเสาธง 20 อัน 40  800  
4 พระบรมฉายาลักษณ์ 2 ภาพ 2,500  5,000  

รวม 12,300 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

กิจกรรมที่  5 
กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ผู้รับผิดชอบ      นายอัครพงศ์ สุจริต 
ระยะเวลาด าเนินการ          พฤษภาคม  2565 -    กุมภาพันธ์  2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆของโรงเรียนให้พร้อมส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน  
  2. เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้อาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ 
 
เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ 

 1. ครูและนักเรียนร้อยละ 90 มีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
    2. ครูและนักเรียนร้อยละ 90 มีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่มีบรรยากาศท่ีดี และพร้อมใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน 
 

          เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบเพ่ือการศึกษา มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 

 
งบประมาณ  10,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมินผล 

      1. ร้อยละ 90 ของอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ 
ของโรงเรียนพร้อมส าหรับการใช้งาน  
     2. ห้องเรียนทุกห้องสามารถใช้จัดการเรียนการสอน มีสภาพ
แข็งแรงได้อย่างมาตรฐาน 
 

1. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สอบถามความคิดเห็น 
3. ประเมินความพึงพอใจ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. อาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆของโรงเรียน มีความปลอดภัยพร้อมส าหรับการใช้งาน 
 2. ทุกอาคารเรียนมีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม 
ล าดับที่ รายละเอียด จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินที่ต้องซื้อ 
บาท สต. บาท สต. 

1 อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ เช่น กลอนประตู 
หน้าต่าง ลูกบิด ไม้อัด เหล็ก กุญแจ 
ฯลฯ 

1 หน่วย 10,000  10,000  

รวม 10,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่  6 
กิจกรรมจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ 

ผู้รับผิดชอบ      นายอุทิศ  พันนุมา 
ระยะเวลาด าเนินการ          พฤษภาคม  2565 -    กุมภาพันธ์  2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนมีสภาพเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 
  2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง ซ้อมแซ่มอาคารสถานที่ที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน 
 
เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ 

มีวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนางานอาคารสถานที่อย่างเพียงพอ ครบถ้วนอย่างน้อย 90% 
    

          เชิงคุณภาพ 
 1. มีวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนางานอาคารสถานที่อย่างเพียงพอ 
 2. มีอาคารสถานที่ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 

 
งบประมาณ  4,000  บาท 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมินผล 

      1. มีวัสดุ อุปกรณ์ พัฒนางานอาคารสถานที่อย่างเพียงพอ 
      2. มีอาคารสถานที่ พร้อมใช้อยู่เสมอ 
 

1. สอบถามความคิดเห็น 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
 

 

 

 



 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 อาคารเรียนพร้อมใช้อยู่เสมอ สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้ 
  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม 
ล าดับที่ รายละเอียด จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินที่ต้องซื้อ 
บาท สต. บาท สต. 

1 บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น 1 อัน 2,000  2,000  
2 วัสดุอื่น เช่น ใบตัด ตะปู ดอกสว่าน 

ใบกบ ฯลฯ 
1 หน่วย 2,000  2,000  

รวม 4,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่  7 
กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม 

ผู้รับผิดชอบ      นายธนพัฒน์ ซามงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ          พฤษภาคม  2565 -    มีนาคม  2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้สะอาด สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
  2. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้จากการปฏิบัติ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ 
 1. บริเวณในโรงเรียน มีความสวยงาม ปลอดภัยเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและถูก

สุขลักษณะ 90 % 
           2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 90 % 
 3. นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการเรียนเพิ่มข้ึน 
              4. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
              5. นักเรียนร้อยละ 90 มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่าง ๆ    

          เชิงคุณภาพ 
 ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และเอ้ือต่อการเรียนการสอนและความ
ปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 

 
งบประมาณ  11,500  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมินผล 

1. บริเวณโณงเรียนมีความสวยงาม สะดวกในการใช้งาน 
2. ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพอใจ 
3. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการเรียนเพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
5. ร้อยละของนักเรียนมีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ 

1. สอบถามความคิดเห็น 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บริเวณโรงเรียนมีสวยงามและมีคุณภาพ 

          2. นักเรียนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
          3. สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนมีความสวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้และประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 
  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินที่ต้องซื้อ 
บาท สต. บาท สต. 

1 น้ ามันตัดหญ้าสวนหย่อมและสนาม
ฟุตบอล 

1 หน่วย 4,000  4,000  

2 น้ ามันเครื่อง 4Tเครื่องตัดหญ้า และ
น้ ามันหล่อลื่น 2T 

1 หน่วย 1,500  1,500  

3 ปุ๋ย 2 กระสอบ 1,000  2,000  
4 ยาฉีดหญ้า 4 แกลลอน 1,000  4,000  

รวม 11,500 - 
 

 
  



 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนางานระบบงานธุรการ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ประสิทธิภาพ 
ประเด็น : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววิภาวดี  แพงหอม 
ลักษณะโครงการ               ใหม ่            ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนผาเทิบวิทยา โดยมีภารกิจของโรงเรียนต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการ
อ่านและการศึกษาค้นคว้า สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการ
ด ารงชีวิต สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ น าเสนอ
ผลงานอย่างสร้างสรรค์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจ ในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานให้ทัดเทียม
กับโรงเรียนชั้นดีของประเทศ โรงเรียนต้องพัฒนาเป็นโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้คู่เทคโนโลยีใน
การพัฒนาโรงเรียนต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของครู ผู้ บริหาร นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง 
ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ความร่วมมือ ร่วมสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ จึงมีความ
จ า เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง  ใ น ก า ร พั ฒ น า 
ห้องธุรการให้มีความทันสมัย และระบบงานธุรการให้มีความคล่องตัว และเป็นระบบเพ่ือสนองการบริการแก่
บุคคลากรในโรงเรียน 
 2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาห้องธุรการของโรงเรียนให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
2.2 ห้องธุรการมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการบริการอย่างทั่วถึง 
2.3 ระบบงานธุรการมีความทันสมัย คล่องตัว รวดเร็วและเป็นระบบ 
2.4 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
2.5 ระบบงานธุรการมีความคล่องตัว ที่สามารถตรวจสอบได้ 

3. เป้าหมาย 
    ๓.1 เชิงปริมาณ 

  ๓.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  31  คน 
๓.1.2 นักเรียน  จ านวน  364  คน 
 
 



 

 

 

 
 11.2 เชิงคุณภาพ 
    11.2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อ
ประสานงานท าให้สามารถติดต่องานที่ส าคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง   
    11.2.2  หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการรับบริการของงานสาร
บรรณโรงเรียน 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
 
6. งบประมาณ  16,564 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร        จ านวน   ........-..........บาท (............-..............) 
    6.2 เงนิงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.       จ านวน 16,564 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสี่บาท
ถ้วน) 
    6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ........-..........บาท (............-..............) 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานบริหารทั่วไป 
  1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
  1.2 ขออนุมัติโครงการ 
  1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
  1.4 ติดตามและประเมินผล 
  1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม.2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

โรงเรียน 
ผาเทิบวิทยา 

วิภาวด ี



 

 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม
งบประมาณ ค่าตอบ

แทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1 แม็กเย็บกระดาษ   2,000   2,000 

2 ลวดเย็บกระดาษ   1,500   1,500 
3 แล็คซีนและกาวสองหน้า   2,166   2,166 
4 คลิปลวดหนีบกระดาษ   500   500 
5 แฟ้มเก็บเอกสาร   4,000   4,000 
6 แฟ้มเสนองาน   2,100   2,100 
7 คลิปด าหนีบกระดาษ   400   400 
8 เครื่องเจาะกระดาษ   500   500 
9 กระดาษ A4 สี (ปก)   2,000   2,000 

10 กรรไกร   1,398   1,398 
 รวม   16,564   16,564 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ - ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินการ 

 
 8.   การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ประสิทธิภาพของงาน 
 

สัมภาษณ์  การด าเนินงานที่คล่องตัว 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  การบริหารจัดการของกลุ่มงานบริหารทั่วไป มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 
 9.2  สถานศึกษามีระบบงานธุรการที่ด าเนินการได้รวดเร็วถูกต้องตามระเบียบฯ 
 9.3  หน่วยงานในองค์การมีการจัดระบบควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาววิภาวดี  แพงหอม) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด  
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์) 
 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ .............................. รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ  
          (นายอัครพงศ์  สุจริต) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
               (นายปิโย  ลสุุข) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 



 

 

 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานบริหารงานทั่วไป 

 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิภาวิดี  แพงหอม 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม 2565 -   กุมภาพันธ์  2566 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ทันต่อการปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการบริการอย่างทั่วถึง 
2.เพ่ือให้งานมีความทันสมัย คล่องตัว รวดเร็วและเป็นระบบบรรลุส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
3.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
4.เพ่ือให้ระบบงานมีความคล่องตัว  มีเอกสารที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ 

 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
- โรงเรียนผาเทิบวิทยามีกิจกรรมตามโครงการปีละ 1 ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
- นักเรียน  ครู โรงเรียนผาเทิบวิทยา 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ พฤษภาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – กุมภาพันธ์  2566 
4. ติดตามและประเมินผล กุมภาพันธ์ 2566 
5. สรุปประเมินผล กุมภาพันธ์  2566 

 
งบประมาณ  16,564  บาท  
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมินผล 
งานธุรการที่มีประสิทธิภาพ แบบประเมินผลโครงการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-ครูและนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยามีความพึงพอใจในด้านงานสารบรรณงานธุรการ ร้อยละ 80 
 
 
 



 

 

 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานบริหารงานทั่วไป 

 
ล าดับที่ รายละเอียด จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินที่ต้องซื้อ 
บาท สต. บาท สต. 

1 แม็กเย็บกระดาษ 2,000   2,000  
2 ลวดเย็บกระดาษ 1,500   1,500  
3 แล็คซีนและกาวสองหน้า 2,166   2,166  
4 คลิปลวดหนีบกระดาษ 500   500  
5 แฟ้มเก็บเอกสาร 4,000   4,000  
6 แฟ้มเสนองาน 2,100   2,100  
7 คลิปด าหนีบกระดาษ 400   400  
8 เครื่องเจาะกระดาษ 500   500  
9 กระดาษ A4 สี (ปก) 2,000   2,000  

10 กรรไกร 1,398   1,398  
                                                              รวมทั้งสิ้น 16,564   - 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

งบหน้าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2565                                                                                   
กลุ่มกจิการนักเรียน 

มี 7 โครงการ  22 กิจกรรม งบประมาณ 92,839 

รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

ก 01 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30,339 ครูอาริด 

ก 0101 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 1,000 ครูกชมน 

ก 0102 กิจกรรมโฮมรูม 1,000 ครูภวรรณตรี 

ก 0103 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 12,000 ครูอาริด 

ก 0104 
กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  เครือข่าย
นักเรียน  

10,000 ครูอาริด 

ก 0105 กิจกรรมครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น 339 ครูภวรรณตรี 

ก 0106 กิจกรรมครูประจ าหมู่บ้าน 6,000 ครูสุพัตรา 

ก 02 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

14,500 ครูวัชรินทร์ 

ก 0201 กิจกรรมการอบรมพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  1,000 ครูวัชรินทร์ 

ก 0202 กิจกรรม TO BENUMBER ONE 1,500 ครูอาริด 

ก 0203 กิจกรรมห้องอุ่นใจในสถานศึกษา - คลินิกเสมารักษ์ 1,000 ครูวัชรินทร์ 

ก 0204 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 7,000 ครูกชมน 

ก 0205 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ 1,000 ครูปฏิวัติ 

ก 0206 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3,000 ครูวัชรินทร์ 

ก 03 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 8,500 ครูปฏิวัติ 

ก 0301 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน                1,500 ครูปฏิวัติ 

ก 0302 กิจกรรมสภานักเรียน                         6,000 ครูปฏิวัติ 

ก 0303 กิจกรรมของหายได้คืน 1,000 ครูสุพัตรา 

ก 04 โครงการพัฒนาส านักงานกิจการนักเรียน 6,000 ครูภวรรณตร ี

ก 0401 กิจกรรมพัฒนางานธุรการ 6,000 ครูภวรรณตรี 

ก 05 โครงการวันเกียรติยศโรงเรียน 13,500 ครูกชมน 

ก 0501 กิจกรรมวันไหว้ครู 3,000 ครูปฏิวัติ 

ก 0502 กิจกรรม Smart Student 8,000 ครูกชมน 

ก 0503 กิจกรรมเด็กดี  ศรีผาเทิบ 2,500 ครูวัชรินทร์ 



 

 

 

ก 06 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่สังคม 15,000 ครูสุพัตรา 

ก  0601 กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องแสด-ด า 15,000 ครูสุพัตรา 

ก 07 โครงการส่งเสริมวินัยจราจร 5,000 ครูปฏิวัติ 

ก 0701 
กิจกรรมอบรมความรู้กฎจราจรและสร้างความปลอดภัย
บนท้องถนน 

2,000 ครูปฏิวัติ 

ก 0702 กิจรรมเรียนรู้ป้ายจราจรในโรงเรียน 3,000 ครูปฏิวัติ 

  รวม 92,839   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา  2565 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
วัน/เดือน/ปี โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
9-13 พ.ค.65 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน ครูกชมน  
9-13 พ.ค.65 กิจกรรมโฮมรูม ครูภวรรณตรี  
9-13 พ.ค.65 กิจกรรมครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ครูภวรรณตรี  
9-13 พ.ค.65 กิจกรรมครูประจ าหมู่บ้าน ครูสุพัตรา  
9-13 พ.ค.65 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูปฏิวัติ  
9-13 พ.ค.65 กิจกรรมพัฒนางานธุรการ ครูภวรรณตรี  
9-13 พ.ค.65 กิจกรรมของหายได้คืน ครูสุพัตรา  
31 พ.ค. 65 กิจกรรมห้องอุ่นใจในสถานศึกษา - คลินิกเสมารักษ์ ครูวัชรินทร์  
6 มิ.ย. 65 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ครูกชมน  
9 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู ครูปฏิวัติ  
24 มิ.ย. 65 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครูวัชรินทร์  
24 มิ.ย. 65 กิจกรรม TO BENUMBER ONE ครูอาริด  
1 ก.ค. 65 กิจกรรม Smart Student ครูกชมน  
27 ก.ค. 65 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  เครือข่าย

นักเรียน 
ครูอาริด  

8 ส.ค. 65 กิจกรรมสภานักเรียน   ครูปฏิวัติ  
15-26 ส.ค. 65 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูอาริด  
5 ก.ย. 65 กิจรรมเรียนรู้ป้ายจราจรในโรงเรียน ครูปฏิวัติ  
4 พ.ย. 65 กิจกรรมการอบรมพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ครูวัชรินทร์  
16 พ.ย. 65 กิจกรรมอบรมความรู้กฎจราจรและสร้างความ

ปลอดภัยบน  ท้องถนน 
ครูปฏิวัติ  

16 ธ.ค. 65 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  เครือข่าย
นักเรียน 

ครูอาริด  

1-26 ม.ค. 66 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูอาริด  
3 ก.พ. 66 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน          ครูปฏิวัติ  
22 ก.พ. 66 กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องแสด-ด า ครูสุพัตรา  
24 ก.พ. 66 กิจกรรมเด็กดี  ศรีผาเทิบ ครูวัชรินทร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ชื่อโครงการ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านโอกาส 
ประเด็น : 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่า
เทียมกัน 

สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็น : 4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวอาริด  สระบุรี 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม   2566     
1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดและเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่ง  ด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5  ขั้นตอน   เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง   โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มี
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  พ.ศ.2551 
 โรงเรียนผาเทิบวิทยาตระหนักในความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายก็ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนา  ช่วยเหลือ  
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา   ท าให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม   
ในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วอัน
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน  ซึ่งการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการป้องกันมิ
ให้ปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม ปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล  โรงเรียนผาเทิบวิทยาจึงจัดท าโครงการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
     
๒.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้โรงเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างท่ัวถึง เต็มตามศักยภาพ มี
ความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    มีความสมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 
 



 

 

 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.1 เชิงปริมาณ 
  ๓.1.1  นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนา   ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและ 
ตรงตามสภาพที่เป็นจริง  
 ๓.2 เชิงคุณภาพ 
  ๓.2.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  
  
๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๔.๑ นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือ   
 ๔.2 นักเรียนที่รู้จักตนเอง สามารถปรับตัว   อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความสุข 

๕. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 

1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 
1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
1.4 ติดตามและประเมินผล 
1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  กุมภาพันธ์   
2566     

โรงเรียน           
ผาเทิบวิทยา 

ครูกชมน 

2. กิจกรรมโฮมรูม 
2.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
2.2 ขออนุมัติโครงการ 
2.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
2.4 ติดตามและประเมินผล 
2.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  -  
กุมภาพันธ์   2566     

โรงเรียน           
ผาเทิบวิทยา 

ครูภวรรณตรี 

3. กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
3.2 ขออนุมัติโครงการ 
3.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
3.4 ติดตามและประเมินผล 
3.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  กุมภาพันธ์   
2566     

- ครูอาริด 

4 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  เครือข่าย
นักเรียน  
4.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
4.2 ขออนุมัติโครงการ 
4.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
4.4 ติดตามและประเมินผล 
4.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  กุมภาพันธ์   
2566   

โรงเรียน           
ผาเทิบวิทยา 

ครูอาริด 

5 กิจกรรมครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น 
5.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 

พฤษภาคม   2565  
- มีนาคม   2566   

โรงเรียน           
ผาเทิบวิทยา 

ครูภวรรณตรี 



 

 

 

 
๖. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม 2566   โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๗. งบประมาณ    งบประมาณ 30,339    บาท (สามหมื่นสามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) 
    ๗.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๗.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   30,339  บาท  (สามหมื่นสามร้อยสามสิบเก้าบาท
ถ้วน) 
    ๗.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ   มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
 

1,000 
 

- - 1,000 
 

กิจกรรมโฮมรูม 
 

1,000 
- 

1,000 
- 

กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 12,000 - 12,000 - 
นักเรียนกิจกรรม การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  
เครือข่ายนักเรียน 
 

10,000 
 10,000  

กิจกรรมครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับสายชั้น 
กิจกรรมครูประจ าหมู่บ้าน 

339 
   

กิจกรรมครูประจ าหมู่บ้าน 6,000    
รวมทั้งสิ้น 30,339    23,000 1,000 

 
  
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 

 

5.2 ขออนุมัติโครงการ 
5.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
5.4 ติดตามและประเมินผล 
5.5 สรุปประเมินผล 

6 กิจกรรมครูประจ าหมู่บ้าน 
6.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
6.2 ขออนุมัติโครงการ 
6.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
6.4 ติดตามและประเมินผล 
6.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
- มีนาคม   2566   

- ครูสุพัตรา 



 

 

 

๙.   การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน
ที่ตนเองรับผิดชอบเป็นรายบุคคล 
2. คัดกรองผู้เรียนเพ่ือจ าแนก
ผู้เรียนออกเป็น  กลุ่ม คือกลุ่มปกติ  
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
3. ดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษา
เบื้องต้น ในด้านต่าง ๆ  ให้ผู้เรียน
พัฒนาเด็กตามศักยภาพ 
4. ประสานงานกับผู้ปกครอง 
ชุมชน เพื่อการร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
4. ประสานงานกับผู้ปกครอง 
ชุมชน เพื่อการร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนในระดับหมู่บ้าน 

1. การรู้จักนักเรียนเป็น 
รายบุคคล 

- การศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็น 
รายบุคคล 

- การเยี่ยมบ้าน 

- การสังเกต  สอบถาม 

- การสัมภาษณ์ การทดสอบ 

2. การคัดกรองนักเรียน 

3. การส่งเสริมและการพัฒนา 

- กิจกรรมโฮมรูม 

- การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

  - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ 
ชีวิตที่หลากหลาย 

1. แบบบันทึกการสังเกต 

2. แบบบันทึกการสอบถาม   
3. แบบบันทึกพฤติกรรม    
4. บันทึกการเยี่ยมบ้าน 

5. สรุปผลการคัดกรอง                
6. บันทึกการช่วยเหลือเบื้องต้น  
7. บันทึกการท ากิจกรรม 

8. แบบสังเกต   
9. แบบสอบถาม 

10. บันทึกการคัดกรอง 

  11. บันทึกการประชุม                         
12. บันทึกกิจกรรม 

5. ประชุมสัมมนาเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการดูแล
ช่วยเหลือบุตรหลาน 

6. ครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านตาม
โครงการร้อยเปอร์เซ็นต์ 

การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 

-  การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 

-  กิจกรรมซ่อมเสริม 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- กิจกรรมในห้องเรียน 

- การสื่อสารกับผู้ปกครอง 

- การส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา 

4. เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
-  ผู้ปกครอง  ชุมชนมีส่วนร่วมใน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5. นักเรียนมีส่วนร่วมในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
๑๐.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  
2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
3. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน 

 
 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวอาริด  สระบุรี) 
 



 

 

 

ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
           (นางสาวอาริด สระบุรี) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ 
               (นายปิโย   ลุสุข) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน (ก 0101) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกชมน  ถานัน 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565  – มีนาคม 2566 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ครูรู้จักสภาพความเป็นอยู่และสภาพปัญหาของนักเรียน 
 2. เพื่อครูให้ค าปรึกษานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
- ครูทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของนักเรียนและสามารถ 
            ให้ค าปรึกษานักเรียนได้อย่างดี เข้าใจ และมีประสิทธิภาพ 
- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณภาพ 
 ด้านคุณภาพ 
 - นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีพัฒนาการตามวัยเรียน 
 - ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  มีความเข้าใจและเจตคติท่ีดีต่อกัน 
 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

งบประมาณ   1,000 บาท 
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. เอกสารการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. นักเรียนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข 
3. ปัญหาของนักเรียนได้รับการแก้ไข 

1. การสังเกต  
2. สอบถาม 
3. สัมภาษณ ์

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูรู้จักสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริงร้อยละ   80  ขึ้นไป 
2. ครูให้ค าปรึกษานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1. วัสดุและอุปกรณ์การคัดกรอง 

 
1,000 1,000  

รวม 1,000  



 

 

 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมกิจกรรมโฮมรูม (ก0102) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวภวรรณตรี  พิกุลศรี  
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565  – มีนาคม 2566 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน 
 2.เพ่ือให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจกับครูที่ปรึกษา 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 - นักเรียนทุกคนได้รับการโฮมรูม 
 ด้านคุณภาพ 
 - ครู นักเรียนมีความเข้าใจอันดีต่อกัน 
 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

 

งบประมาณ   1,000  บาท 
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. เอกสารการโฮมรูม                                                                   
2. นักเรียนและครูเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน                                   
3. ปัญหาของนักเรียนได้รับการแก้ไข 

1. การสังเกต                                                                          
2. การสอบถาม                                      
3. การสัมภาษณ์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ  
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมาย
เหตุ  

ค่าเอกสาร - - 1,000  
รวม 1,000  

 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน(ก 0103) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาริด  สระบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565  – มีนาคม 2566 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครูรู้จักสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างแท้จริง 
2. เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 - นักเรียนได้รับการออกเยี่ยมบ้านทุกคน 
 ด้านคุณภาพ 
 - ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง  เข้าใจสภาพปัญหา ความเป็นอยู่และสามารถน าปัญหามาแก้ไข 
ได้อย่างเหมาะสม 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

 
งบประมาณ  12,000    บาท 
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. เอกสารการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล                                      
2. นักเรียนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข                                           
3. ปัญหาของนักเรียนได้รับการแก้ไข 

1. การสังเกต 
2. สอบถาม 
3. สัมภาษณ ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ครูและผู้ปกครองเข้าใจปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริงร้อยละ  80  ขึ้นไป 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ  
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินการ

เยี่ยมบ้านนักเรียน 
2 ครั้ง 6,000 12,000  

รวม 12,000  
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  เครือข่ายนักเรียน (ก 0104) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาริด  สระบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565  – มีนาคม 2566 
 
วัตถุประสงค์ 
            1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
            2. เพื่อแจ้งข่าวสาร  ผลการเรียนของนักเรียน  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน  และประสานความ
ร่วมมือในการด าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
            3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 - จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา  
 

 ด้านคุณภาพ 
 - เครือข่ายผู้ปกครองมีความเข้าแข็งและมีระบบ  สามารถร่วมกันพัฒนาได้ 
 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

 

งบประมาณ  10,000    บาท 
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. เอกสารการประชุม 
2. ผู้ปกครอง/นักเรียนและครูเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 
3. ปัญหาของนักเรียนได้รับการแก้ไข 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 
3. การสัมภาษณ์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งในการร่วมกับด าเนินดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน  และได้รับข่าวสารการด าเนินงานของโรงเรียน 
 

 
 
 



 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ  
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมาย
เหตุ 

1. ค่าน้ าดื่มและอาหารว่างต้อนรับผู้ปกครอง 2  ครั้ง - 5,000  
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ประชุม

ผู้ปกครอง 
2 ครั้ง - 5,000  

รวม 10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรม ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับสายช้ัน (ก 0105) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวภวรรณตรี  พิกุลศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
 
วัตถุประสงค์ 
            ๑. เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้พบนักเรียนของตนอย่างใกล้ชิด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และมี
เป้าหมายนอกเหนือการสอนปกติ  
            ๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ได้รับประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้นจากการเรียนปกติ 
              ๓. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง  
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
                   - นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคน 
 
 ด้านคุณภาพ 
                   - นักเรียนได้รับค าปรึกษามีความเข้าใจในการประสานงานระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และผู้น าชุมชน 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

 
งบประมาณ  339   บาท 
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. เอกสารจากครูที่ปรึกษา 
2. ผู้ปกครอง/นักเรียนและครูเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 
3. ปัญหาของนักเรียนได้รับการแก้ไข 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 
3. การสัมภาษณ์ 

 
 
 
 



 

 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ๑. ครูที่ปรึกษาได้พบนักเรียนของตนอย่างใกล้ชิด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และมี
เป้าหมายนอกเหนือการสอนปกติ  
            ๒. นักเรียนมีความรู้ ได้รับประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้นจากการเรียนปกติ 
              ๓. เกิดความเข้าใจระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ  
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมาย
เหตุ 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 339  
รวม 339  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมครูประจ าหมู่บ้าน (ก 0106) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุพัตรา แดงบุตร 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565  – มีนาคม 2566 
 
วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละหมู่บ้าน 
          2. เพื่อแจ้งข่าวสาร  ผลการเรียนของนักเรียน  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน  และประสานความ
ร่วมมือในการด าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  3. เพื่อให้ครูรู้จักสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างแท้จริง 
  4.เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง และโรงเรียน 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 - ครูและนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยา  
 

 ด้านคุณภาพ 
 - คุณครูมีความเข้มแข็งและมีระบบ  สามารถร่วมกันพัฒนาได้ 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

 
งบประมาณ  6,000    บาท 
 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 

1. เอกสารการประชุม 
2.ผู้ปกครอง/นักเรียนและครูเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 
3. ปัญหาของนักเรียนได้รับการแก้ไข 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 
3. การสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับการติดตามดูแลในแต่ละหมู่บ้านโรงเรียนมีครูที่เข้มแข็งในการร่วมกับด าเนินดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
2. นักเรียนได้รับข่าวสาร  ผลการเรียนของนักเรียน  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน  และประสาน

ความร่วมมือในการด าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. ครูรู้จักสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างแท้จริง 
4. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง และโรงเรียน 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ  

 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
ราคารวม หมาย

เหตุ 
1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 12 ห้อง 500 6,000  

รวม 6,000  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและสบายมุข  
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านโอกาส 
ประเด็น : 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่า
เทียมกัน 

สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน :มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็น : 4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์ 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม   2566     
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหายาเสพติดยังไม่หมดไปจากสถานศึกษาและสังคมไทย โดยเฉพาะเหล้า  บุหรี่ ซึ่งเป็น
ยาเสพติดที่เป็นตัวก่อไปสู่ยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ และน าไปสู่โรคที่ตามมาพร้อมยังเป็นปัญหาสังคมที่ต้องตามมา 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งของประเทศ ซึ่งบ่อนท าลายทรัพยากรและความมั่นคงของ
ประเทศชาติและสังคมเป็นอย่างมาก ได้มีการด าเนินงานในทุกวิถีทางที่จะป้องกันและปราบปรามมิให้มีการ
เสพ การซื้อขาย และการผลิตยาเสพติด แต่เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหม่ที่มีความยุ่งยากและ
สลับซับซ้อน การด าเนินการจึงจ าเป็นต้องวางแผนส าหรับด าเนินงานในแต่ละด้านอย่างรอบคอบ และไม่ได้มี
แต่ประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้น ประเทศอ่ืนๆก็ได้มีความพยายามที่จะยับยั้งการเสพ การซื้อขาย และการ
ผลิตยาเสพติดอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันนี้ ยาเสพติดได้เข้ามาแพร่หลายในสังคมเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
เฮโรอีน มอร์ฟีน และอ่ืนๆ อีกกว่า 100 ชนิด ซึ่งนอกจากผู้ใหญ่จะติดยาเสพติดแล้ว ก็ยังมีเยาวชนไทยอายุ
น้อยๆ ลงไป ติดยาเสพติดเหล่านี้อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการ
ปกครอง เพราะนอกจากผู้เสพยาเสพติดทั้งหลายนี้ จะได้สามารถประกอบอาชีพท าการงานต่างๆไม่ได้แล้ว ยัง
ก่ออาชญากรรม ท าให้เกิดปัญหาต่อสังคม กระทบกระเทือนต่อประชาชนผู้ไม่ได้เสพยาเสพติดอีกด้วย 
 โดยทางโรงเรียนผาเทิบวิทยาได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการ
อบรม รณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ให้ตระหนักในโทษ พิษภัย ผลกระทบและ
ปัญหาสังคม   เพื่อเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดให้หมดไป 
๒.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาปลอดจากยาเสพติด 
 2. เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เรื่องยาเสพติด 
 

 ๓.  เป้าหมาย 
 ๓.1 เชิงปริมาณ 
  ๓.1.1  นักเรียนทุกคนในโรงเรียน  
 
 



 

 

 

               ๓.2 เชิงคุณภาพ 
  ๓.2.1 นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ   
๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๔.1 นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ   
 ๔.2 นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
 ๔.3 นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มี
สุขภาพแข็งแรง 

๕. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมการอบรมพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรม

เสี่ยง  
1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 
1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
1.4 ติดตามและประเมินผล 
1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  มีนาคม   2566     

- ครูวัชรินทร์ 

2. กิจกรรม TO BENUMBER ONE  
2.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
2.2 ขออนุมัติโครงการ 
2.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
2.4 ติดตามและประเมินผล 
2.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  -  
มีนาคม   2566     

- ครูอาริด 

3. กิจกรรมห้องอุ่นใจในสถานศึกษา – คลินิกเสมา
รักษ์ 
3.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
3.2 ขออนุมัติโครงการ 
3.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
3.4 ติดตามและประเมินผล 
3.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  มีนาคม   2566     

- ครูวัชรินทร์ 

4 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
4.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
4.2 ขออนุมัติโครงการ 
4.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
4.4 ติดตามและประเมินผล 
4.5 สรุปประเมินผล 
 
 

พฤษภาคม   2565  
-  มีนาคม   2566 

โรงเรียนผา
เทิบวิทยา 

ครูกชมน 



 

 

 

 
๖. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม 2566   โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๗. งบประมาณ    งบประมาณ 14 ,500 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    ๗.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๗.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน   14 ,500 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    ๗.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ   มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมการอบรมพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  1,000 
 

  1,000 
 

กิจกรรม TO BENUMBER ONE  1,500 
 

 
 

1,500 
 

กิจกรรมห้องอุ่นใจใน 1,000 
 

 
 

1,000 
 

สถานศึกษา -คลิกเสมารักษ์ 10,000   10,000 
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 7,000 

 
  7,000 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1,000    
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3,000    

รวมทั้งสิ้น 14,500     14,500 
 

 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

 
 
 
 
 

5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ 
5.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
5.2 ขออนุมัติโครงการ 
5.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
5.4 ติดตามและประเมินผล 
5.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  มีนาคม   2566 

โรงเรียนผา
เทิบวิทยา 

ครูปฎิวัติ 



 

 

 

๙.   การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. การจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ได้แก่   
- กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
- กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพ
ติดสากล 
- กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า
และนักเรียนที่มีต้นทุนชีวิตเสียง
และต่ าในการป้องกันยาเสพติด 

- กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
2. ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ และ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง             
มี ความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
4. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น 

5. สามารถสร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ 
นาฏศิลป์ กีฬา/ นันทนาการ 

1. แบบสัมภาษณ์ 
2. แบบตรวจเอกสารและแบบ
รายงาน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ                               
4. บันทึกการคัดกรอง                           
5. บันทึกการประชุม 
6. บันทึกกิจกรรม 

 

 
๑๐.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนทุกคนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
    2. นักเรียนทุกคนช่วยกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
    3. ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องมีความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ห่างไกลจากปัญหา 
     ยาเสพติด 
     

ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์) 
 

ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์) 
 
 
 



 

 

 

 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
           (นางสาวอาริด สระบุรี) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ 
               (นายปิโย   ลุสุข) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมการอบรมพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง (ก 0201) 

ผู้รับผิดชอบ นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565  – มีนาคม 2566 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.  เพ่ือส่งเสริมและสนองนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลอบายมุขและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 4.  เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

- นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ห่างไกลอบายมุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ด้านคุณภาพ 
 - ร้อยละ 85 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ห่างไกลอบายมุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

งบประมาณ    1,000 บาท 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. ร้อยละ  85  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์                         
2. นักเรียนห่างไกลอบายมุข 
3. นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. การสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. ประเมินผลการท างานของ
นักเรียน 
4. ภาพถ่าย 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.  ส่งเสริมและสนองนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.  นักเรียนห่างไกลอบายมุขและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 4.  นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 



 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ 

หน่วย 
ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่าของที่ระลึกวิทยากร 2 500 1,000  
รวม 1,000  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE (ก 0202) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอาริด  สระบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565  – มีนาคม 2566 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตัวเอง       
3. เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
4. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดโดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
5. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป  
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ                                                                                                                             
0                 -นักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ                                                                                                                            
0                -นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

 
งบประมาณ   1,500  บาท 
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
2. นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง   สมส่วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นความส าคัญของการ
ดูแลสุขภาพร่างกาย 

1.สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.แบบสอบถาม 
3.ประเมินผล 

 
 
 
 



 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตัวเอง       
3. สนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
4. สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดโดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
5. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป  
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ  
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินที่ต้อง
ซื้อ 

บาท สต. บาท สต. 
1. ค่าเอกสารและป้ายนิเทศ 1 ชุด 1,500  1,500  

รวมทั้งสิ้น 1,500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมห้องอุ่นใจในสถานศึกษา – คลินิกเสมารักษ์ (ก 0203) 

ผู้รับผิดชอบ นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือจัดตั้ง “ห้องอุ่นใจ”และ คลินิกเสมารักษ์  ในโรงเรียน 
 2.  เพ่ือจัดตั้งทีมงานห้องอุ่นใจและคลินิกเสมารักษ์ ในโรงเรียน 
 3.  เพ่ือจัดตั้งทีมสายตรวจอุ่นใจและคลินิกเสมารักษ์ ในโรงเรียน 
 4.  เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนโดยเน้นการด าเนินโครงการ “ห้องอุ่นใจ” 
และคลินิกเสมารักษ์ 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 -นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคน   
 ด้านคุณภาพ 
 - มี “ห้องอุ่นใจ”และคลินิกเสมารักษ์ ในโรงเรียน เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลการป้องกัน เฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเบี่ยงเบนของนักเรียน ปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นศูนย์ให้ค าปรึกษาและน าการแก้ไข
ปัญหาชีวิตและปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน 
 - มีทีมงานห้องอุ่นใจและคลินิกเสมารักษ์ ในโรงเรียน  
 - มีทีมสายตรวจอุ่นใจและคลินิกเสมารักษ์ ในโรงเรียน 
 - โรงเรียนด าเนินการป้องกันเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยเน้นการด าเนินโครงการ  
“ห้องอุ่นใจ”และคลินิกเสมารักษ์ 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

 
งบประมาณ  1,500    บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 

1.  มีนักเรียนใช้บริการ  “ห้องอุ่นใจ”และคลินิกเสมารักษ์ ใน
โรงเรียน 
2.  มีทีมงานห้องอุ่นใจและคลินิกเสมารักษ์ ในโรงเรียน 
3. มีทีมสายตรวจอุ่นใจและคลินิกเสมารักษ์ ในโรงเรียน 
4. โรงเรียนได้ด าเนินการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนโดยเน้นการ
ด าเนินโครงการ “ห้องอุ่นใจ”และคลินิกเสมารักษ์ 
 

1.  การสังเกต                                         
2.  สอบถาม 
3.  สัมภาษณ์ 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีห้องอุ่นใจ”และคลินิกเสมารักษ์ ในโรงเรียน 
 2. มีทีมงานห้องอุ่นใจและคลินิกเสมารักษ์ ในโรงเรียน 
 3. มีทีมสายตรวจอุ่นใจและคลินิกเสมารักษ์ และให้ค าปรึกษาในโรงเรียน 
 4. โรงเรียนได้ด าเนินการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนโดยเน้นการด าเนินโครงการ “ห้องอุ่นใจ”  
                และคลินิกเสมารักษ์ 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ  

 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินที่ต้อง

ซื้อ 
บาท สต. บาท สต. 

1 ค่าเอกสารและป้ายนิเทศ  500  500  
2 ค่าลูกอมเลิกบุหรี่  500  500  

รวมทั้งสิ้น 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (ก 0204) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกชมน  ถานัน 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา แนะน าที่ถูกต้องเหมาะสม จาก
นักเรียนที่เป็นแกนน า และครูที่ปรึกษา 

2. เพ่ือให้มีนักเรียนแกนน าในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน าเพ่ือนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาท้ังหลายและ
ปัญหาอุบัติภัย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนน าประจ าห้อง และครูที่ปรึกษา บริหารจัดการ การอบรม  
การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผล 

4. เพ่ือลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอบายมุขที่เป็นสิ่งมัว
เมาท้ังหลาย และปัญหาอุบัติภัย 

 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  -นักเรียนในโรงเรียนผาเทิบวิทยา  จ านวน ร้อยละ 100 
 ด้านคุณภาพ 
  - เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว สถานศึกษา
แต่งตั้งให้มผีู้รับผิดชอบ หรือก าหนดมอบภาระงานให้กับคณะกรรมการ คณะท างานซึ่งสถานศึกษาได้แต่งตั้ง
รับผิดชอบ ทั้งนี้ขอให้ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาวให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

งบประมาณ  7,000    บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 

1. นักเรียนได้รับค าปรึกษา แนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสม 
2. นักเรียนมีแกนน าในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตักเตือน แนะน าเพ่ือนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
3. เพ่ือลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรอบายมุข 

1. 1. การสังเกต/บันทึกข้อมูลการให้
ค าปรึกษา 
2. 2. สอบถาม 
3. สัมภาษณ์ 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ท าให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะน าเพื่อน 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่อง ยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข ละอุบัติภัย 
             2. ท าให้ลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข                          
และ ปัญหาอุบัติภัย                                                                                                                                                        
0           3. ท าให้ครู อาจารย์ที่ปรึกษาได้เห็นถึงความส าคัญ และตระหนักถึงความส าคัญต่อปัญหายาเสพติด                         
โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และปัญหาอุบัติภัย ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ในโงเรียนผาเทิบวิทยา  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ  
 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
ราคารวม หมาย

เหตุ 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ

จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
12 ชุด 500 6,000  

2 เอกสารการเผยแพร่ผลงาน - - 1,000  
รวม 7,000  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ก 0205) 

ผู้รับผิดชอบ นายปฏิวัติ  ผิวทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืน และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   
3. นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 -นักเรียนในโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคน   
 ด้านคุณภาพ 
  -นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

-นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ในคาบคุณธรรมทุกสัปดาห์ 

-นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม อันดีงามของไทย  
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

งบประมาณ  1,000    บาท 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. มีคุณธรรม ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   
3. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1. การสังเกต 
2. สอบถาม 
3. สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. เอ้ืออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   
3. ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ  
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินที่ต้อง
ซื้อ 

บาท สต. บาท สต. 
1 เอกสาร  500  500  
2 ค่าวิทยากร  500  500  

รวมทั้งสิ้น 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ก 0206) 

ผู้รับผิดชอบ นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
          2. เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
          3. เพ่ือให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
         4. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มี 
สุขภาพแข็งแรง  
          5. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  -นักเรียนในโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคน   
 ด้านคุณภาพ 
  -นักเรียนสามารถมีความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ มี.ค. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

 
งบประมาณ  3,000    บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่า

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต     
-ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 
 

 
85 % 

-สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน ครู 

-บัญชีรายชื่อ
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลลัพธ์  
1.  ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยา  ที่
เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการรณรงค์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 
85% 

 
85% 

 
 

 
-สังเกตจากความร่วมมือ
และการสนับสนุนของครู
และนักเรียน 
 

 
แบบสอบถาม 
 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. โรงเรียนผาเทิบวทิยาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร้อยละ 85 
           2. โรงเรียนผาเทิบวทิยาลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 85 
           3. นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยารู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ   
           4. นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
           5. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ  
 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด จ านวน

หน่วย 
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินที่ต้อง

ซื้อ 
บาท สต. บาท สต. 

1 จัดซื้อ/ขอสนับสนุนชุดตรวจหาสาร
เสพติด 

10 ชุด 50  500  

2 การจัดกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้แก่   
- กิจกรรมรณรงค์ 
  วันงดสูบบุหรี่โลก 
- กิจกรรมรณรงค์วันต้านยาเสพติด
สากล 
- กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ 

 2,500  2,500  

รวมทั้งสิ้น 3,000  
 



 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านคุณภาพ 
ประเด็น : ๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่า
เทียมกัน 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็น : 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายปฏิวัติ  ผิวทอง 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม   2566     
1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการออก
ความคิดเห็น เยาวชนของชาติซึ่งจะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพต่อไปนั้นจะต้อง เรียนรู้เรื่องการใช้
สิทธิ ใช้ความคิดของตนเองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศไม่ว่าจะทางตรงหรือทาง อ้อม การมี
กิจกรรมสภานักเรียนจึงเป็นการมีส่วนร่วมทางอ้อมโดยนักเรียนทุกคนมี สิทธิมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและมี
สิทธิเสรีภาพที่จะออกความคิดเห็นเกี่ยว  กับการท างานของสภานักเรียน  กิจกรรมสภานักเรียน เป็น
กระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานที่เป็นระบบและมีรูปแบบเชิง บริหารจัดการ เพ่ือส่งเสริม
ความคิดในระบอบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าของนักเรียน เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการ
เตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  
กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  
ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตย
ให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตน
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
             โรงเรียนผาเทิบวิทยา  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของงานกิจกรรมสภานักเรียนจึงได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภานักเรียนขึ้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและพัฒนา
ประชาธิปไตยในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน     
 

 ๒.วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและ
หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 
      2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ
โรงเรียน 
      3. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 4. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี่ความซื่อสัตย์สุจริต 
  



 

 

 

   ๓.  เป้าหมาย 
 ๓.1 เชิงปริมาณ 
 -นักเรียนทุกคนรู้จักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
          -นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย  
 ๓.2 เชิงคุณภาพ 
 -นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย  
              -นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อ่ืนและน าประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวันได้อย่างมี 
               ประสิทธิภาพ 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 -ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตยท่ีสอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน   
 -เรียนมีลักษณะพฤติกรรมที่มีความรัก  ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 -เคารพสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น  ไว้วางใจผู้อื่น  มองโลกในแง่ดี  และสมานความสามัคคี 

๕. วิธีการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน         

1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 
1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
1.4 ติดตามและประเมินผล 
1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  มีนาคม   2566     

- ครูปฏิวัติ 

2. กิจกรรมสภานักเรียน    
2.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
2.2 ขออนุมัติโครงการ 
2.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
2.4 ติดตามและประเมินผล 
2.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  -  
มีนาคม   2566     

- ครูปฏิวัติ 

3. กิจกรรมของหายได้คืน 
3.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
3.2 ขออนุมัติโครงการ 
3.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
3.4 ติดตามและประเมินผล 
3.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  มีนาคม   2566     

- ครูสุพัตรา 

4 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
4.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
4.2 ขออนุมัติโครงการ 
4.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
4.4 ติดตามและประเมินผล 
4.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  มีนาคม   2566 

โรงเรียนผา
เทิบวิทยา 

ครูกชมน 



 

 

 

๖. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม 2566   โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๗. งบประมาณ    งบประมาณ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    ๗.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๗.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน  งบประมาณ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    ๗.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ   มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 
 

1,500 
 

  1,500 
 

กิจกรรมสภานักเรียน  
 

6,000 
 

 
 

6,000 
 

กิจกรรมของหายได้คืน  1,000 
 

 
 

1,000 
 

รวมทั้งสิ้น 8,500     8,500   
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 

 
๙.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. เลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
2. การเข้าแถวและเดินแถวใน
โรงเรียน 
3. กิจกรรมหน้าเสาธงหลังเคารพ
ธงชาติ 
4. กิจกรรมประชุมสภานักเรียน 
5. กิจกรรมของหายได้คืน 
 
 

 

ผลผลิต 
1. มีการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน                                                           
2. มีสภานักเรียนและมีการจัด
ระเบียบโรงเรียน 
3. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ผลสัมฤทธิ์ 
 1. มีสภานักเรียน 
 2. มีระเบียบข้อก าหนดต่างๆใน
โรงเรียน 

 3. นักเรียนร้อยละ 80 มีวินัยใน
ตนเอง 

1. ส ารวจและบันทึกการจัด
กิจกรรมตามโครงการ 
2. รูปภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

 
 
 



 

 

 

๑๐.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนรู้จักน าระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 2. นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง  
 3. นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ    
 

 
      

            ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  (นายปฏิวัติ  ผวิทอง) 
 

ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
           (นางสาวอาริด สระบุรี) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ 
               (นายปิโย   ลุสุข) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ( ก 0301 ) 

ผู้รับผิดชอบ นายปฏิวัติ  ผิวทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565  – มีนาคม 2566 
 
วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในการรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการใช้สิทธิ์ใช้เสียง 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนารงเรียน 
3. เพื่อปลูกฝังและใช้จิตส านึกในการใช้สิทธิที่ตนมีในการร่วมพัฒนาโรงเรียน 
4. นักเรียนได้แสดงออกถึงบทบาทการเป็นผู้น า 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ                                                                                                                         
1                   -นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 ด้านคุณภาพ                                                                                                                      
0                  -นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานก าหนดมีความรักความศรัทธาในสถาบัน
ของตน  และสามารถน าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

 
งบประมาณ      1,500   บาท 
 
การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมินผล 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ในการใช้สิทธิออกเสียง 

1. แบบบันทึกกิจกรรม 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานก าหนด 
มีความรักความศรัทธาในสถาบันของตน และสามารถน า
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. แบบสอบถาม/ประเมินผล 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. มีประธานนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งด้วยระบอบประชาธิปไตย 
 2. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 3. นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 



 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ 
หน่วย 

ราคา
รวม 

หมาย
เหตุ 

1. กระดาษชาร์ท 20 รีม 10 700  
2. กระดาษเกียรติบัตร 22 รีม 33 600  
3. ปากกาเคมี 10 ด้าม 20 200  

รวม 1,500  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมสภานักเรียน ( ก 0302 ) 

ผู้รับผิดชอบ นายปฏิวัติ ผิวทอง  
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565  – มีนาคม 2566    
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนให้เป็นผู้น าในการท างานเพ่ือส่วนรวม 

 2.  เพ่ือส่งเสริมให้สภานักเรียนมีการท างานอย่างเป็นระบบ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างสภานักเรียน กรรมการนักเรียนให้มีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ดี 
  4.   เพ่ือส่งเสริมให้สภานักเรียนมีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 5. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบบประชาธิปไตย 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ                                                                                                                        
0                   -คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ  80 มีความเป็นผู้น าในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
  -คณะกรรมการสภานักเรียนร้อยละ  80 มีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าท า                                      
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี 
 ด้านคุณภาพ                                                                                                                              
1                   -นักเรียน มีความกล้าแสดงออกและมีความม่ันใจในตัวเองมากข้ึน ฝึกภาวการณ์เป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2565 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2565 

 
งบประมาณ  6,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานก าหนด 
2. มีความรักความศรัทธาในสถาบันของตน  และสามารถน า
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. มีสมุดบันทึกสภานักเรียน 

1. สมุดบันทึกสภานักเรียน 
2. แบบสอบถาม/ประเมินผล 
3. ภาพถ่าย 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          - มีสภานักเรียนที่มั่นคงสามารถช่วยกันพัฒนาโรงเรียนได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ 

หน่วย 
ราคา
รวม 

หมายเหตุ 

1. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม - - 1,700  
2. ค่ากระดาษ A 2 120 240  
3. ค่ากระดาษหน้าปก 1 60 60  
2. ค่าน้ ามันพาหนะรถยนต์ 1 1,500 1,500  
3. ค่าท่ีพัก 2 500 1,000  
4 ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 200 1,000  
5 ค่าของที่ระลึก 1 500 500  

รวม 6,000  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมของหายได้คืน ( ก 0303 ) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุพัตรา แดงบุตร 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565  – มีนาคม 2566 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

 ๓. เพ่ือเสริมสร้างนักเรียนให้มีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี 
  ๔.   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ                                                                                                                        
๐                 -นักเรียนร้อยละ  ๘๐ มีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม 
  -นักเรียนร้อยละ  ๘๐ มีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าท า มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าแสดงออกใน
สิ่งที่ด ี
 ด้านคุณภาพ                                                                                                                              
๑                   -นักเรียน มีจิตสาธารณะมากข้ึน ฝึกการมีวินัย เห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน  
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
๒. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
๓. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
๔. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
๕. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

 
งบประมาณ  1,000 บาท 
 
การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานก าหนด 
2. มีความรักความศรัทธาในสถาบันของตน  และ   สามารถน า
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. มีสมุดบันทึกของหายได้คืน 

1. สมุดบันทึกของหายได้คืน 
2. แบบสอบถาม/ประเมินผล 
3. ภาพถ่าย 

 
 
 



 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          -มีนักเรียนที่มีจิตส านึกและเห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตนได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ 

หน่วย 
ราคา
รวม 

หมายเหตุ 

1. สมุดบันทึก 6  เล่ม 50 300  
2. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า

ป้ายนิเทศ 
- - 700  

รวม 1,000  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
ชื่อโครงการ : พัฒนาส านักงานกิจการนักเรียน 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : 4) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวภวรรณตรี  พิกุลศรี 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม   2566     
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากโรงเรียนผาเทิบวิทยา โดยมีภารกิจของโรงเรียนต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการ
อ่านและการศึกษาค้นคว้า สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการ
ด ารงชีวิต สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ น าเสนอ
ผลงานอย่างสร้างสรรค์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจ ในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานให้
ทัดเทียมกับโรงเรียนชั้นดีของประเทศ โรงเรียนต้องพัฒนาเป็นโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้คู่
เทคโนโลยีในการพัฒนาโรงเรียนต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของครู ผู้บริหาร นักเรียน ชุมชน 
ผู้ปกครอง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ความร่วมมือ ร่วมสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาห้องธุรการให้มีความทันสมัย และระบบงานธุรการให้มีความคล่องตัว 
และเป็นระบบเพ่ือสนองการบริการแก่บุคคลากรในโรงเรียน 

  ๒ .  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาห้องส านักงานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
2. ห้องธุรการฝ่ายกิจการนักเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการบริการอย่างทั่วถึง 
3. ระบบงานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียนมีความทันสมัย คล่องตัว รวดเร็วและเป็นระบบ 
4. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
5. ระบบงานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียนมีความคล่องตัว ที่สามารถตรวจสอบได้ 

  ๓.  เป้าหมาย 
 ๓.1 เชิงปริมาณ 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  30  คน 

- นักเรียน  จ านวน  379  คน  
 ๓.2 เชิงคุณภาพ 
    - ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อประสานงานท าให้
สามารถติดต่องานที่ส าคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง   
    -หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการรับบริการของงานสารบรรณโรงเรียน 



 

 

 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑. ส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียนมีความคล่องตัวในการด าเนินงานด้านงานสารบรรณ  
 ๒. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันในช่วงเวลาที่ก าหนด 

  ๕. วิธีการด าเนินงาน 

 
๖. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม 2566   โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๗. งบประมาณ    งบประมาณ 6,000  บาท (หกพันบาทถ้วน) 
    ๗.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๗.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน  งบประมาณ 6,000  บาท (หกพันบาทถ้วน) 
    ๗.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ   มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมพัฒนาส านักงานกิจการนักเรียน 6,000 
 

  6,000 
 

รวมทั้งสิ้น 6,000     6,000    
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

๙.   การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ประสิทธิภาพของงาน 
 

 

1. การด าเนินงานที่คล่องตัว 
 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 

  3. แบบสอบถาม 

 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมพัฒนางานธุรการ      

1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 
1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
1.4 ติดตามและประเมินผล 
1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  มีนาคม   2566     

- ครูภวรรณตรี 



 

 

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  การบริหารจัดการของกลุ่มงานบริหารทั่วไป มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 
 2.  สถานศึกษามีระบบงานธุรการที่ด าเนินการได้รวดเร็วถูกต้องตามระเบียบฯ 
 3.  หน่วยงานในองค์การมีการจัดระบบควบคุมภายใน 
 

 
ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (นางสาวภวรรณตรี  พิกุลศรี) 
 

ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
           (นางสาวอาริด สระบุรี) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ 
               (นายปิโย   ลุสุข) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 

 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมพัฒนาส านักงานกิจการนักเรียน ( ก 0401 ) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวภวรรณตรี  พิกุลศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
 
วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อส่งเสริมให้ห้องส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียนมีความสวยงาม เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน มี
ความสะดวกต่อการให้บริการกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ                                                                               
0         2. เพ่ือส่งเสริมให้ฝ่ายกิจการนักเรียนมีการท างานอย่างเป็นระบบและสามารถบริหารจัดการองค์กร
ย่อย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ห้องส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน                 0   ส่งผลต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ                                                                                                                               
0                 -ครูและนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ                                                                                                                                
0                -มีการด าเนินงานกิจการนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

 
งบประมาณ  6,000  บาท 
 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 

1.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานก าหนด 
2.  มีความรักความศรัทธาในสถาบันของตน  และ   สามารถน า
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.เอกสารงานกิจการนักเรียน 

1. สังเกต 
2. แบบสอบถาม/ประเมินผล 
3. ภาพถ่าย 
 

 
 
 



 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. มีห้องส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียนมีความสวยงาม เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน มีความสะดวกต่อ
การให้บริการกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ                                                                               
0         2.  ส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียนมีการท างานอย่างเป็นระบบและสามารถบริหารจัดการองค์กรย่อย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   3. ห้องส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการด าเนินงานส่งผลต่อการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ 

 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ 

หน่วย 
ราคา
รวม 

หมาย
เหตุ 

1 กระดาษ A4 - - 3,000  
2 กระดาษ A4 สี (ปก) - - 1,000  
3 แม็กเย็บกระดาษ - - 500  
4 แล็คซีนและกาวสองหน้า - - 500  
5 แฟ้มเก็บเอกสาร - - 1,000  

รวม 6,000  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการวันเกียรติยศโรงเรียน  
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านโอกาส 
ประเด็น : 2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็น
เลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็น : 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวกชมน  ถานัน 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม   2566     
1. หลักการและเหตุผล 

 นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยา เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เน้นการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์  มีคุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขเพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจ รักในสถาบัน เคารพครู รู้จักการเรียนรู้ และวางตัวให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของตน มีความรัก
สามัคคีในหมู่คณะนักเรียนในสถาบันเดียวกันและ มีระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้น
คณะครู จึงเห็นความส าคัญของการจัดพิธีอันเชิญเข็มตราประจ าโรงเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๒.วัตถุประสงค์ 
 1  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าตนเอง รักและศรัทธา ครู เพื่อน พ่ีน้องและสถาบันของตน 
 2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักในหน้าที่     
 ของตนให้มีความภาคภูมิใจในสถาบัน เคารพครู และมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งตระหนัก            
และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.1 เชิงปริมาณ 
  -นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาที่มีความประพฤติดี เข้าร่วมกิจกรรม  
                    (อ้างอิงข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 
 ๓.2 เชิงคุณภาพ 
  -นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยามีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันของตนมีความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  
 
๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 -นักเรียนเห็นคุณค่าตนเอง รักและศรัทธา ครู เพ่ือน พ่ีน้องและสถาบันของตน  
 -นักเรียนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน    
             (อ้างอิงข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 
 



 

 

 

  ๕. วิธีการด าเนินงาน 

 
๖. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม 2566   โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๗. งบประมาณ    งบประมาณ 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    ๗.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๗.2 เงินงบประมาณจัดสรรจาก สพฐ.จ านวนงบประมาณ 13,500บาท(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาท
ถ้วน)           ๗.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................
บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ   มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมวันไหว้ครู 
 

3,000 
 

  3,000 
 

กิจกรรม Smart Student 
 

8,000 
 

  8,000 
 

กิจกรรมเด็กดี  ศรีผาเทิบ 2,500 
 

  2,500 
 

รวมทั้งสิ้น 13,500     13,500    
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมวันไหว้ครู 

1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 
1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
1.4 ติดตามและประเมินผล 
1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  
มีนาคม  2566     

- ครูปฏิวัติ 

2. กิจกรรม Smart Student  
2.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
2.2 ขออนุมัติโครงการ 
2.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
2.4 ติดตามและประเมินผล 
2.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  -  
มีนาคม   2566     

- ครูกชมน 

3. กิจกรรมเด็กดี  ศรีผาเทิบ 
3.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
3.2 ขออนุมัติโครงการ 
3.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
3.4 ติดตามและประเมินผล 
3.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  มีนาคม  2566     

- ครูวัชรินทร์ 



 

 

 

๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
  

๙.   การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. การอันเชิญเข็มตราประจ า
โรงเรียนเพ่ือสร้างความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะและปฏิบัติตนได้
ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
ให้แก่นักเรียน 
 

 

1. นักเรียนมีความรักความ
สามัคคี  มีความภาคภูมิใจใน
สถาบันของตนเอง  

2.  นักเรียนเห็นคุณค่าตนเอง รัก
และศรัทธา ครู เพ่ือน พ่ีน้องและ
สถาบันของตน 

 

1. แบบบันทึกการสังเกต 
2. แบบบันทึกการสอบถาม   

  3. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 
๑๐.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนที่มีความประพฤติดี เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. นักเรียนมีความรัก ความเข้าใจในตนเองและสถาบัน 
 

 
ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       (นางสาวกชมน  ถานัน) 
 

ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
           (นางสาวอาริด สระบุรี) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ 
               (นายปิโย   ลุสุข) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมวันไหว้ครู ( ก 0501 ) 

ผู้รับผิดชอบ นายปฏิวัติ  ผิวทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565  – มิถุนายน 2566 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมไทย 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้พึงระลึกถึงพระคุณของครูได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและแสดงออกถึงความกตัญญู

กตเวที 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและครู 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ                                                                                                                      
0                   -นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  
          -บรรลวุัตถุประสงค์ในระดับดี – ดีมาก 
          -นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้สั่งสอน 
          -นักศึกษาได้เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม และถูกต้อง 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มิ.ย. 2565 
4. ติดตามและประเมินผล มิ.ย. 2565 
5. สรุปประเมินผล มิ.ย. 2565 

 
งบประมาณ      3,000   บาท 

 

การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 

1. การร่วมกิจกรรมของครูและนักเรียน 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. สังเกต 
2. สถิติการเข้าร่วม
กิจกรรม 

1. แบบสังเกต  
2. แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู 
 2. นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 3. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 
 

 



 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ 
หน่วย 

ราคา
รวม 

หมาย
เหตุ 

1. รางวัลประกวดพานไหว้ครู   1,000  
2. กระดาษเกียรติบัตร 22 รีม 33 1,000  
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัด

สถานที่ 
  1,000  

รวม 3,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรม Smart Student ( ก 0502 ) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกชมน  ถานัน 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565  – มีนาคม 2566 
วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ของโรงเรียน  
             2. เพ่ือให้นักเรียน สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของเพ่ือนร่วมสังคม 
             3. เพ่ือให้นักเรียนไม่ขาดเรียน มาเรียน เข้าเรียนตรงเวลา 
             4. เพ่ือให้นักเรียนไม่มีปัญหาด้านการปกครอง 
             5. เพ่ือให้นักเรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง 
             6. เพ่ือสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง  ความสามัคคีในหมู่คณะและปฏิบัติตน
ได้ ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
-นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
-เพ่ือสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง  ความสามัคคีในหมู่คณะและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน  
 ด้านคุณภาพ  
                    -นักเรียน ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 
                    -นักเรียน สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเพ่ือนร่วมสังคม 
                    -ไม่ขาดเรียน มาเรียน เข้าเรียนตรงเวลา 
                    -ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง 

                     -เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง 
                     -เพ่ือสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง  ความสามัคคีในหมู่คณะและปฏิบัติ
ตนได้ ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2565 

 

งบประมาณ  8,000  บาท 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 

1. นักเรียน ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 
2. นักเรียน สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของเพ่ือนร่วมสังคม 
3. ไม่ขาดเรียน มาเรียน เข้าเรียนตรงเวลา 
4.ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง 
5.เพ่ือสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง  ความ
สามัคคีในหมู่คณะและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน  
  

1. แบบสอบถาม/ประเมินผล 
2. ภาพถ่าย 
3. ข้อมูลการเข้าเรียน 
4. ข้อมูลSDQ 
5. การเข้าร่วมการอันเชิญตราประจ า
โรงเรียน และข้อมูลนักเรียนจาก
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
    2.ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
    3.ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ  
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมาย
เหตุ 

1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ - - 8,000  
รวม 8,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://swis.acsp.ac.th/html_edu/cgi-bin/acsp/report/print_count_norm_school.php?id_ns=TVRnM05nPT0=&time_year=TWpBeE1nPT0=&select=1
http://swis.acsp.ac.th/html_edu/cgi-bin/acsp/report/print_count_norm_school.php?id_ns=TVRnM053PT0=&time_year=TWpBeE1nPT0=&select=1
http://swis.acsp.ac.th/html_edu/cgi-bin/acsp/report/print_count_norm_school.php?id_ns=TVRnM09BPT0=&time_year=TWpBeE1nPT0=&select=1


 

 

 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมเด็กดีศรีผาเทิบ (ก 0503) 

ผู้รับผิดชอบ นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยามีความประพฤติดี  
         2. เพ่ือประกาศเกียรติคุณให้นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาผู้ท าคุณงามความดี ให้เป็นแบบอย่างที่ดีใน 
การประพฤติตนในสังคมไทย 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 - นักเรียนในโรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคน   
 ด้านคุณภาพ 
  - นักเรียนเกิดความรู้ความตระหนัก มีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมยกย่องนักเรียนประพฤติดี 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ มี.ค. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

 
งบประมาณ  2,500    บาท 
 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมยกย่องนักเรียนที่
ประพฤติดี 

-การสังเกตและการพูดคุย 
 

-การสังเกตและการพูดคุย 

2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ยกย่องคนดี 

-การเพ่ิมคะแนนพฤติกรรมให้กับนักเรียน
ที่ท าความดี 
 

-คะแนนพฤติกรรมในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามค่านิยมหลักของคน 
           2. มีนักเรียนต้นแบบส าหรับให้นักเรียนคนอ่ืน ๆ ประพฤติปฏิบัติตาม 
            
 
 



 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ  
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินที่ต้อง
ซื้อ 

บาท สต. บาท สต. 
1 เชิดชูนักเรียนหน้าเสาธง - -  -  
2 จัดท าเกียรติบัตร  500  500  
3. ค่าเสื้อเชิดชูเกียรติ  2,000  2,000  

รวมทั้งสิ้น 2,500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่สังคม  
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านโอกาส 
ประเด็น : 2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็น
เลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็น : 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวสุพัตรา  แดงบุตร 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม   2566     
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนผาเทิบวิทยา เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับนักเรียน ขัดเกลานักเรียนให้ออกไปสู่สังคม
ที่กว้างข้ึน การเปลี่ยนสถานะและก้าวข้ามจากชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สู่ ชีวิต
นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นก้าวที่ส าคัญของชี วิตการศึกษาเล่าเรียนเพราะชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษานั้นค่อนข้างแตกต่างจากชี วิตระดับมัธยมปลายในระดับอุดมศึกษานั้น  
นักเรียนจ าเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชี วิตทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ ง  การสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้อง รุ่นพ่ี  และ ครู  ในรั้วโรงเรียน ถือเป็นการสร้าง
สามัคคีปรองดอง สร้างความอบอุ่นและมิตรภาพที่ดีภายในสถาบันการศึกษา  ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องภายใน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์   มี
คุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขเพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ รักในสถาบัน 
เคารพครู รู้จักการเรียนรู้และวางตัวให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของตนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะนักเรียนใน
สถาบันเดียวกันและ มีระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โรงเรียนผาเทิบวิทยา ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องแสด -ด าขึ้นขึ้นเ พ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนักเรียนกับครูรวมถึงสถาบันการศึกษาให้มีความเป็นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันให้นักเรียน
ได้มี โอกาสพบปะ และการท ากิจกรรมร่วมกันซึ่ งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เ พ่ือสร้างขวัญ  
ก าลังใจให้แก่นักเรียนและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่ามีความภาคภูมิใจในตนเอง 
เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพของนักเรียน ทางด้านความคิด และทัศนคติ อันดีที่จ าเป็นต่อ
การน าไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจ าวันและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป  
๒.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ครูและบุคลากร โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 2. เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

 



 

 

 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.1 เชิงปริมาณ 
  -จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๓.2 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยามีความรัก และภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตนมีความรัก    
         ความสามัคคีในหมู่คณะเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
 
๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 12.2.1 นักเรียนเห็นคุณค่าตนเอง รักและศรัทธา ครู เพ่ือน พ่ีน้องและสถาบันของตน  
 12.2.2 นักเรียนมีความรัก และภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตนมีความรัก ความสามัคคี 
       ในหมู่คณะเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  

  ๕. วิธีการด าเนินงาน 

 
๖. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม 2566   โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๗. งบประมาณ    งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    ๗.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๗.2 เงินงบประมาณจัดสรรจาก สพฐ.จ านวนงบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
        
       ๗.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ   มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องแสด-ด า 
15,000 

 

10,000 
5,000 

 

 

15,000 
 

รวมทั้งสิ้น 15,000     15,000    
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องแสด-ด า 

1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 
1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
1.4 ติดตามและประเมินผล 
1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  มีนาคม   2566     

- ครูสุพัตรา 



 

 

 

๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
 
๙.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. การให้ขวัญและก าลังใจนักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนมีความรักใน
สถาบันการศึกษาและมีสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างนักเรียนและครูอีกทั้ง
นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

 

1.นักเรียนมีความรักใน
สถาบันการศึกษาและมีสัมพันธ์
อันดีระหว่างนักเรียนและครู 
2. นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง 

 

1. แบบบันทึกการสังเกต 
2. แบบบันทึกการสอบถาม   

  3. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 
๑๐.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ครูและบุคลากรโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 2. นักเรียนท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน 
 3. นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
 
                                               ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     (นางสาวสุพัตรา  แดงบุตร) 
 

ความเห็นผู้ทีส่ถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
           (นางสาวอาริด สระบุรี) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ 
               (นายปิโย   ลุสุข) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องแสด-ด า  ( ก 0601 ) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุพัตรา  แดงบุตร 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2565  – มีนาคม 2566 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
           3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและครู 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ                                                                                                                      
0                   -นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 โรงเรียนผาเทิบวิทยาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  
          -บรรลวุัตถุประสงค์ในระดับดี – ดีมาก 
          -นักเรียนท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน 
          -เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและครู 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน ก.พ. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

 
งบประมาณ      15,000   บาท 
 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
1. การร่วมกิจกรรมของครูและนักเรียน 
2. นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

1. สังเกต 
2. ประเมินความพึง
พอใจ 

1. แบบสังเกต  
2. แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน 
 2. นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
           3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและครู 
 
 
 



 

 

 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ 

หน่วย 
ราคารวม หมายเหตุ 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์   5,000  
2. เหมาจ่ายค่าอาหาร   10,000  

รวม 15,000  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมวินัยจราจรนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยา   
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านความปลอดภัย 
ประเด็น : พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในทุกด้าน ให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : 5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายปฏิวัติ  ผิวทอง 
ลักษณะโครงการ         ใหม่           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม   2566     
1. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนนก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชนชนในปีหนึ่ งๆ อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง อุบัติ เหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บ และพิการส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน อันเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศ แต่ต้องมาเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการก่อนที่จะท าประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ และจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
พบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรคือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ประมาท คึก
คะนอง และไม่เคารพกฎจราจร ประกอบกับสภาพของรถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัย
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว การป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุ
ในท้องถนน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องปลอดภัย และการ
ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยา จึงได้จัดโครงการ
ส่งเสริมวินัยจราจรนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๒.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในด้านความปลอดภัย มีวินัยในการขับข่ีรถจักยานยนต์เพ่ิมขึ้น
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านความเสี่ยงลดลง 
 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร 
 3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านกฎจราจรจากป้ายจราจร 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.1 เชิงปริมาณ 
  -นักเรียนเรียนทุกคนเดินทางรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 100 
      -นักเรียนใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้องได้ร้อยละ 90 



 

 

 

 ๓.2 เชิงคุณภาพ 
  -โรงเรียนมีการส่งเสริมวินัยจราจรให้นักเรียน  
    

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 -จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน   
 -รณรงค์ให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัย 
 

๕. วิธีการด าเนินงาน 

 
๖. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม 2566   โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
๗. งบประมาณ    งบประมาณ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
    ๗.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..................บาท (..........................) 
    ๗.2 เงินงบประมาณจัดสรรจาก สพฐ.จ านวนงบประมาณ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)    6.3 เงิน
     ๗.๓ งบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...........  จ านวน   ..................บาท 
(..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ   มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมอบรมความรู้กฎจราจรและสร้างความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 2,000 

 

 
  

2,000 
 

กิจกรรมเรียนรู้ป้ายจราจรในโรงเรียน 3,000   3,000 

รวมทั้งสิ้น 5,000   5,000    
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมอบรมความรู้กฎจราจรและสร้างความ

ปลอดภัยบนท้องถนน 
1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
1.2 ขออนุมัติโครงการ 
1.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
1.4 ติดตามและประเมินผล 
1.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  
-  มีนาคม   2566     

- ครูปฏฺวัติ 

2. กิจรรมเรียนรู้ป้ายจราจรในโรงเรียน 
2.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ 
2.2 ขออนุมัติโครงการ 
2.3 ด าเนินการตามแผนงาน 
2.4 ติดตามและประเมินผล 
2.5 สรุปประเมินผล 

พฤษภาคม   2565  -  
มีนาคม  2566     

- ครูปฏิวัติ 



 

 

 

๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ -.ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินการ 
 
๙.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความ

ปลอดภัย 
2. กิจกรรมรณรงค์สวมหมวก

นิรภัย 

 -ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
-สังเกตการขับขี่รถ 

 

-เอกสารประเมินผล 
-แบบสังเกต 

 
๑๐.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 2. นักเรียนเกิดจิตส่ านึกในพฤติกรรมป้องกัน ด้านสิ่งเอ้ือความปลอดภัยบนถนน ด้านการสวมหมวก
นิรภัย     ด้านการสวมอุปกรณ์นิรภัยและด้านการวางแผนการเดินทาง 
 3. นักเรียนอาสาจราจรร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษาตลอดปี
การศึกษา 
 
                                             ลงชื่อ ..............................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      (นาปฏิวัติ  ผิวทอง) 
 

ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..............................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
           (นางสาวอาริด สระบุรี) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ 
               (นายปิโย   ลุสุข) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมอบรมความรู้กฎจราจรและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน (ก 0701) 

ผู้รับผิดชอบ นายปฏิวัติ ผิวทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2564  – กันยายน 2564 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้รถใช้ถนนและกฎจราจรที่เกี่ยวข้อง 
 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามกฎจราจรได้ถูกต้องและใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการ
เดินทางได้อย่างปลอดภัย 
 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

- นักเรียนที่น ารถจักรยายนต์เป็นพาหนะมาโรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ 
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

งบประมาณ   1,000 บาท 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 

- นักเรียนมีจิตส านึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร 
 

- แบบสอบถามความคิดเห็นหลังการอบรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรปฏิบัติตามกฎจราจรและใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม หมาย
เหตุ 

1. ค่าอุปกรณ์ในการอบรม / จัดป้ายนิเทศ  5 200 1,000  
รวม 1,000  

 



 

 

 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมเรียนรู้ป้ายจราจรในโรงเรียน (ก0702) 

ผู้รับผิดชอบ นายปฏิวัติ ผิวทอง  
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2564  – มีนาคม 2565 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ป้ายจราจร จนท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับกฎจราจร 
2. เพื่อให้นักเรียนมีส านึกที่ดี มีนิสัยที่ดี และมีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน 

เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 - จัดท าป้ายจราจรในโรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ 
 - นักเรียนได้เรียนรู้ด้านกฎจราจรจากป้ายจราจร 
 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ เม.ย. 2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พ.ค. 2564 – มี.ค. 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มี.ค. 2566 
5. สรุปประเมินผล มี.ค. 2566 

 

งบประมาณ   3,000  บาท 
 

การประเมินผล 
ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 

- ความเข้าใจของเด็กนักเรียนต่อเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งใน
โรงเรียน 
- ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

1. การสัมภาษณ์ 
2. ด าเนินการติดตั้งป้าย
สัญญาณจราจร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้เรียนรู้ป้ายจราจร และเกิดการเรียนรู้ 
2. นักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยา  ให้ความรู้เรื่องป้ายจราจรแก่เพ่ือน บุคคลในครอบครัว รวมถึง บุคคลอ่ืนๆ ได้ 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ  
ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 จัดท าป้ายจราจร - - 3,000  

รวม 3,000  
 

 
 
 



 

 

 

  
 
 
 
  
 

 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

มี  9  โครงการ  10  กิจกรรม  1,641,872  บาท  
รหัส โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

ง 01 โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณและแผนงาน 21,000 เบญจรัตน์ 

ง 0101 
กิจกรรมปรับปรุง บริหารจัดการงานการเงินและบัญชีที่
สามารถตรวจสอบได้ 

2,000 วราลักษณ์ 

ง 0102 
กิจกรรมปรับปรุงและบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ ที่
สามารถตรวจสอบได้ 

1,000 เทพศิรินทร์ 

ง 0103 กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน 3,000 จิราพรรณ(ก) 

ง 0104 กิจกรรมจัดหาวัสดุกลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน 15,000 ขวัญตา 

ง 0105 กิจกรรมควบคุมภายใน 0 เบญจรัตน์ 

ง 02 โครงการพัฒนางานพัสดุ 75,000 ธิดาพร 

ง 0201 กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์และรถยนต์โรงเรียน 25,000 เทพศิรินทร์ 

ง 0202 กิจกรรมจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 50,000 ธิดาพร 

ง 03 
โครงการพัฒนางานสาธารณปูโภค(ค่าไฟฟ้า น้ าประปา
และอ่ืนๆ) 

159,842 เบญจรัตน์ 

ง 04 โครงการผลิตน้ าดื่มโรงเรียน 3,000 อุทิศ 

ง 05 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร (ใช้งบส ารองจ่าย ) 134,620 ขวัญตา 

ง 06 โครงการออมทรัพย์ออมความดี 2,000 วราลักษณ์ 

ง 07 โครงการจัดหาวัสดุกลาง 30,000 ธิดาพร 

  รวม(เงินอุดหนุน) 425,462   

  ร้อยละ  31   

ง 08 
โครงการส่งเสริมเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

745,410 ขวัญตา 

ง 0901 กิจกรรมจัดบริการค่าอุปกรณ์การเรียน 162,320 ขวัญตา 

ง 0902 กิจกรรมจัดบริการค่าเครื่องแบบนักเรียน 175,300 ขวัญตา 

ง 0903 กิจกรรมจัดบริการค่าหนังสือเรียน 407,790 ธิดาพร 

  รวมเงิน  (อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ) 745,410   

ง 09 โครงการบริการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน   471,000 ขวัญตา 

  รวมเงิน (ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 471,000   

  รวมทั้งสิ้น 1,641,872   
 



 

 

 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา  2565 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

วัน/เดือน/ปี โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ตลอดปีการศึกษา 

โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณและ
แผนงาน 

ครูเบญจรัตน์ 
 

กิจกรรมปรับปรุง บริหารจัดการงานการเงินและ
บัญชีที่สามารถตรวจสอบได้ 

ครูวราลักษณ์ 
 

กิจกรรมปรับปรุงและบริหารจัดการพัสดุและ
สินทรัพย์ ที่สามารถตรวจสอบได้ 

ครูเทพศิรินทร์ 
 

กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน 
ครูจิราพรรณ

(ก) 
 

กิจกรรมจัดหาวัสดุกลุ่มงานบริหารงบประมาณและ
แผนงาน 

ครูขวัญตา 
 

กิจกรรมควบคุมภายใน ครูเบญจรัตน์  

ตลอดปีการศึกษา 

โครงการพัฒนางานพัสดุ ครูธิดาพร  
กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์และรถยนต์
โรงเรียน 

ครูเทพศิรินทร์ 
 

กิจกรรมจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ครูธิดาพร  
ตลอดปีการศึกษา โครงการพัฒนางานสาธารณปูโภค(ค่าไฟฟ้า 

น้ าประปาและอ่ืนๆ) 
ครูเบญจรัตน์ 

 

ตลอดปีการศึกษา โครงการผลิตน้ าดื่มโรงเรียน ครูปฏิวัติ  
ตลอดปีการศึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร(ใช้งบส ารอง

จ่าย ) 
ครูขวัญตา 

 

ตลอดปีการศึกษา โครงการออมทรัพย์ออมความดี ครูวราลักษณ์  
ตลอดปีการศึกษา โครงการจัดหาวัสดุกลาง ครูธิดาพร  
ตลอดปีการศึกษา โครงการส่งเสริมเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายเรียนฟรี 
15 ปี 

ครูขวัญตา 
 

พฤษภาคม 2565,
พฤศจิกายน 256๖ 

กิจกรรมจัดบริการค่าอุปกรณ์การเรียน ครูขวัญตา 
 

พฤษภาคม 2565 กิจกรรมจัดบริการค่าเครื่องแบบนักเรียน ครูขวัญตา  
กุมภาพันธ์ –

มิถุนายน 2565 
กิจกรรมจัดบริการค่าหนังสือเรียน ครูธิดาพร 

 

ตุลาคม 2565,
กุมภาพันธ์ 256๖ 

โครงการบริการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน   ครขูวัญตา  

 
 



 

 

 

 
ชื่อโครงการ : พัฒนางานบริหารงบประมาณ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา ที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวเบญจรัตน์   ห้วยทราย 
ลักษณะโครงการ             ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานบริหารงบประมาณและแผนงาน เป็นงานที่ความส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ ของ
โรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินงาน
พัสดุ และการพัฒนางานแผนงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
จึงควรมีการด าเนินการที่จะมีการพัฒนาเรื่องงบประมาณและแผนงาน ให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาโรงเรียน
ให้บรรลุตามกลยุทธ์  วิสัยทัศน์  และเป้าหมายที่วางไว้ ต่อไป 
 
 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือวางแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 2.3 เพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงคุณภาพ 
            3.1.1  การเงินการบัญชีถูกต้อง รวดเร็ว 
            3.1.2 การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ เอกสารเป็นระเบียบ 
            3.1.3 โรงเรียนด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3.2 เชิงปริมาณ 

  3.2.1 มีเอกสารการเงินการบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์ 
  3.2.2  มีเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง มีแฟ้มงานพัสดุที่พอเพียง 

            3.2.3 มีแผนปฏิบัติการครบทุกกลุ่มงาน 
 
 



 

 

 

 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
6. งบประมาณ  21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร       จ านวน   ..........-........บาท (..........................) 
    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.        จ านวน   21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
        6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...... จ านวน   ......-............บาท 
(..........................) 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. การปรับปรุงและการบริหารการจัด
การเงินที่สามารถตรวจสอบได้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูวราลักษณ์ 

2. กิจกรรมปรับปรุงและบริหารจัดการ
พัสดุและสินทรัพย์ ท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูเทพศิรินทร์ 

3. กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูจิราพรรณ
(ก) 

4. กิจกรรมจัดหาวัสดุกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณและแผนงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูขวัญตา 

5. กิจกรรมควบคุมภายใน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูเบญจรัตน์ 



 

 

 

 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ 4  มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมปรับปรุง บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี
ที่สามารถตรวจสอบได้ 

2,000 
  

2,000 

กิจกรรมปรับปรุงและบริหารจัดการพัสดุและ
สินทรัพย์ ที่สามารถตรวจสอบได้ 

1,000 
  

1,000 

กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน 3,000   3,000 
กิจกรรมจัดหาวัสดุกลุ่มงานบริหารงบประมาณและ
แผนงาน 

15,000 
  

15,000 

กิจกรรมควบคุมภายใน 0   0 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ - ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินการ 

 
8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนมีการใช้งบประมาณ
อย่างเป็นระบบตามแผนการ
ด าเนินการที่ได้จัดท าไว้ 
 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1  การบริหารงบประมาณเป็นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.2  การบริหารงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.3  เพื่อให้การพัฒนางานแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
       ลงชื่อ ...................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นางสาวเบญจรัตน์   หว้ยทราย) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
      ลงชื่อ ..................................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
          (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 



 

 

 

 
 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ .................................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
           ลงชื่อ .....................................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ              
                       (นางสาวเบญจรัตน์   ห้วยทราย) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ 
              (นายปิโย  ลุสุข) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
กิจกรรมที่  1 

การปรับปรุงและการบริหารการจัดการเงินที่สามารถตรวจสอบได้ 
ผู้รับผิดชอบ           นางสาววราลักษณ์   ไพศาล 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์      
  1.1 เพ่ือให้การบริหารการเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  1.2 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการบริหารงานการเงินและบัญชี 
 
2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
 2.1.1 งานการเงินและบัญชีมีวัสดุที่จ าเป็นในการบริหารงานอย่างเพียงพอ 
  2.2 เชิงคุณภาพ 
 2.2.1 การวางแผนและการด าเนินงานการเงินและบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

4. งบประมาณ (แหล่งที่มาของงบประมาณ) 
  งบประมาณ 2,000 บาท 
        เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
        เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
       เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  
 
5. การประเมินผล 

ดัชนีชี้วัด วิธีการประเมิน 
1.    การวางแผนและการด าเนินงานการเงินและบัญชีเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

 สังเกต / สัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
แสดงความคิดเห็น 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ มีนาคม  2565 โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูเบญจรัตน์ 

2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565   

3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565– 
มีนาคม 2566 

  

4. . ติดตามและประเมินผล มีนาคม  2566   

5. สรุปประเมินผล มีนาคม  2566   



 

 

 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  6.1 เจ้าหน้าที่ทางการเงินและบุญชีปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ 
  6.2 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีมีอุปกรณ์ครบในการจัดท าบัญชี 
  6.3 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสามารถอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรได้อย่างมีปกระสิทธิภาพ 
 
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 สมุดเงินสด   180  180 
2 สมุดเงินคงเหลือประจ า   180  180 
3 ทะเบียนงบเงินนอกงบประมาณ   180  180 
4 ทะเบียนคุมเงินรายงานแผ่นดิน   90  90 
5 ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน   90  90 
6 แฟ้มสัน  3”   540  540 
7 ทะเบียนคุมเงินอุดหนุน/ปัจจัย   150  150 
8 เครื่องคิดเลข   590  590 

 รวม   2,000  2,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่  2 
การปรับปรุงและบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ที่สามารถตรวจสอบได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเทพศิรินทร์  ราชชิต 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

 1.2 เพ่ือให้การด าเนินงานพัสดุเป็นไปอย่างคล่องตัว 
 
2. เป้าหมาย 
  2.1 ด้านปริมาณ 
 2.1.1 มีปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม 
 2.1.2 มีแฟ้ม วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับงานพัสดุครบถ้วน 
 2.1.3 มีโปรแกรมบริหารงานพัสดุ 
  2.2 ด้านคุณภาพ 
 2.2.1 การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 
 2.2.2 การด าเนินงานพัสดุมีความคล่องตัว 
 
3. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

 
4. งบประมาณ (แหล่งที่มาของงบประมาณ) 
  งบประมาณ 1,000 บาท 
        เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
        เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
       เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  
 
5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
1. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ 
2. ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. สอบถาม 
2. ตรวจนับ 
 

1. แบบสอบถาม 
2. ทะเบียนคุมเอกสารการ   
    จัดซื้อจัดจ้าง 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ     
  6.1 งานพัสดุมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.2 งานพัสดุด าเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 



 

 

 

 
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 แฟ้มสัน 3 นิ้ว   90  90 
2 กระดาษ A4   100  100 
3 สเปรย์   50  50 
4 ปากกาลงทะเบียนครุภัณฑ์   10  10 
5 ปากกาเคมี   15  15 
       

 รวม   2,000  2,000 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่   3 
พัฒนางานแผนงาน 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์      
  1.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวางแผน  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ 
  1.2 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา  และแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปีการศึกษา  2565 
 
2. เป้าหมาย 
  2.1 เชิงปริมาณ 
      2.1.1 มีแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2565 รวม จ านวน 6  เล่ม 
 2.1.2 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย / งาน / หมวดวิชาที่ชัดเจน 
  2.2 เชิงคุณภาพ 
  2.2.1 มีแผนปฏิบัติการ  และแผนพัฒนาประจ าปีการศึกษา  2565  ที่สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2.2 มีการปฏิบัติงาน  ตามแผนงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.3 มีการติดตามประเมินผลงานโครงการ 
 
3. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ มีนาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565– มีนาคม 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มีนาคม  2566 
5. สรุปประเมินผล มีนาคม 2566 

 
4. งบประมาณ (แหล่งที่มาของงบประมาณ) 
  งบประมาณ 3,000 บาท 
        เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
        เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
       เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      

      
5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
1. การรายงานโครงการการด าเนินงานตามแผนงาน ตรวจเอกสาร 

 
แบบตรวจสอบเอกสาร 

 



 

 

 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  6.1 มีการด าเนินงานตามงานแผนงานอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  
 
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2565 

  1,500  1,500 

2 กระดาษ A4    405   405 
3 แฟ้ม    160  160 
4 ค่าจัดอาหารว่างและอุปกรณ์

ประชุมแผนประจ าปี  
  935  935 

       
 รวม   3,000  3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่   4 
จัดหาวัสดุกลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์      
         2.1 เพ่ือให้การบริหารงานด้านบริหารงบประมาณและแผนงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
        2.2 เพ่ือให้การบริหารงานด้านอื่นๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. เป้าหมาย 
         2.1 ด้านปริมาณ 
  2.1.1 มีปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม 
 2.1.2 มีแฟ้ม วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับงานพัสดุครบถ้วน 
 
  2.2 ด้านคุณภาพ 
 2.2.1 การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 
 2.2.2 การด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารงบประมาณมีความคล่องตัว 
 
3. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ มีนาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มีนาคม  2566 
5. สรุปประเมินผล มีนาคม 2566 

 
4. งบประมาณ (แหล่งที่มาของงบประมาณ) 
  งบประมาณ 15,000 บาท 
        เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
        เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
       เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  

 
5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
1. กลุ่มงานมีวัสดุทุกอย่างมีสภาพพร้อมใช้งานและ
เพียงพอต่อการใช้งาน 
2. การด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารงบประมาณมี
ความคล่องตัว 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

 



 

 

 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  6.1 กลุ่มงานมีวัสดุทุกอย่างมีสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งาน 
  6.2 การด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารงบประมาณมีความคล่องตัว 

 
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้
ด าเนินงานในส านักงาน 

  15,000  15,000 

       
 รวม   15,000  15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่   5 
ควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย 
 ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์      
         1.1 เพ่ือให้การบริหารงานด้านบริหารทั่วไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
        1.2 เพ่ือให้การบริหารงานด้านอื่นๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เป้าหมาย 
         2.1 ด้านปริมาณ 
 2.1.1 มีแฟ้ม วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับงานควบคุมภายในครบถ้วน 
  2.2 ด้านคุณภาพ 
 2.2.1การจัดท ารายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ  
 
3. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ มีนาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565 – มีนาคม 2566 
4. ติดตามและประเมินผล มีนาคม  2566 
5. สรุปประเมินผล มีนาคม 2566 

 
4. งบประมาณ (แหล่งที่มาของงบประมาณ) 
  งบประมาณ 0 บาท 
        เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
        เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
       เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  
 
5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
มีแฟ้ม วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับงานควบคุมภายใน
ครบถ้วนเป็นระบบระเบียบ 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  6.1 มีแฟ้ม วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับงานควบคุมภายในครบถ้วนเป็นระบบระเบียบ 
 
 
 
 
 



 

 

 

7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 ค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดท า
รายงานควบคุมภายใน 

  0  0 

 รวม   0  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ชื่อโครงการ : พัฒนางานพัสดุ 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา ที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวธิดาพร  บับพาน 
ลักษณะโครงการ             ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานพัสดุ เป็นงานที่ความส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในด้านการจัดซื้อและจัดจ้างตามโครงการต่างๆ และการซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด ใช้งานไม่ได้ ให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเนื่องจากโรงเรียนมีรถยนต์โรงเรียนและรถตัดหญ้า จึงจ าเป็นต้องมีการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง
มารองรับในส่วนนี้ด้วย   ดังนั้นจึงควรมีการด าเนินการที่จะซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ดังกล่าว และจัดซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิง ตามระเบียบ 
 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1. เพื่อซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพความพร้อมใช้งานได้เสมอ 
  2.2. เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ได้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
  2.3. เพื่อให้การเดินทางโดยใช้รถยนต์โรงเรียนเป็นไปอย่างคล่องตัว 
   2.4. เพื่อให้มีเชื้อเพลิงในการตัดหญ้าให้โรงเรียนดูสะอาดสวยงามอยู่เสมอ 
3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงคุณภาพ 
            3.1.1 บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาใช้งานครุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.1.2 การด าเนินการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
  3.1.3 การเดินทางโดยใช้รถยนต์โรงเรียนเป็นไปอย่างคล่องตัว  
  3.1.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด โล่ง น่าดู 
       3.2 เชิงปริมาณ 

 3.2.1 ครุภัณฑ์ทุกอย่างมีสภาพพร้อมใช้งาน 
 3.2.2 ครุภัณฑ์ที่ช ารุดทุกอย่าง ได้รับการซ่อมบ ารุงถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
 3.2.3 รถยนต์โรงเรียนมีสภาพพร้อมในการใช้งาน 

 3.2.4 น้ ามันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการใช้งาน 
 



 

 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
6. งบประมาณ  75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร       จ านวน   ..........-........บาท (..........................) 
    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.        จ านวน   75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอื่น ระบุ...... จ านวน   ......-............บาท 
(..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ 4  มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์และรถยนต์
โรงเรียน 

25,000 
  

25,000 

กิจกรรมจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 50,000   50,000 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ - ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมบ ารุงวัสดุ 
ครุภัณฑ์และรถยนต์โรงเรียน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูธิดาพร 

2. กิจกรรมจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง และ
หล่อลื่น 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูเทพศิรินทร์ 



 

 

 

 8.   การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ และ
พร้อมใช้งาน 
 2. มีการด าเนินการซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ครุภัณฑ์ทุกอย่างมีสภาพพร้อมใช้งาน 
  9.2 มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ได้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
  9.3 บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้รถยนต์โรงเรียนในการไปราชการต่างๆ  
  9.4 อาคารสถานที่ดูสะอาด โล่ง สบายตา 
 
    ลงชื่อ ...................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                            (นางสาวธิดาพร  บับพาน) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
              ลงชื่อ ..................................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ .................................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
           ลงชื่อ .....................................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ              
                        (นางสาวเบญจรัตน์   ห้วยทราย) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
              (นายปิโย  ลุสุข) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 



 

 

 

กิจกรรมที่  1 
ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ และรถยนต์โรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบ               นางสาวเทพศิรินทร์   ราชชิต 
ระยะเวลาด าเนินการ         พฤษภาคม 2565 – มีนาคม  2566 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพความพร้อมใช้งานได้เสมอ 
  1.2 เพ่ือให้การจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ได้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
  1.3  เพ่ือให้การเดินทางโดยใช้รถยนต์โรงเรียนเป็นไปอย่างคล่องตัว 
2. เป้าหมาย 
  2.1 ด้านปริมาณ 
  2.1.1 ครุภัณฑ์ทุกอย่างมีสภาพพร้อมใช้งาน 
 2.1.2 มีการซ่อมบ ารุงรถยนต์โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 2.1.3 ครุภัณฑ์ที่ช ารุดทุกอย่าง ได้รับการซ่อมบ ารุงถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
 

  2.2 ด้านคุณภาพ 
 2.2.1 บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาใช้งานครุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.2 การด าเนินการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
 2.2.3 การเดินทางโดยใช้รถยนต์โรงเรียนเป็นไปอย่างคล่องตัว  

 
3. กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล 

มีนาคม 2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
มีนาคม   2566 

 
4. งบประมาณ (แหล่งที่มาของงบประมาณ) 
  งบประมาณ 25,000 บาท 
        เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
        เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
       เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  
5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
1. ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบ ารุงฯ 
2. ปริมาณการใช้งานครุภัณฑ์โรงเรียน 
3. ความพึงพอใจในการใช้งานครุภัณฑ์ 
4. ปริมาณการซ่อมบ ารุงรถยนต์โรงเรียน 
5. ปริมาณการขอใช้รถยนต์โรงเรียน 
 

1. ตรวจสอบจาก 
    รายงานจัดซื้อ 
    จัดจ้าง 
2. สถิติการใช้งาน 
3. สอบถาม 

1. ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัด
จ้าง 
2. ทะเบียนคุมเอกสารการ 
    จัดซื้อจัดจ้าง 
3. แบบสอบถาม 
4. ทะเบียนการซ่อมบ ารุงฯ 



 

 

 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
  6.1 ครุภัณฑ์ทุกอย่างมีสภาพพร้อมใช้งาน 
  6.2 มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ได้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
  
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 
 

ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และ
รถยนต์โรงเรียน 
(เม่ือต้องซ่อมบ ารุง) 

 
 
 

 25,000  25,000 

 รวม   25,00
0 

 25,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่  2 
จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธิดาพร  บับพาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม  2566 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วตัถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้มีเชื้อเพลิงเพียงพอส าหรับรถยนต์โรงเรียน 
  1.2 เพ่ือให้มีเชื้อเพลงเพียงพอส าหรับการตัดหญ้า วัชพืชที่ข้ึนรก 

 
2. เป้าหมาย 
  2.1 ด้านปริมาณ 
 2.1.1 มีน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์เพียงพอในการเดินทางไปราชการ 
 2.1.2 มีน้ ามันเชื้อเพลงรถตัดหญ้าเพียงพอ ในการตัดหญ้าและวัชพืช 
  2.2 ด้านคุณภาพ 
 2.2.1 การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.2 โรงเรียนมีความสะอาด โล่ง หญ้าและวัชพืชถูกตัด 
 
3. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
 พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565 – มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

 
4. งบประมาณ (แหล่งที่มาของงบประมาณ) 
  งบประมาณ 50,000 บาท 
        เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
        เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
            เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 
 
5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
1. ความเพียงพอของเชื้อเพลิง 
2. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
3. ความพึงพอใจในการใช้เชื้อเพลิง 

1. ตรวจสอบ 
2. นับสถิต ิ
3. สอบถาม 

1. ทะเบียนการซ่อมบ ารุงฯ 
2. ทะเบียนการซ่อมบ ารุงฯ 
3. แบบสอบถาม 

 
 
 
 



 

 

 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ     
  6.1 บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้เชื้อเพลิงรถยนต์โรงเรียน เดินทางไปสถานที่ต่างๆ 
    6.2 โรงเรียนโล่ง สะอาดตา ไม่มีหญ้าหรือวัชพืชขึ้นรก 
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

รวม 

1 น้ ามันดีเซล   25,000  25,000 
2 น้ ามันเบนซิน   25,000  25,000 

 รวม   50,00
0 

 50,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า น้ าประปาและอ่ืนๆ) 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา ที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย 
ลักษณะโครงการ             ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการศึกษานั้น การที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม บรรยากาศภายในโรงเรียน การ
ปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จ าเป็นให้เพียงพอและมีความพร้อมอยู่เสมอ จะส่งผลดีต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาในด้านต่างๆ ของโรงเรียน มีประสิทธิภาพก้าวหน้าดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือเพ่ิมการให้บริการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในโรงเรียน 
  2.2 เพ่ือจัดระบบน้ าดื่ม-น้ าใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 จัดระบบไฟฟ้า  น้ าประปา  โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต  และดวงตราไปรษณีย์ให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างดียิ่ง 
 
3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงคุณภาพ 
 3.1.1 โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประโยชน์จากสิ่งสาธารณูปโภคดียิ่งข้ึน 
 3.1.2 ครู นักการภารโรง นักเรียนได้รับการใช้บริการด้านสาธารณูปโภคในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการ 
       3.2 เชิงปริมาณ 
 3.2.1 อาคารเรียน  และระบบงานที่เก่ียวข้องใช้สาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
6. งบประมาณ  159,842 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร      จ านวน   ..........-........บาท (..........................) 
    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.      จ านวน   159,842บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพัน
แปดร้อย 
                                                                   สี่สบิสองบาทถ้วน) 
    6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ.....จ านวน   ......-............บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ 4  มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าไฟฟ้า น้ าประปาและอ่ืนๆ 159,842  159,842  
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ - ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินการ 

  
8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนได้รับประโยชน์จากสิ่ง
สาธารณูปโภคดียิ่งข้ึน 
2. ครู นักการภารโรง นักเรียน
ได้รับการใช้บริการด้าน
สาธารณูปโภคในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เพียงพอต่อความต้องการ 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูเบญจรัตน์ 



 

 

 

 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 การให้บริการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในโรงเรียน 
  9.2 การจัดระบบน้ าดื่ม-น้ าใช้อย่างมีคุณภาพ 
  9.3 การจัดระบบไฟฟ้า  น้ าประปา  โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต  และดวงตราไปรษณีย์ให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง 
 
 
           ลงชื่อ ...................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (นางสาวเบญจรัตน์   ห้วยทราย) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
              ลงชื่อ ..................................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ .................................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
        (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
           ลงชื่อ .....................................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ              
                       (นางสาวเบญจรัตน์   ห้วยทราย) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
              (นายปิโย  ลุสุข) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 



 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการผลิตน้ าดื่มโรงเรียน 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา ที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย 
ลักษณะโครงการ             ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการศึกษานั้น การที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม บรรยากาศภายในโรงเรียน การ
ปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จ าเป็นให้เพียงพอและมีความพร้อมอยู่เสมอ จะส่งผลดีต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาในด้านต่างๆ ของโรงเรียน มีประสิทธิภาพก้าวหน้าดียิ่งขึ้นต่อไป 
 2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือเพ่ิมการให้บริการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือจัดระบบน้ าดื่ม-น้ าใช้อย่างมีคุณภาพ 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงคุณภาพ 
 3.1.1 ระบบงานที่เก่ียวข้องใช้สาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพ 
       3.2 เชิงปริมาณ 

 3.2.1 โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับประโยชน์จากน้ าดื่มดียิ่งขึ้น 
 3.2.3 ครู นักการภารโรง นักเรียนได้รับการใช้บริการน้ าดื่มในโรงเรียน 
อย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูอุทิศ 



 

 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
6. งบประมาณ  3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร       จ านวน   ..........-........บาท (..........................) 
    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.        จ านวน   3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
    6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...... จ านวน   ......-............บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ 4  มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าวัสดุรักษา ซ่อมบ ารุงโรงน้ าดื่มโรงเรียน 3,000   3,000 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ - ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินการ 

 
 8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนได้รับประโยชน์จาก
น้ าดื่มดียิ่งขึ้น 
2. ครู นักการภารโรง นักเรียน
ได้รับการใช้บริการน้ าดื่มใน
โรงเรียนอย่างมีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    9.1 การให้บริการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในโรงเรียน 
  9.2 การจัดระบบน้ าดื่ม-น้ าใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
                    ลงชื่อ ...................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นายอุทิศ พันนุมา) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
              ลงชื่อ ..................................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 



 

 

 

 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ .................................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
           ลงชื่อ .....................................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ              
                       (นางสาวเบญจรัตน์   ห้วยทราย) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
              (นายปิโย  ลุสุข) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร (ใช้งบส ารองจ่าย ) 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา ที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา 
ลักษณะโครงการ             ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานของผู้บริหารเป็นงานที่ความส าคัญอย่างยิ่ง  ในการที่จะท าให้การด าเนินงานในด้าน
ต่างๆของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และจุดเน้นของ
สถานศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสนับสนุน ในด้านงบประมาณ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของผู้บริหารให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป 
 
 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อให้การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2  เพื่อให้การบริหารงานอาคารสถานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3  เพ่ือให้การบริหารงานด้านอื่นๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงคุณภาพ 
 3.1.1 มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น  และมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
 3.1.2 มีอาคารสถานที่ที่ปลอดภัยและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและการท ากิจกรรม 
 3.1.3 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ  
       3.2 เชิงปริมาณ 
 3.2.1 มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น  ไม้ดอกไม้ประดับ 
 3.2.2 มีอาคารสถานที่และห้องพิเศษ ต่างๆเพียงพอ 
 3.2.3  มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ  

 
 
 



 

 

 

 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
6. งบประมาณ  134,620 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร       จ านวน   ..........-........บาท (..........................) 
    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.        จ านวน   134,620 บาท (หนึ่งแสนสามหื่นสี่พันหก
ร้อย  
                                                                                                  ยี่สิบบาทถ้วน) 
    6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...... จ านวน   ......-............บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ 4  มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-ค่าวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และห้อง
พิเศษ ต่างๆ 
-ค่าวัสดุเพ่ือใช้ในการอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงาน 

134,620   134,620 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ - ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินการ 

 
 8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น  
และมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
2. มีอาคารสถานที่ที่ปลอดภัยและ
เพียงพอในการจัดการเรียนการ
สอนและการท ากิจกรรม 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- แบบประเมิน 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูขวัญตา 



 

 

 

3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   9.1 การให้บริการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในโรงเรียน 
  9.2 การจัดระบบน้ าดื่ม-น้ าใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
                     ลงชื่อ ...................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
              ลงชื่อ ..................................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ .................................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
           ลงชื่อ .....................................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ              
                       (นางสาวเบญจรัตน์   ห้วยทราย) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
              (นายปิโย  ลุสุข) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 
 



 

 

 

ชื่อโครงการ : ออมทรัพย์ออมความดี 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านคุณภาพ 
ประเด็น : ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น ของโลกใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็น : มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววราลักษณ์  ไพศาล 
ลักษณะโครงการ             ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการศึกษานั้น การที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้เนื้อหาวิชาต่างๆและเกิดคุณลักษณะที่ดี ทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนจึงจัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพื่อรองรับการจัดการดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพก้าวหน้าดียิ่งขึ้นต่อไป 
 2. วัตถุประสงค์ 
        2.1 นักเรียนได้ออมทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต 
  2.2  นักเรียนมีนิสัยรักการออม 
  2.3  นักเรียนทุกคนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงคุณภาพ 
  3.1.1 นักเรียนได้มีเงินสะสมในบัญชี 
 3.1.2  นักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
       3.2 เชิงปริมาณ 

 3.2.1 นักเรียนในโรงเรียนผาเทิบวิทยา  จ านวน  368  คน  ได้เข้าร่วมโครงการ 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูวราลักษณ์ 



 

 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
6. งบประมาณ  2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร       จ านวน   ..........-........บาท (..........................) 
    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.        จ านวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
    6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...... จ านวน   ......-............บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ 4  มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-ค่าวัสดุด าเนินงานออมทรัพย์ออมความดี 2,000   2,000 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ - ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินการ 

 
 8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนในโรงเรียนผาเทิบ
วิทยา  จ านวน  368  คน  ได้
เข้าร่วมโครงการ 
2. นักเรียนได้มีเงินสะสมใน
บัญชี 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- แบบประเมิน 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 นักเรียนมีนิสัยรักการออม 
     9.2 นักเรียนมีเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต 
 
 
                            ลงชื่อ ...................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                       (นางสาววราลักษณ์  ไพสาล) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ ..................................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 



 

 

 

 
 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ .................................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
           ลงชื่อ .....................................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ              
                       (นางสาวเบญจรัตน์   ห้วยทราย) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
              (นายปิโย  ลุสุข) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ชื่อโครงการ : จัดหาวัสดุกลาง 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็น : ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา ที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวธิดาพร  บับพาน 
ลักษณะโครงการ             ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารจัดการจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีวัสดุ  อุปกรณ์เพ่ือใช้ในงานบริหารจัดการ  เพ่ือการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดองค์กร  โรงเรียนได้แบ่งระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและภาระงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานมอบหมายเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามที่ชุมชนคาดหวังโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานใน
กรอบงานตามที่ก าหนดจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน 
           2.2 เพ่ือให้มีระบบงานสารสนเทศ และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                         
            2.3 เพ่ือให้โรงเรียนปฏิบัติงานด้านระบบงบประมาณ ได้สอดคล้องกับนโยบาย 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงคุณภาพ 
 3.1.1 บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนผาเทิบวิทยาได้ประโยชน์จากวัสดุต่างๆต่อองค์กรและการ
จัดการเรียนการสอน 
      3.2 เชิงปริมาณ 

 3.2.1 จัดซื้อวัสดุส านักงานได้ตามวัตถุประสงค์และเพียงพอต่อการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
6. งบประมาณ  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร       จ านวน   ..........-........บาท (..........................) 
    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.        จ านวน   30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
    6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...... จ านวน   ......-............บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ 4  มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่ากระดาษ   
ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน 
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 

10,000 
10,000 
10,000 

  10,000 
10,000 
10,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ - ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินการ 

 
 8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีวัสดุและอุปกรณ์ทุกอย่างมี
สภาพพร้อมใช้งาน 
2. มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุและอุปกรณ์ได้รวดเร็ว พร้อม
ทั้งถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- แบบประเมิน 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีวัสดุและอุปกรณ์ทุกอย่างมีสภาพพร้อมใช้งาน 
 9.2 มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ได้รวดเร็ว พร้อมทั้งถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูธิดาพร 



 

 

 

 
 
                   ลงชื่อ ...................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               (นางสาวธิดาพร บับพาน) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
              ลงชื่อ ..................................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ .................................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
           ลงชื่อ .....................................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ              
                       (นางสาวเบญจรัตน์   ห้วยทราย) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
              (นายปิโย  ลุสุข) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านโอกาส 
ประเด็น : ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็น
เลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็น : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา 
ลักษณะโครงการ             ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษานั้น การที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดบริการค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน  จัดบริการค่าเครื่องแบบนักเรียน
จัดบริการหนังสือเรียน  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมทั้งบริการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้สามารถเรียน
ต่อได้ โรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือรองรับการจัดการดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพก้าวหน้าดียิ่งขึ้นต่อไป 
 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือจัดบริการค่าอุปกรณ์การเรียน – ค่าเครื่องแบบของนักเรียนภายในโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือจัดบริการหนังสือเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ร่วมทั้งบริการปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนยากจนให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
อย่างดียิ่ง 

 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงคุณภาพ 
 3.1.1 นักเรียนได้รับประโยชน์จากการบริการค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.1.2 นักเรียนได้รับการบริการหนังสือเรียน ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับบริการ
ปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.2 เชิงปริมาณ 

 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนผาเทบิวิทยาได้รับการบริการค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน   
ค่าบริการหนังสือเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริการปัจจัยพ้ืนฐานของนักเรียนยากจน 

 
 



 

 

 

 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
6. งบประมาณ  745,410 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร           จ านวน   ..........-........บาท (..........................) 
    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.          จ านวน 745,410 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบ      
                                                                                               บาทถ้วน)    
       6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...... จ านวน   ......-............บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ 4  มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าจัดกิจกรรมจัดบริการค่าอุปกรณ์การเรียน 162,320   162,320 
ค่าจัดกิจกรรมจัดบริการค่าเครื่องแบบนักเรียน 175,300   175,300 
ค่าจัดกิจกรรมจัดบริการค่าหนังสือเรียน 407,790   407,790 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ - ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินการ 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมจัดบริการค่าอุปกรณ์การเรียน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูขวัญตา 

2 กิจกรรมจัดบริการค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูขวัญตา 

3 กิจกรรมการจัดบริการหนังสือเรียน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูธิดาพร 



 

 

 

 
 8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีการจัดบริการค่าอุปกรณ์การ
เรียน – ค่าเครื่องแบบของนักเรียน
ภายในโรงเรียน 
2. มีการจัดบริการหนังสือเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
รวมทั้งบริการปัจจัยพ้ืนฐานของ
นักเรียนยากจนให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- แบบประเมิน 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 การจัดบริการค่าอุปกรณ์การเรียน – ค่าเครื่องแบบของนักเรียนภายในโรงเรียน 
 9.2 การจัดบริการหนังสือเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งบริการปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนยากจนให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง 
 
 
                      ลงชื่อ ...................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางสาวขวัญตา เหง้าโอสา) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
              ลงชื่อ ..................................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ .................................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
           ลงชื่อ .....................................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ              
                        (นางสาวเบญจรัตน์   ห้วยทราย) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
              (นายปิโย  ลุสุข) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
กิจกรรมที่  1 

จัดบริการค่าอุปกรณ์การเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา   
ระยะเวลาการด าเนินการ    พฤษภาคม   2565  -    มีนาคม   2566 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  นักเรียนได้รับบริการค่าอุปกรณ์การเรียน 
 1.2  นักเรียนที่มีฐานะยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาและทางสังคมเท่าเทียมกัน 
 1.3  นักเรียนทุกคนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 1.4  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตของนักเรียน 
 
2. เป้าหมาย 
 2.1 ด้านปริมาณ 
 2.1.1 นักเรียนในโรงเรียนผาเทิบวิทยา  จ านวน  368 คน ได้รับบริการค่าอุปกรณ์การเรียน 
100 % 
 2.2 ด้านคณุภาพ 
  2.2.1 นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกคน 
 2.2.2นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางสังคมมาโรงเรียนอย่างมีความสุข 
 2.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
3. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ มีนาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565  - มีนาคม  2566 
4. ติดตามและประเมินผล มีนาคม  2566 
5. สรุปประเมินผล มีนาคม  2566 

 
4. งบประมาณ (แหล่งที่มาของงบประมาณ) 
  งบประมาณ 162,320 บาท 

        เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 

        เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

       เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
 
5. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการ เครื่องมือ 
1. นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนครบทุกคน 
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

- สอบถาม 
 

-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 



 

 

 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   6.1 นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบทุกคน 
 6.2 นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางสังคมมาโรงเรียนอย่างมีความสุข 
 6.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

 
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ต้น  174  คน  420 73,080 2  ภาคเรียน 
2 ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ปลาย 194 คน  460 89,240 2  ภาคเรียน 

รวม 162,320  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
กิจกรรมที่  2 

จัดบริการค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา 
ระยะเวลาการด าเนินการ    พฤษภาคม   2565  -    มีนาคม   2566 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์ 
 2.1  นักเรียนได้รับบริการค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 2.2  นักเรียนที่มีฐานะยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาและทางสังคมเท่าเทียมกัน 
 2.3 นักเรียนทุกคนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 2.4  เพื่อช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต 
 
2. เป้าหมาย 
 2.1 ด้านปริมาณ 
 2.1.1 นักเรียนในโรงเรียนผาเทิบวิทยา  จ านวน  368  คน  ได้รับบริการค่าเครื่องแบบนักเรียน  
100 % 
 2.2 ด้านคณุภาพ 
 2.2.1 นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพื่อใส่มาโรงเรียนทุกคน 
 2.2.2 นักเรียนที่มีฐานะยากจนมาเรียนอย่างมีความสุข 
                2.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
3. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ มีนาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565  - มีนาคม  2566 
4. ติดตามและประเมินผล มีนาคม  2566 
5. สรุปประเมินผล มีนาคม  2566 

 

4. งบประมาณ (แหล่งที่มาของงบประมาณ) 

  งบประมาณ 175,300 บาท 

        เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 

        เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

       เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

 

 
 



 

 

 

5. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการ เครื่องมือ 

1.  นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน 
2.  นักเรียนที่มีฐานะยากจนมีโอกาสมาเรียนมากขึ้น 

- สอบถาม 
 

-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพ่ือใส่มาโรงเรียนทุกวัน 
 6.2 นักเรียนที่มีฐานะยากจนมีโอกาสมาเรียนมากขึ้น 
 6.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

 
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ม.ต้น  174  คน  450 78,300  
2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

 ม.ปลาย 
194 คน  500 97,000  

รวม 175,300  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมที่  3 
การจัดบริการหนังสือเรียน 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวธิดาพร  บับพาน 
ระยะเวลาการด าเนินการ    พฤษภาคม   2565  -  มีนาคม   2566 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  นักเรียนได้รับบริการหนังสือเรียนทุกคน 
 1.2  นักเรียนที่มีฐานะยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาและทางสังคมเท่าเทียมกัน 
 1.3  นักเรียนทุกคนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 1.4  เพื่อช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต 
 
2. เป้าหมาย 
 2.1 ด้านปริมาณ 
  2.1.1 นักเรียนในโรงเรียนผาเทิบวิทยา  จ านวน  368  คน  ได้รับบริการหนังสือเรียน  100 % 
 2.2 ด้านคณุภาพ 
 2.2.1 นักเรียนมีหนังสือเรียนทุกคน 
 2.2.2 นักเรียนที่มีฐานะยากจนมาเรียนอย่างมีความสุข 
 2.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
3. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนการด าเนินการ มีนาคม  2565 
2. ขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม  2565 
3. ด าเนินการตามแผนงาน พฤษภาคม  2565  - มีนาคม  2566 
4. ติดตามและประเมินผล มีนาคม  2566 
5. สรุปประเมินผล มีนาคม  2566 

 
4. งบประมาณ (แหล่งที่มาของงบประมาณ) 

  งบประมาณ 407,790 บาท 

        เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 

        เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

       เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ค่าหนังสือเรียน) 

 
5. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการ เครื่องมือ 
1. นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคน 
2.  นักเรียนที่มีฐานะยากจนมีโอกาสมาเรียนมากขึ้น 

- สอบถาม 
 

-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 



 

 

 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนมีหนังสือเพ่ือใช้ในการเรียน 
 6.2 นักเรียนที่มีฐานะยากจนมีโอกาสมาเรียนมากขึ้น 
 6.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

 
7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 หนังสือสาระการเรียนรู้

พ้ืนฐาน/รายวิชาพ้ืนฐาน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

368 คน ตามราคา
หน้าปกหนังสือ 

407,790  

รวม 407,790  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ชื่อโครงการ : บริการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน   
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. 2564-2565   
ด้าน : ด้านโอกาส 
ประเด็น : ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็น
เลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สอดคล้องกลยุทธ์และนโยบาย สพม.มุกดาหาร  
พันธกิจ : ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ :  
มาตรฐาน : คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็น : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา 
ลักษณะโครงการ             ใหม ่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานของผู้บริหารเป็นงานที่ความส าคัญอย่างยิ่ง  ในการที่จะท าให้การด าเนินงานในด้าน
ต่างๆของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และจุดเน้นของ
สถานศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสนับสนุน ในด้านงบประมาณ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของผู้บริหารให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป 
 2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  นักเรียนได้รับบริการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 2.2  นักเรียนที่มีฐานะยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาและทางสังคมเท่าเทียมกัน 
 2.3  นักเรียนทุกคนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 2.4.   เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงคุณภาพ 
  3.1.1 นักเรียนมีได้รับบริการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.1.2 นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางสังคมมาโรงเรียนอย่างมีความสุข 
 3.1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
      3.2 เชิงปริมาณ 
  3.2.1 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนผาเทิบวิทยา  จ านวน  174 คน  ได้รับบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 
 
 
 



 

 

 

 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
6. งบประมาณ  471,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
    6.1 งบประมาณจาก สพม.มุกดาหาร  จ านวน   ..........-........บาท (..........................) 
    6.2 เงินงบประมาณจัดสรร จาก สพฐ.          จ านวน 471,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน) 
     6.3 เงินงบประมาณจัดสรร จาก แหล่งอ่ืน ระบุ...... จ านวน   ......-............บาท (..........................) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) ยกกิจกรรมที่ใช้เงินลงมาจากข้อ 4  มาลงตารางนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าด าเนินกิจกรรมเงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
(1,500x157 คน) 

   471,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ - ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนด าเนินการ 

 
 8.   การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนได้รับบริการปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางสังคมมา
โรงเรียนอย่างมีความสุข 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- แบบประเมิน 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้รับบริการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางสังคมมาโรงเรียนอย่างมีความสุข 
 9.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมชี้แจงวางแผนด าเนินงาน 
3.ด าเนินงานตามแผน 
4. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล 

มีนาคม  2565 
พฤษภาคม  2565 
พฤษภาคม 2565  –  
มีนาคม  2566 
มีนาคม  2566 

โรงเรียนผาเทิบ
วิทยา 

ครูขวัญตา 



 

 

 

 
                  ลงชื่อ ...................................  ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                               (นางสาวขวัญตา เหง้าโอสา) 
 
ความเห็นผู้ที่สถานศึกษาก าหนด (หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
              ลงชื่อ ..................................  หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ .................................  หวัหน้ากลุ่มงานแผนฯ 
       (นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
           ลงชื่อ .....................................  รองผู้อ านวยการกลุ่มฯ              
                       (นางสาวเบญจรัตน์   ห้วยทราย) 
 
          ...................................................................................................................................................... 
          ...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ ..............................  ผูอ้นุมัติโครงการ  
              (นายปิโย  ลุสุข) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 


