
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2565 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

การใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา  2565 

ของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ครั้งท่ี 1/2565   

เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2565 ไดพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา  2565 ของโรงเรียน 

สกลนครพัฒนศึกษาแลวมีมติให   

1.เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณดังรายละเอียดท่ีแนบมาดวยนี้ 

2.เห็นชอบใหดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2565 ได 

 

 

   (ลงช่ือ) ................................................................... 

          (ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย) 

          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

           โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา  2565 

ของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ครั้งท่ี 1/2565  

เมื่อวันท่ี 28  มีนาคม 2565 ไดพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา  2565 ของโรงเรียน                

สกลนครพัฒนศึกษาแลวมีมติให   

1.เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณจากเงินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนดังรายละเอียดท่ีแนบมาดวยนี้ 

2.เห็นชอบใหดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2565 ได 

 

 

   (ลงช่ือ) ................................................................... 

           ( นายบดินทร  นารถโคษา ) 

                  ประธานคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย 

            โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 เพ่ือเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานและใช้งบประมาณในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ นโยบายคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน นโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ทิศทางการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์  โรงเรียนสกลนคร
พัฒนศึกษา  อันจะเกิดประโยชน์แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างสูงสุด 
 ในการนี้ โรงเรียนได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากพระราชบัญญัติการศึกษา  และกฎระเบียบ  ตลอดจน
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ให้ถูกต้องเหมาะสม 
และครบถ้วน  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 นี้สำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดีนั้นเกิดจากความร่วมมือ 
ของผู้บริหาร  รองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ตลอดจนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการให้แนวทางการดำเนินงานและชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดแกบุ่คลากรที่ดำเนินงานและทางราชการ  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

    คณะผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
เรื่อง                   หน้า 
การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2564       ก 
ส่วนที ่1 สภาพปัจจุบัน/สภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา    1 
 - ข้อมูลทั่วไป           2 
 - แผนผังโครงสร้าง  ขอบข่าย  และภารกิจของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา    11 
 ส่วนที ่2 นโยบายและการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในแผนปฏิบัติการกับนโยบาย   

-  ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)       13 
-  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 15  

-  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      17 

-  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา         18 
 สกลนคร   ปี 2564 

-  ทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์  27  
   ของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา          

ส่วนที ่3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี,สรุปวิเคราะห์กรอบวงเงินงบประมาณปีการศึกษา  2564   
 - แผนการใช้จ่าย/การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา  2564      32 
 - การจัดสรรงบประมาณแยกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้     36 
 - โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ        37 
ส่วนที ่4 รายละเอียดโครงการแยกตาม กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรม    
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
  - งานวิชาการ          51 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        115 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      145 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     210   
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        232 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       264 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์     292 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      312 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      331 
  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         345 



 สารบัญ 
เรื่อง                    หน้า 
  - งานห้องสมุด          352 
  - งานแนะแนว          364 
 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน         370 
 กลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไป         424 
 กลุ่มงานบริหารอำนวยการ,นโยบายและแผนงาน       457 
 ค่าบริการสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูและบุคลากร      493 
ภาคผนวก 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564    
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

 
ส่วนที่ 1 

สภาพปัจจุบัน/สภาพการจัดการศึกษา 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
สภาพปัจจุบัน 

สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   ตั้งอยู่เลขที่  271 หมู่  2  ถนนไอทียู   ตำบลธาตุเชิงชุม   อำเภอเมือง    

จังหวัดสกลนคร รหัสไปรณีย์ 47000 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23   สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์/โทรสาร 042-728195 และ 042-728151      
E-mail : sakonpat@gmail.com  Website : http://www.sps.ac.th 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ก่อตั้งเมื่อวันที่  19  มิถุนายน พ.ศ.2521  
ที่ตั้งเลขที ่271 หมู่ 2 ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที ่27 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา 
เปิดสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ อำเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารฝึกงาน 3 หลัง หอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง อาคารเรียน
พิเศษ 3 หลัง บ้านพักครู 7 หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ 2 หลัง ห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน 7 หลัง   

 

ข้อมูลจำเพาะ 
ชื่อ   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
อักษรย่อ   ส.พ.ศ. 
ที่ตั้ง   เลขที่ 271 หมู่ 2 ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
โทรศัพท/์โทรสาร 042-728195 
พื้นที่   27 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา 
ตราประจำโรงเรียน 

  
 

 
 

พระธาตุดุม ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ ตั้งอยู่ท่ีหมู่บ้านธาตุดุม 
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 

คติพจน์โรงเรียน  ปญฺ ฺญา  นรานํ  รตนํ  :   ปัญญาเป็นรัตนของนรชน 
คำขวัญโรงเรียน  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่สันติ 
ดอกไมป้ระจำโรงเรียน ดอกจาน (ดอกทองกวาว) 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นอินทนิล 

 
 

mailto:sakonpat@gmail.com
http://www.sps.ac.th/
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สีประจำโรงเรียน 
 
 
 

 
น้ำเงิน-ชมพู 

    สีน้ำเงิน หมายถึง  ความเข้มแข็ง อดทน 
สีชมพู หมายถึง ความรัก ความสามัคคี 

ปรัชญาของโรงเรียน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการสร้างสรรค์และผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีความมุ่งม่ัน 
ต่อการนำความรู้มาใช้ให้เกิดผลดีต่อตนเอง สังคม และชุมชนที่ตนต้องตอบแทน 

แผนการจัดห้องเรียน ม.ต้น ม.1 จำนวน 10 ห้อง , ม.2 จำนวน 10 ห้อง , ม.3 จำนวน 9 ห้อง 
แผนการจัดห้องเรียน ม.ปลาย ม.4 จำนวน 9 ห้อง , ม.5 จำนวน 9 ห้อง , ม.6 จำนวน 7 ห้อง 
จำนวนห้องเรียน   รวมทั้งสิ้น 54 ห้อง 
หลักสูตร  ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง
แก้ไข 2560 โดยจัดอิงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

1.2 สภาพชุมชนโดยรวม   
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีลักษณะสภาพชุมชนชานเมือง ทิศเหนือจดหมู่บ้านไตรภพ ทิศใต้จดศูนย์
บรรเทาสาธารณภัยและชุมชนธาตุดุม ทิศตะวันออกจดสนามกีฬาเทศบาลนครเมืองสกลนคร และทิศตะวันตกจดชุมชน
ธาตุดุม 4 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ กระแสสังคมในภาวะปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากสังคมชานเมือง 
ที่เรียบง่ายเป็นสังคมเมืองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รับเอาวัตถุนิยมตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ ประชาชนส่วนมาก
เป็นเผ่าพันธุ์ย้อ พูดภาษาย้อ ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตร
เป็นหลัก นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ ค้าขาย รับราชการและรับจ้างทั่วไป  
 

1.3 ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน 
1. นายสมบรูณ์  ลาดศิลา  ปี 2521    ถึง  2533       ครูใหญ่/อาจารยใ์หญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. นายแสง  ชานัย                  ปี 2533   ถึง  2535      ผู้อำนวยการโรงเรียน 
3. นายเจน  บุณยารมย์          ปี 2535   ถึง  2538     ผู้อำนวยการโรงเรียน 
4. นายวิโรจน์  ศรีพรหมทัต   ปี 2538   ถึง  2545     ผู้อำนวยการโรงเรียน 
5. นายสมชาย  โสมรักษ์              ปี 2545   ถึง  2549   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
6. นายสุชาติ  กันติศาฤทธิ           ปี 2549   ถึง  2551       ผู้อำนวยการโรงเรียน 
7. นายยรรยง  คนสมบูรณ์           ปี 2552   ถึง  2559 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
8. นายบดินทร ์ นารถโคษา  ปี 2559    ถึง  ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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1.4 ข้อมูลบุคลากร 
1. ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามระดับปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 10 155 198 353 35 
ม.2 10 150 192 342 34 
ม.3 10 163 166 329 32 

รวม ม.ต้น 30 468 556 1,029  
ม.4 9 125 160 285 28 
ม.5 9 83 138 221 22 
ม.6 8 92 94 168 23 

รวม ม.ปลาย 26 300 392 692  
รวมทั้งหมด 56 768 948 1,716  

  
2. ข้อมูลครูและบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง / เพศ 

ที ่ ตำแหน่ง 
จำนวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร 3 2 5 
2 คร ู 22 62 84 
3 พนักงานราชการ - 1 1 
4 ครูอัตราจ้าง 4 8 12 
 รวม 29 73 102 
5 เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 
6 ลูกจ้างชั่วคราว 6 5 11 
 รวม 6 6 12 
7 นักการภารโรง/ลูกจ้างประจำ 2 - 2 
8 ครูชาวต่างชาติ 1 2 3 
9 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - 1 1 
 รวม  3 3 6 

  ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
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3. ข้อมูลข้าราชการครูจำแนกตามตำแหน่งและเพศ 

ที ่ ตำแหน่ง 
จำนวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) 1 - 1 
2 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) 2 2 4 
3 ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) 12 41 53 
4 ครูชำนาญการ (ค.ศ.2) 2 8 10 
5 ครู (ค.ศ.1) 5 9 14 
6 ครูผู้ช่วย 3 4 7 
 รวมทั้งสิ้น 252 64 89 

ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

 

4. ข้อมูลครูผู้สอน  จำแนกตามสาขาวิชาเอก/วิชาที่สอน 

 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
  

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ภาษาไทย 2 10 12 
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 17 21 
3 คณิตศาสตร์ 5 7 12 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 8 9 
5 ภาษาต่างประเทศ 2 7 9 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5 
7 ศิลปะ 2 3 5 
8 การงานอาชีพ 1 6 7 
9 ฝ่ายสนับสนุนการสอน    
 9.1 แนะแนว/การเงิน 1 1 2 
 9.2 การเงิน - 2 2 

รวมทั้งสิ้น 22 62 84 
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5. ข้อมูลครูพนักงานราชการ/อัตราจ้างจำแนกตามสาขาวิชาเอก/วิชาที่สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
 
1.5 ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
 

ที ่ ชื่ออาคาร ลักษณะ
อาคาร 

ปี พ.ศ.ที่
สร้าง 

การได้มา 
จำนวนเงิน แหล่งเงิน หมายเหตุ 

1 อาคาร 424 (อาคาร 1) 4 ชั้น 2523 5,000,000 งปม.  
2 อาคารอเนกประสงค์ 

100/27 (อาคารคหกร
รม) 

1 ชั้น 2523 500,000 งปม. รื้อถอน 

3 อาคารอเนกประสงค์ 
100/27 (หอประชุม) 

1 ชั้น 2523 1,400,000 งปม.  

4 อาคาร 418 (อาคาร 2) 4 ชั้น 2526 5,800,000 งปม.  
5 อาคารอเนกประสงค์ 

100/27 
 (โรงฝึกงานอุตสาหกรรม) 

1 ชั้น 2523 500,000 งปม. รื้อถอน 

6 อาคาร 318 (อาคาร 3) 4 ชั้น 2531 5,350,000 งปม.  
7 อาคารอเนกประสงค์ 

204/27(อาคาร
ศิลปศึกษา) 

2 ชั้น 2534 2,677,000 งปม.  

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ดนตรี 1  1 
2 คณิตศาสตร์  1 1 
3 นาฎศิลป์  1 1 
4 คอมพิวเตอร์ 1 1 2 
5 ภาษาต่างประเทศ  3 3 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 1  1 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 3 4 

รวมทั้งสิ้น 4 9 13 
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ที ่ ชื่ออาคาร ลักษณะ

อาคาร 
ปี พ.ศ.ที่

สร้าง 
การได้มา 

จำนวนเงิน แหล่งเงิน หมายเหตุ 
8 อาคารประชาสัมพันธ์* 1 ชั้น 2536 45,000 งบอุดหนุนฯ *สร้างเองใช้

แรงงาน
นักการภาร

โรง 

9 อาคารเรียนชั่วคราว พ.1* 1 ชั้น 2553 600,000 งบอุดหนุนฯ 
10 อาคารเรียนชั่วคราว พ.2* 1 ชั้น 2552 300,000 งบอุดหนุนฯ 
11 อาคารเรียนชั่วคราว พ.3* 1 ชั้น 2554 780,000 งบอุดหนุนฯ 
12 อาคารกิจการนักเรียน* 1 ชั้น 2548 120,000 งบอุดหนุนฯ 
13 โรงอาหาร* 1 ชั้น 2554 400,000 งบอุดหนุนฯ 
14 ห้องประชุมพระธาตุดุม 1 ชั้น 2559 1,000,000 งบสมาคมฯ  
15 อาคาร 318ล/55-ก 

(อาคาร 4) 
4 ชั้น 2559 -

2560 
20,750,000 งปม.  

16 โดมเอนกประสงค์ - 2560 3,700,000 งบสมาคมฯ  
 
 
1.6 บ้านพักครูและลูกจ้างประจำ 
 

ที ่ ลักษณะอาคาร ปี พ.ศ. ที่สร้าง การได้มา 
จำนวนเงิน แหล่งเงิน หมายเหตุ 

1 บ้านพัก 2 ชั้น 2522 100,000 งปม. บ้านพักคร ู

2 บ้านพัก 2 ชั้น 2523 55,000 งปม. บ้านพักนักการ 

3 บ้านพัก 2 ชั้น 2524 191,000 งปม. บ้านพักคร ู

4 บ้านพัก 2 ชั้น 2525 208,000 งปม. บ้านพักคร ู

5 บ้านพัก 2 ชั้น 2527 220,000 งปม. บ้านพักคร ู

6 บ้านพัก 2 ชั้น 2529 210,000 งปม. บ้านพักคร ู

7 บ้านพัก 2 ชั้น 2534 417,000 งปม. บ้านพักคร ู

8 บ้านพัก 2 ชั้น 2535 121,000 งปม. บ้านพักนักการ 

9 บ้านพัก 2 ชั้น 2537 121,000 งปม. บ้านพักนักการ 
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1.7 ห้องน้ำ/ห้องส้วม 

 
1.8 ยานพาหนะ 

 

 
 

  

ที ่ ลักษณะอาคาร 
ปี พ.ศ.  
ที่สร้าง 

การได้มา 
จำนวนเงิน แหล่งเงิน หมายเหตุ 

1 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ 2524 54,000 งปม. รื้อถอน 
2 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ 2525 70,000 งปม.  

3 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ 2528 90,000 งปม.  

4 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ 2533 155,000 งปม.  

5 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ 2537 180,000 งปม.  

6 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 2558 371,000 งปม.  

7 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49 2559 490,700 งปม.  

ประเภทพาหนะ ทะเบียน ยี่ห้อ สี ปีท่ีซื้อ จำนวนเงิน แหล่งเงิน 
1. รถกระบะตอนเดียว บน 5608 สกลนคร IZUSU สีเทา 2554 120,000 สหกรณ์ 
2. รถตู้คันท่ี 1 นข 212 สกลนคร TOYOTA สีขาว 2553 - บริจาค 
3. รถตู้คันท่ี 2 นข 2859 สกลนคร TOYOTA สีบรอน 2553 1,270,000 บริจาค 

4. รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 40-0103 สกลนคร HINO สีครีม 2553 1,260,650 สมาคมฯ 

5. รถยนต์กระบะ 4 
ประตู 

กฉ 7357 สกลนคร MITSUBISHI  
สีเทา 

2556 800,000 สมาคมฯ 
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1.9 ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ 

  

ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ จำนวนห้อง 
1. ห้องสมุดและวิทยบริการ 1 
2. Resource Center, ศูนย์ ICT 1 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องสืบค้นอิสระ 5 
4. ห้องเรียนไร้พรมแดน 1 
5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา และ ฟิสิกส์ 5 
6. ห้องศูนย์ดาราศาสตร์และมัลติมีเดีย 1 
7. ห้องศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทยบริดสโตน 1 
8. ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 1 
9. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2 
10. ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย 1 
11. ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาและอาเซียน 1 
12. ห้องแนะแนว 1 
13. ห้องจริยธรรมวิถีพุทธและศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น 1 
14. ห้องศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 1 
15. ห้องผลงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 
16. ห้องอินทนิลน้ำ 1 
17. ห้องราชพฤกษ์ 1 
18. ห้องพระธาตุดุม 1 
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2. แผนผังโครงสร้าง ขอบข่าย และภารกิจของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
2.1 ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ครูและบุคลากร 

นักเรียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา 
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2.2 ผังแสดงขอบข่ายการบริหารงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการ 
หัวหน้ากลุม่งานแผนงาน 

งบประมาณ 
หัวหน้ากลุม่งานอำนวยการ หัวหน้ากลุม่งานบริหารทัว่ไป 

หัวหน้ากลุม่งานกิจการ
นักเรยีน 

-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-งานพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
-งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
-งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-งานพัฒนาการเรียนการสอน 
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-งานนิเทศการศึกษา 
-งานแนะแนว 
-งานห้องสมุด 
-งานสารบรรณฝ่าย 
-งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
-งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
-งานรับนักเรียน 
-งานทะเบียนวัดผลแลประเมินผล 
-งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
-งานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
-งานจัดทำข้อมูลนักเรียน DMC 
-งานพัสดุวิชาการ 
-งานโครการห้องเรียนพิเศษ 
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
-งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
-งานประสานความร่วมมือในการ 
พัฒนาวิชาการกับครู สถานศึกษาและ
องค์กรอื่น (MOU, เครือข่าย) 
-งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
-งานจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ 
 เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 
-งานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
-งานโรงเรียนคู่พัฒนา 
-งานเลขานุการฝ่าย  

-งานจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ัง
งบประมาณ 
-งานการวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
-งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
-งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-งานแผนกลยุทธ์ 
-งานจัดทำแผนปฏิบัติการ 
-งานอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ 
-งานขอโอนและขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
-งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
-งานตรวจสอบติดตามและรายงาน 
 การใช้งบประมาณ 
 -งานตรวจสอบติดตามและรายงาน 
 การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
 -งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 
 เพื่อการศึกษา 
 -งานบริการจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
-งานวางแผนพัสดุ 
-งานกำหนดรูปแบบรายการหรือ 
คุณลักษณะครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
-งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
เพื่อจัดทำและจัดหาพัสดุ 
-งานจัดหาพัสดุ 
-งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาและ 
 จำหน่ายพัสดุ 
-งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
-งานเบิกเงินจากคลัง 
-งานรับเงิน เก็บรักษาเงิน จ่ายเงิน 
-งานนำเงินส่งคลัง 
-งานทำรายการทางการเงินและงบ
การเงิน 
-งานจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียน และ รายงาน 
-งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
-งานประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

-งานสารบรรณ/งานธุรการ 
-งานปฏิคม/งานต้อนรับ 
-งานวางแผนอัตรากำลัง 
-งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
-งานสรรหาและบรรจุการแต่งต้ัง 
-งานการเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงข้ึน 
-การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
-งานการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
-งานการลาทุกประเภท 
-งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-งานวินัยและการลงโทษ 
-งานสั่งพักราชการและการออก 
-งานรายงานการดำเนินงานการ 
ทางวินัยและการลงโทษ 
-งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
-งานการออกจากราชการ 
-งานจัดทำระบบและการจัดทำ 
ทะเบียนประวัติ 
-งานจัดทำบัญชีและเสนอขอ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
-งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 
-งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
-งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
-งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
-งานส่งเสริมขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 
-งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร  
-งานรวบร่วมเกียรติบัตรและผลงานครู  
รางวัลดีเด่น 
-งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-งานราชการอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน  
-งานรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 

-งานดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
-งานประสานการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตมอัธยาศัย 
-งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
-งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
-งานส่งเสริม สนับสนุน 
ประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
-งานประสานราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
-งานควบคุมและดูแลการ
จำหน่ายอาหาร (งาน
โภชนาการ) 
-งานวันสำคัญและประเพณี
วัฒนธรรม 
-งานดูแลห้องพิเศษ 
-งานประกันอุบัติเหตุ 
-งานอนามัยโรงเรียน 
-งานยานพาหนะ, พนักงานขับ
รถ 
-งานเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยสถานศึกษา 
-งานนักการภารโรง, แม่บ้าน, 
ยาม 
-งานหัวหน้าอาคารเรียน/ 
อาคารประกอบ 
   
  
  
   

-งานทัศนศึกษานักเรียน 
-งานกิจกรรมนักเรียน 
-งานจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ลงโทษนักเรียน 
-งานป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
-งาน TO BE NUMBER ONE 
-งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
-งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-งานธนาคารโรงเรียน 
-งานปฐมนิเทศนักเรียน,ไหว้
ครู 
-ประชุมผู้ปกครอง 
-งานหัวหน้าสายชั้น 
-ค่ายลูกเสือ  
-ยุวกาชาด 
-ค่าย นศท. 
-งานกีฬาภายใน 
-งานสหกรณ์ร้านค้า 
-งานคัดกรองนักเรียนยากจน 
-งานข้อมูลนักเรียนยากจน 
-งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-ครูที่ปรึกษา 
-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  

รองผอ.กลุ่มงานบริหารท่ัวไป รองผอ.กลุ่มงานอำนวยการ รองผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู 

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

รองผอ.กลุ่มงานกิจการนักรียน 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผอ.กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ 



12 
 

 



 
 

ส่วนที่ 2 
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
- มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร ปี 2565 
- ทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายและการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในแผนปฏิบัติการกับนโยบาย 

และมาตรฐานการศึกษา 
1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
 คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 เป้าหมาย 
   1. ความม่ันคง 
      1.1 การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลงทั ้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่ 
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน  
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
        1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต   
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ   
  2. ความม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศ 
ในกลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น   
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั ้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาค  และระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์  
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม   
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 3. ความย่ังยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี 
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ   
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 
ดีขึน้ คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   

 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้อง 
กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที ่  2.3 การพัฒนาผู ้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต 
          ของประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า 
         เทียม และท่ัวถึง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ 
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         และสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด 
           ที่เหมาะสม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม 
          และเป็นสากล 
2.  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิตการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรยีน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวยัแรงาน รวมถึงการ
ส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8และมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนแบกภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2568) รวมทั้ง
นโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้าความเชื่อมั่น
ให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงกำหนดนโยบายประจำงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
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1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคนโดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี  
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิ จิทัลเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
กำลังสอง (Thailand Education Eco - System: TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand 
โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง 
ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่  

   1.1 Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง  

   1.2 Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การนำข้อมูลมารวมกัน)  

   1.3 Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 

   1.4 e-book  

   1.5 e-office e-mail และ document  

   1.6 ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management  

   1.7 โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital Literacy 
สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding เป็นต้น 

3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ 1) โลกทัศน์อาชีพ 2) การ
เสริมทักษะใหม่ (Up Skl) และ 3) การเพ่ิมทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  

   3.1 ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา)  

   3.2 ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  

   3.3 วัยแรงาน  

   3.4 ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล
และอาชีพที ่เก ิดข ึ ้นใหม่  (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ ่มบทบาทของ กศน.  ในการ Re-Skills ด้าน
อาชีวศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ 
ได้แก่   

     4.1 ด้านภาษาต่างประเทศ  

   4.2 ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื ่อง ที ่บรรจุอยู ่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 

   เรื ่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก ่

     - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

     - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 

   - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 

   - การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

   เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น 
ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายและใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น
หน่วยงานกลาง 
ในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็น
สถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและ
การเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
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9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ ื ่อการบร ิหารจ ัดการการร ับเร ื ่องราวร ้องท ุกข ์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์กรและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 

12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 

13. การศึกษายกกำลังสอง โดย 

   - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู ้ที ่จำเป็น เพื ่อทำหน้าที ่ว ิทยากรมืออาชีพ (Train the 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื ่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center: HCEC) 

   - จัดการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตผ่านเว ็บไซต์ www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสมารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ ่านแพลตฟอร์มด ้านการศึกษาเพื ่อความเป็นเลิศ ( Digital Education 
Excellence Platform :DEEP) 

   - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan: EIDP) 

   - จัดทำ "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fll Skil Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

   - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั ้น รวมทั้งผลิตกำลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digtal เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษาดิจิทัล 
(Digital College) 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือ
การดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสด์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
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Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

   - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ
ปฏิบัติที่ทันสมัย 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   - ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
2562 

   - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

   - ฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

     - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 

     - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที ่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการ
ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

   - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง
ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทวง
ศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ้ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับโดยมีบทบาทภารกิจใน
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การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
 

3. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 

 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

4. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  
    ปี 2565 

จากการประเมินสภาพปัจจุบันขององค์กรที่ได้ศึกษาจากผลการดําเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ 
แล้วจึงนํามาใช้ประกอบการกําหนดทิศทางขององค์กรดังนี้ 
 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาและน้อมนําศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

2.พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล DigitalTechnology 

เพ่ือพัฒนามุ่งสู่Thailand 4.0 
 

3. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อื ่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ 
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 
มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen)  พร้อมก้าวสู่สากลนําไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SustainableDevelopment Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และสถานศึกษา มีสมดุลในการบริหาร 
จัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

4. อัตลักษณ์/ค่านิยมองค์กร  อัตลักษณ์ของสํานักงานคือ 
“โปร่งใส สุจริต จิตอาสา น้อมนําศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

5. นโยบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดีแนวทางดําเนินการ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

1.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่กําหนด 

1.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน 
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
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ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ รักษาศีลธรรม 

2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 

2.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา 
ตามมาตรการที่กําหนด 

2.2สถานศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจาก ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้า  มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน 
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคําปรึกษา 

ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แนวทางดําเนินการ 

1.สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.1 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียน และ 

จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นําไปสู่การพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็น
เลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน 
ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1.3 กํากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั ้งรายงานผลการดําเนินงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษา 
2.1 ดําเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัดโดย 

จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย 
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
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2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ ร ับการพัฒนา เพื ่อปรับเปลี ่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัด 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ 
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้น ม.3 และ ม.6 

2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางดําเนินการ 

1.พัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
1.สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้อง 

กับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 และครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้จาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” 
ผู ้อํานวยการการเรียนรู้ ผู ้ให้คําปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู ้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

2. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ 
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน

ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

(2) ประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 และ 
ม.6 วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินทีเ่หมาะสมและนําไปปฏิบัติได้ 

(4) จัดทําแผนงาน โครงการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
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เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรม
กีฬาการออกกําลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

(5) กํากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
       2. สถานศึกษา 

(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
 (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน/บันได 5 ขั้น 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) 
 (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ 
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย 
และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอย่างมี 
ความสุข  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (SEL) 
 (6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
 2. สถานศึกษา 
 (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื ่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด 
 (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัล 
 3.การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
 (2) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื ่อมโยง กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
 (3) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทําข้อมูล
ความต้องการหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
 (4) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดที่ 
เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
 (5) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
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 (6) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ 
ด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ
สื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
 (7) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน 
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 (8) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด 
ประเมินผลที ่เน้นทักษะการคิดขั ้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
 (9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
 (10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้  ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
 (11) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
 (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ 
Face - to - Face Training 
 (14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกําหนดด้านคุณภาพ และ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 (15) นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื ่องมือในการบริหารจัดการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทําฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
 2) พัฒนาครูให้มีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมลำ้ทางการศึกษา 
แนวทางดําเนินการ 
 1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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  1. สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น 
ภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการ
กํากับ ติดตามและประเมินผล 
  2.สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วาง
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จัดทําแผนการรับนักเรียนและบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน สนับสนุนให้ผู้ เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้
เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
 2. การยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่สํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐาน ที่กําหนด และติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
 3. สนับสนุนให้ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
  (1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อของรับงบประมาณในการสนับสนุน
ให้กับผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
  (2)ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดทําแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม กํากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
  (1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงและมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
  (2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน
ให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ และให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียน
การสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (DLT) 
 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางดําเนินการ 
 1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดําเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง 
จิตสํานึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. จัดทําคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
 3. จัดทําเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ําและชุมชนคาร์บอนต่ําและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้ 
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ํา 
 4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทําหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็น 
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กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลด 
ก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลด 
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon Footprint ใน 
สถานศึกษาสู่ชุมชน 
 5. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการ ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7. ดําเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 8. พัฒนา และส่งเสริมกระบวนการ รณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ และยกระดับสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียว 
และสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
 9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานําร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก 
และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 
 10. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 11. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อ 
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก 
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 12.พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนําขยะมาใช้ 
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้ 
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 13. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ําสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 14. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน 
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือนําความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทําโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 15. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน 
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นําความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000ชุมชน 
 16. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง 
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
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นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แนวทางดําเนินการ 
1. ให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
 (1) สถานศึกษาได้รับการกระจายอํานาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 (2) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ
ดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
2. พัฒนาสํานักงานเป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การบริหารงานของสํานักงาน ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (1) ส่งเสริม พัฒนาให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
 (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “สหวิทยาเขต” 
 5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
 (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต ชมรมโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดเล็ก 
 7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
 8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
 (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 
 
 



30 
 

5.ทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ อัตลักษณ์ ของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ : “ ภายในปี 2565 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียง 
                มาตรฐานสากล” 
               
พันธกิจ  :         1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้น 
                         นักเรียนเป็นสำคัญ 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ 
    และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(OBECQA) 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    และทันสมัย 
6. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาเพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ :    1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการจัดการความรู้สู่ครูมืออาชีพและมีรูปแบบ 
    การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
4. มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(OBECQA) 
5. มีสื่อ  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 
6. มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. พัฒนานักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 
4. บริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ  
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กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรท้องถิ่นเทียบเคียงมาตรฐานสากล การจัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ภาษาใหม่

ในโลกอนาคต (Coding) และการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
1.3 ส่งเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปัญญาทองถิ่นมาใชในการ

จัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหา ความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
1.4 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้

กระบวนการ PLC 
1.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
1.6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน     
 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 
2. พัฒนานักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 
  2.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร 
2.5 พัฒนาผู้เรียนให้มี  ทักษะชีวิต    ทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ 
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.7 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
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พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.8 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2.9 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมของโรงเรียน 

“ร่วมสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบ สร้างความเป็นหนึ่งเดียว” 
2.10 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  นำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
2.11 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งเสริม

กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย 
2.12 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
2.13 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามค่านิยมหลัก 12 ประการและ มีจิตสำนึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.14 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยชมรม  TO BE 

NUMBER ONE 
2.15  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ   
 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
3.1 ส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน   

  3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร เป็นครูมืออาชีพและมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3.4 สร้างเสริมแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 
4. บริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ  
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
4.1 พัฒนาบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ    

โดยใช้รูปแบบ  SAKONPAT(s) MODEL 
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4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนด้วยระบบ
การเรียนการสอน  ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบกิจกรรมนักเรียนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  
ทันสมัย  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพ 
4.4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.5 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  ให้มีคุณภาพอย่างอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.6 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
4.7 สร้างเครือข่ายการศึกษาท้ังระดมทรัพยากรท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการศึกษา 

ค่านิยมองค์กร  : มุ่งม่ัน  สร้างสรรค์  ร่วมกันพัฒนา 
วัฒนธรรมองค์กร :  ทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย  พร้อมให้บริการชุมชน 

นวัตกรรม      :  SAKONPAT(s) MODEL 

 
S = Students to Success   นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนและทักษะชีวิต 
A = Authority     ปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจ  หน้าที่ และบริการชุมชนด้วยความเต็มใจ 
K = Knowledge      นำความรู้ความสามารถที่ได้จากการพัฒนามาต่อยอดและเผยแพร่สู่ชุมชน 
O = Objective     ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน 
N = Network     มีภาคีเครือข่ายครอบคลุมทุกภาคส่วน 
P = Professional    มีความรู้ ความชำนาญ  และมีความเป็นมืออาชีพ 
A = Academic Excellence  มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการ 
T = Team Work    ทำงานเป็นทีมเพื่อองค์กร   และชุมชน 
(S) = Sustainability    เกิดความย่ังยืน 
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ส่วนที่ 3 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

สรุปวิเคราะห์กรอบวงเงนิงบประมาณปีการศึกษา 2565 
1. แผนการใช้จ่ายเงิน/การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2565 
2. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแยกตามกลุม่งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทงบเงินอดุหนุนรายหัวและ 
    งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. สรุปการจดัสรรงบอดุหนุนรายหัวแยกตามโครงการ  
5. สรุปการจดัสรรงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแยกตามโครงการ   

 



34 

 

 

 

การจัดทำแผนการใชง้บประมาณ ปีการศึกษา 2565 

1. แผนการใช้จ่ายเงิน/การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2565 
 
 1.1 จำนวนเงินงบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 
  1.1.1งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนเงิน รวม(บาท) 
ม.1 400 3,500 1,400,000 
ม.2 353 3,500 1,235,000 
ม.3 342 3,500 1,197,000 

รวม ม.ต้น 1,095 3,500 3,832,500 
ม.4 300 3,800 1,140,000 
ม.5 285 3,800 1,083,000 
ม.6 221 3,800 839,800 

รวม ม.ปลาย 806 3,800 3,062,800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,901 - 6,895,300 

หมายเหตุ:  ใช้ฐานข้อมูล 10 พ.ย.2564 สำหรับนักเรียน ม.2,3,5 และ 6 
 
  1.1.2 งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวเงินเรียนฟรี 15 ปี 
                        1. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนเงินรายหัว/ปี รวมเป็นเงิน 
ม.1 400 880 352,000 
ม.2 353 880 310,640 
ม.3 342 880 300,960 

รวม ม.ต้น 1,095 880 963,600 
ม.4 300 950 285,000 
ม.5 285 950 270,750 
ม.6 221 950 209,950 

รวม ม.ปลาย 806 950 765,700 
รวมทั้งสิ้น 1,901 - 1,729,300 

หมายเหตุ:  ใช้ฐานข้อมูล 10 พ.ย.2564 สำหรับนักเรียน ม.2,3,5 และ 6 
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  2. งบเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
ที ่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน 
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน  379,673.55 
2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  182,625.92 
3 ค่าหนังสือแบบเรียน จำนวน  564,902.75 

 
หมายเหตุ:  ใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 
              1.1.3 งบประมาณรายได้สถานศึกษา   

ที ่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน 
1 เงินรายได้สถานศึกษา (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)      492,000 
2 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา    

  
หมายเหตุ:  ใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 
            1.1.4 งบเหลือจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว 2565 

ที ่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน 
1 งบเหลือจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว 2564    100,071. 
2 งบเหลือจ่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  2564 980,960 

 
       

 
งบประมาณเหลือจ่ายอ่ืนๆ  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
1. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 78.65 บาท 
2. เงินบำรุงลูกเสือประจำปี จำนวน 5,612.44 บาท 
3. เงินบำรุงยุวกาชาดประจำปี จำนวน 19,282.77 บาท 
4. เงินบริจาคเงินทุนเพ่ือการศึกษา จำนวน 45,876.48 บาท 
5. เงินบริจาคเพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารพยาบาล จำนวน 3,660 บาท 
6. เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 134.11 บาท 
7. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5,933.72 บาท 
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1.2 การจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 
ที ่ รายการ/ฝ่าย/กลุ่มงาน จำนวนเงินที่ได้รับ

จัดสรร 
หมายเหตุ 

1 ค่าสาธารณูปโภค 1,300,000  
2 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 140,000  
3 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 1,100,000  

รวมเป็นเงิน 2,540,000  
คงเหลือ 6,895,300–2,540,000 = 4,355,300 

4 กลุ่มงานวิชาการ     70% 3,048,710  
5 งบบริหารทั่วไป 20%  

-กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 

871,060  
 

6 งบสำรองจ่าย    10 % 435,530  
รวมเป็นเงิน 4,355,300  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,895,300  
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1.3 การจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2565 

 
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

ที ่ รายการ/ฝ่าย/กลุ่มงาน 
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงิน 

(บาท) เงินอุดหนุน งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1 ค่าสาธารณูปโภค 1,300,000 - 1,300,000 
2 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 140,000 - 140,000 
3 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 1,100,000 - 1,100,000 
4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต    

รวมเป็นเงิน 2,540,000  2,540,000 
5 กลุ่มบริหารงานวิชาการ     70 % 3,048,710 1,123,300 4,172,010 
6 งบบริหารทั่วไป 20 %  

-กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

871,060 606,000 1,477,060 

7 งบสำรองจ่าย    10 % 435,530 -  
รวมเป็นเงิน ( รายการที่ 5-7) 4,355,300 1,729,300 6,255,070 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (งบ ปี 2565) (6,895,300) (1,729,300) (8,624,600) 
8 งบเหลือจ่าย   ปี 2564 100,071 980,960 1,081,031 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,995,371 2,710,260 9,705,631 
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2. การสรรงบประมาณประเภทงบอุดหนุนรายหัวและงบกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนแยกตามกลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 
 

ที ่  รายการ/งาน/ฝ่าย  

 จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร  
 รวมเป็น

เงิน  เงินอุดหนุน 

คิดเป็นร้อยละ
ของเงินในกลุ่ม/

ฝ่าย 
(เงินอุดหนุน) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนาฯ 

คิดเป็นร้อยละของ
เงินในกลุ่ม/ฝ่าย
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

1  จัดการบริการสาธารณูปโภค     1,300,000 43.92 - - 1,300,000 

2  ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  140,000 4.73 - - 140,000 

3  ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว    1,100,000 37.17 - - 1,100,000 

4  ค่าบริการอินเตอร์เนต็       

เป็นเงินรวม 2,540,000 100.00 - - 2,540,000 

5 กลุ่มบรหิารงานวิชาการ       

  งบสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  794,360 18.24 310,000 17.93 1,104,360 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  145,000 3.33 40,000 2.31 185,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ 872,950 20.04 25,000 1.45 897,950 

  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษาฯ  162,000 3.72 30,000 1.73 192,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  218,000 5.01 - - 218,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  155,000 3.56 120,000 6.94 275,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปศึกษา  200,000 4.59 - - 200,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ  71,400 1.64 25,000 1.45 96,400 

  กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาฯ  70,000 1.61 455,300 26.33 525,300 

  งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  20,000 0.46 83,000 4.80 103,000 

  งานห้องสมุด  300,000 6.89 30,000 1.73 330,000 

  งานแนะแนว  40,000 0.92 5,000 0.29 45,000 

เป็นเงินรวม 3,048,710 70.00 1,123,000 64.96 4,172,010 

6  งบบริหารทั่วไป       

  กลุ่มงานกิจการนักเรียน  166,000 3.81  596,000 34.46 762,000 

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  325,060 7.46  10,000 0.58 335,060 

  กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ  380,000 8.73 - - 380,000 

  รวมเป็นเงิน  871,060 20.00 606,000 35.04 1,477,060 

7  งบสำรองจ่าย(10%)  435,530 10.00 - - 435,530 

  รวมเป็นเงิน  6,895,300 100.00 1,729,300 100.00 8,624,600 
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3. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัวและงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ที่ 
กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

1 
แผนงานและ
งบประมาณ จัดการบริการสาธารณูปโภค นางจิราวรรณ 1,300,000 

- 
1,300,000 

2 ยานยนต ์ ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง นายสุทธิชัย   140,000 - 140,000 

3 
แผนงานและ
งบประมาณ ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว นายสุทธิชัย   1,100,000 

- 
1,100,000 

4 
แผนงานและ
งบประมาณ ค่าบริการอินเตอร์เนต็ นายสุทธิชัย   

- 
- 

- 

รวม 2,540,000 - 2,540,000 

 

 

ที่ 
กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ       

5 วิชาการ อัจฉริยภาพผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศ  นางสาวปณยา 47,760 160,000 207,760 

6 วิชาการ 
พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา นางสาวปณยา 5,000  5,000 

7 วิชาการ พัฒนางานวิชาการ(จัดซื้อวัสดสุำนกังาน) น.ส.นันทิดา 500,000  500,000 

8 วิชาการ 
พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพสูโ่รงเรียน
มาตรฐานสากล นางสาวอัญชล ี 100,000  100,000 

9 วิชาการ รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 นางสาวศศิร์อร 20,000  20,000 

10 วิชาการ 
พัฒนาหลักสตูรโรงเรียนสกลนครพัฒน
ศึกษา นายอภิวัฒน ์ 14,600  14,600 

11 วิชาการ 
พัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศเชิงรุก 3D-SMILE Model 

น.ส.รญัชน์ชยา
รัตน ์ 7,000  7,000 

12 วิชาการ 
พัฒนางานทะเบียนและวดัผล  
( จำนวน 100,000 บาท) นางชุติมา 100,000  100,000 

13 วิชาการ มหกรรมวิชาการเปดิบ้านแห่งการเรียนรู ้ นางสาวศศิร์อร  70,000 70,000 

14 วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน น.ส.พรนิภา    30,000 30,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ       

15 วิชาการ 
บริการศูนย์ป้องกันการติดเชื้อไวรสั 
โคโรน่า2019(COVID-19) น.ส.จิตรลดา 

 
50,000 50,000 

16 วิชาการ 
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) นางวิภารัตน ์

   

17 วิชาการ งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ (เงินอ่ืน ๆจำนวน 492,000
บาท) นางวิภารัตน ์

   

รวมวิชาการ 794,360 310,000 1,104,360 

 
 
 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

18 คณิตศาสตร ์
พัฒนาและปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร ์ น.ส.บุญยตร ี 100,000  100,000 

19 คณิตศาสตร ์
พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ( จำนวน 
25,000 บาท) นายฉัตรชัย    

 คณิตศาสตร ์ กิจกรรมที่ 1 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์        20,000  20,000 

 คณิตศาสตร ์ กิจกรรมที ่2 คลินิกคณติศาสตร ์      5,000  5,000 

20 คณิตศาสตร ์
ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนโดย
นักเรียนมสี่วนร่วม น.ส.ดวงกมล 20,000  20,000 

21 คณิตศาสตร ์
พัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์(การ
นำนักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก) นายสุทธิชัย  20,000 20,000 

22 คณิตศาสตร ์
อบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม 
Geometer’s Sketchpad และ
GeoGebra นายฉัตรชัย  20,000 20,000 

23 คณิตศาสตร ์ ค่ายคณติศาสตร์ (Math Camp) น.ส.บุญยตรี      

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 145,000 40,000 185,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

24 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
การผลิตและพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ 

นางนวลจันทร ์ 40,000   

25 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียน น.ส.นิลลัดดา 43,000   

26 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

นางนวลจันทร ์ 70,000  70,000 

27 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  
 ( จำนวน 85,000 บาท) นางอมรรัตน ์    

 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นประเภททดลอง  5,000  5,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที ่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นประเภทสิ่งประดิษฐ์  5,000  5,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที ่ 3 สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  15,000  15,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที ่4 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภททดลอง  5,000  5,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที ่5 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
สิ่งประดิษฐ ์  10,000  10,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที ่6 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  15,000  15,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที ่7 พัฒนาความเป็นเลศิทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ต้นและม.ปลาย  15,000  15,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที ่8  การแสดงทางวิทยาศาสตร์
ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย  10,000  10,000 

 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
กิจกรรมที ่9  อัจฉริยภาพระดับ ม.ต้น
และม.ปลาย  5,000  5,000 

28 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(บริดจสโตน) (100,000) นายรุ่งโรจน ์ 100,000  100,000 

29 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์

นางนวลจันทร ์  25,000 25,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

30 วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นางทัศวรรณ 

31 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
ค่ายวิทยาศาสตรส์ำหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น นางวิภารัตน ์    

32 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสง่เสริม
การจัดการการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี น.ส.ประภสัศร 9,950  9,950 

33 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
พัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางขนิษฐา 50,000  50,000 

34 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเ์พื่อการ
เรียนรู ้ น.ส.อัญชล ี 50,000  50,000 

35 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 นางขนิษฐา 200,000  200,000 

36 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4 นางสาวอัญชล ี 200,000  200,000 

37 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเ์พื่อการ
เรียนรู ้ น.ส.ประภสัศร 25,000  25,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 872,950 25,000 897,950 

 
 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

38 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(จำนวน 72,000บาท) นางวาสนา    

 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1. กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 37,000  37,000 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  10,000  10,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
การแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา  25,000  25,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4. กิจกรรม สอบธรรมศึกษาช้ันตร ีช้ันโท 
และช้ันเอก       

39 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วันสำคัญของชาติ ตามรอยศาสตร์
พระราชา พัฒนาจรยิธรรม 
(จำนวน 50,000บาท)     
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41 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว นางจิราวรรณ 15,000  15,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (เฉลิมพระชนม์
พรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริิกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ) นางสิริลักษณ ์ 15,000  15,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (เฉลมิพระ
เกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9) นางลักขณา 5,000  5,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4.กิจกรรมเสรมิสร้างพฤติกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

นางสาว
จิตรลดา 10,000  10,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 5. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย นางประภากร 5,000  5,000 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมสมรรถนะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี21 
โดยใช้ทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย
(จำนวน 40,000บาท) นางประภากร 40,000  40,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมอบรมคณุธรรมจรยิธรรมนักเรียน นางประภากร  30,000 30,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 162,000 30,000 192,000 
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ที่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุนราย
หัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

42 ภาษาไทย 
พัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

น.ส. 
กนกภรณ ์ 50,000  50,000 

43 ภาษาไทย 
พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

น.ส. 
จารุวรรณ 20,000  20,000 

44 ภาษาไทย 
พัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมศกัยภาพ
การเรยีนการสอนภาษาไทย นางไพรัตน ์ 27,000  27,000 

45 ภาษาไทย 
วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ  น.ส.ณัฐริกา 35,000  35,000 

46 ภาษาไทย 
พัฒนาอัจฉริยะภาพทางภาษาไทย (การ
นำนักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก) น.ส.สกลรตัน ์ 20,000  20,000 

47 ภาษาไทย 
มหกรรมนำเสนองานวิชาการ วิชา IS 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
น.ส. 
จารุวรรณ 20,000  20,000 

48 ภาษาไทย 
พัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอนวิชา 
IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

น.ส. 
จารุวรรณ 46,000  46,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 218,000  218,000 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  

   

49 ภาษาต่างประเทศ 

พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร 
(จำนวน 45,000บาท) 
 นางวรัตดา 

 
 
 

 
 
 

 
\ 
 

 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน  
  20,000  20,000 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางภาษา      
  20,000  20,000 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 3 English @ Noon 
  5,000  5,000 

50 ภาษาต่างประเทศ 
พัฒนาและปรับปรุง ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา (100,000 บาท) น.ส.รัตติยากร 100,000  100,000 
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ที่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุนราย
หัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

512 ภาษาต่างประเทศ 
พัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ 
(จำนวน 40,000บาท) นางวรรณคนา    

 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1  
การแข่งขันส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาอังกฤษ(ภายในโรงเรยีน)    20,000 20,000 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(นำนักเรยีน
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก)   20,000 20,000 

52 ภาษาต่างประเทศ เทศกาลและวันสำคัญของชาติตะวันตก  นางวรรณคนา    

 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมที่ 1 วันครสิต์มาส         25,000 25,000 

 ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 เทศกาลและวันสำคญัของ
ชาติตะวันตก   25,000 25,000 

53 ภาษาต่างประเทศ 
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
(จำนวน 30,000บาท) นางสาวญาน ี    

 
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาจีน        13,000 13,000 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรรมที่ 2 กิจกรรมภาษาและ
วัฒนธรรมจีน   17,000 17,000 

54 ภาษาต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ(English camp) นางวรรณคนา 10,000  10,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 155,000 120,000 275,000 

 
 
 

 กลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา    

55 ศิลปศึกษา 
เสรมิสุนทรยีภาพดา้นดนตรี 
(ไทยและสากล) นายเจษฎา 140,000 

  

56 ศิลปศึกษา 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ                                              นายณัฐดนยั 60,000 

  

57 ศิลปศึกษา 
พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศดา้นศิลปะ 
ดนตรี  และนาฏศลิป ์

นางสาว
อมรรัตน ์  
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58 ศิลปศึกษา 
สืบสานศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย
(งบสมาคม  30,000 บาท)   

นางสาว
อมรรัตน ์

   

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 200,000  200,000 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    

59 การงานอาชีพ พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนคหกรรม นางสาวสุภาวด ี 31,500   

60 การงานอาชีพ 
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ 
งานเกษตร นายวินัย 12,900  

 

61 การงานอาชีพ 
พัฒนาห้องเรียนพันธมิตร PIM  
(จำนวน 57,000บาท) ครูณฎัฐมน 27,000  

 

62 การงานอาชีพ 
งานสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภณัฑ์จากผ้าย้อมคราม นางปัญจพร  25,000 

 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 71,400 25,000 96,400 

 
 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

63 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุม่สาระ 
การเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายอัศวิน 70,000  70,000 

64 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
การแข่งขันกีฬาภายใน 

  405,300 405,300 

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรม นายสมคดิ    

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน นายสมคดิ    

65 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
สนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะ   50,000 50,000 

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬา ตาม
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ นายสมคดิ  8,000 8,000 

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที ่2การเข้าร่วมการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ       นายสมคดิ  7,000 7,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที ่3 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน จังหวัดสกลนคร    นายสมคดิ  7,000 7,000 

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที ่5 ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
Prime Minister Cup 2021-22  นายสมคดิ  7,000 7,000 

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที่ 6 การเข้าร่วมการแข่งขนั
ฟุตบอลนักเรยีนลีก U-18จังหวัดสกลนคร  

นายสมคดิ  14,000 14,000 

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที่ 7 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสกลนคร นายสมคดิ  7,000 7,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 70,000 455,300 525,300 
 
 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

66 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
  (103,000    บาท) นางวนิดา    

 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมที ่1 พัฒนาผูเ้รียนตามหลกัสูตร 
(10,000 บาท)  10,000  10,000 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมที ่2พัฒนาความเป็นเลิศและ
ความเป็นสากล (10,000 บาท)  10,000  10,000 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนากิจกรรมเสริมทักษะ
ชีวิต การเดินทางไกลและการอยู่คา่ยพัก
แรม  (72,000 บาท)    72,000 72,000 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
(6,000 บาท)   6,000 6,000 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมที ่5 การสร้างความสัมพันธ์กับ
โรงเรียน ชุมชน  (5,000บาท)     5,000 5,000 

รวมงบกลุ่มงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000  83,000  103,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

งานห้องสมุด    

67 งานห้องสมุด พัฒนางานห้องสมุด (330,000    บาท) นางสาวบุปผา      

 
 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปรบัปรุงสือ่
สิ่งพิมพ์วารสารและหนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส ์   

    

 
 

กิจกรรมที ่2  กิจกรรมเข้ารูปเล่มหนังสือ
และซ่อมแซมหนังสือและวารสาร   

 
5,000  5,000 

 
 

กิจกรรมที ่3 พัฒนาและปรับปรุง
ปรับเปลีย่นวัสดุอุปกรณ์งานบริการและ
งานเทคนิค 

 
20,000  20,000 

 
 

กิจกรรมีที่ 4 พัฒนาและปรบัปรุงสือ่
หนังสือ e - book 

 
100,000  100,000 

 
 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาและปรบัปรุงสือ่
สิ่งพิมพ์หนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ประกอบการเรียนการสอน 

 
25,000  25,000 

 
 

กิจกรรมที่ 6 ปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
ระบบงานห้องสมดุอัตโนมัต ิ

 
100,000  100,000 

 
 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมปรับเปลี่ยนและ
ปรับปรุงบรรยากาศภายในและภายนอก
ห้องสมุด 

 
50,000  50,000 

68 งานห้องสมุด 
กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 
(ห้องสมุด) นางสาวบปุผา  30,000 30,000 

รวมงบงานห้องสมุด 300,000 30,000 330,000 

 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

งานกิจกรรมงานแนะแนว    

69 งานแนะแนว 
โครงการพัฒนางานแนะแนว 
เพื่อการศึกษา นายชาน ุ 40,000 5,000 45,000 

รวมงบกิจกรรมงานแนะแนว 40,000 5,000 45,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน    

70 
งานกิจการ
นักเรียน   พัฒนางานกลุ่มงานกิจการนักเรียน นางลักขณา 20,000  20,000 

71 
งานกิจการ
นักเรียน พัฒนางานธนาคารโรงเรียน นางลักขณา 3,000  3,000 

72 
งานกิจการ
นักเรียน 

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
(45,000บาท) นางวาสนา    

 

งานกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรม จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์งานสภา
นักเรียน  5,000  5,000 

งานกิจการ
นักเรียน กิจกรรมศึกษาดูงาน  5,000  5,000 

 
งานกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์สภานกัเรียน
(ตัดชุดสูทสภานักเรียน)  20,000  20,000 

73 
งานกิจการ
นักเรียน กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  15,000  15,000 

74 
งานกิจการ
นักเรียน ส่งเสริมระเบียบวินัย  (18,000บาท) นายสัญชัย    

 

งานกิจการ
นักเรียน กิจกรรมที่ 1 เด็กเรียนบาร์เบอร ์  10,000  10,000 

งานกิจการ
นักเรียน กิจกรรมที่ 2 ใส่ใจกฏจราจร  8,000  8,000 

75 
งานกิจการ
นักเรียน กิจกรรมวันไหว้คร ู นส.กมลรัตน ์ 20,000  20,000 

76 
งานกิจการ
นักเรียน พัฒนางานประชาสัมพันธ์ นส.กมลรัตน ์ 15,000  15,000 

77 
งานกิจการ
นักเรียน ทัศนศึกษา นายขจรศักดิ ์  400,000 400,000 

78 
งานกิจการ
นักเรียน 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(120,000บาท) นส.ดวงกมล    

 
งานกิจการ
นักเรียน กิจกรรมที่1 เยีย่มบ้านนักเรียน   60,000 60,000 

 งานกิจการ 
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ปกครอง   
(งบสมาคม  60,000 บาท)   
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน    

       

79 
งานกิจการ
นักเรียน 

ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมนักเรยีน 
นางประภากร  16,000 16,000 

80 
งานกิจการ
นักเรียน 

ส่งเสริมระเบียบวินัยด้วยกิจกรรมรักษา
ดินแดน ส.ต.ต.สนธยา  20,000 20,000 

81 
งานกิจการ
นักเรียน 

พัฒนางานรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE  
ในสถานศึกษา นางพรพิรุณ 45,000 100,000 145,000 

รวมงบกลุ่มงานกจิการนกัเรียน 166,000 596,000 762,000 

 

 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป    

82 
งานอาคาร
สถานท่ี พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี  

นางสาว
อมรวรรณ  

              
225,060    

              
225,060  

83 
งานอาคาร
สถานท่ี พัฒนางานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นางสาว
อมรวรรณ  

                  
4,000    

                  
4,000  

84 
งานอาคาร
สถานท่ี 

ซ่อมบำรุงยานพาหนะส่วนกลางของ
โรงเรียน 

นางสาว
อมรวรรณ  

                
20,000    

                
20,000  

85 
งานกิจกรรม

ชุมชน 
วันสำคัญและวัฒนธรรมประเพณีไทย  
(10,000 บาท) 

นาง สาว
อมรวรรณ 

                
10,000    

                
10,000  

86 
งานโสตทัศน

ศึกษา 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
โสตทัศนูปกรณ ์ นายเจษฎา 

                
50,000    

                
50,000  

87 งานอนามัย  ฟันสวยยิ้มใส  นางสมชิต   1,000  1,000 

88 งานอนามัย  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย           นางสมชิต     15,000       15,000  

89 งานโภชนาการ อบรมนักเรยีนแกนนำคุ้มครองผู้บริโภค นางวราภรณ ์       10,000  10,000 

รวมงบกลุ่มงานบริหารทั่วไป 325,060 10,000 335,060 
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ที ่
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบ
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รวม 

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ    

90 งานแผนงาน การซ่อมบำรุงวัสดุครุภณัฑ ์ นางจิราวรรณ   15,000  15,000 

91 งานแผนงาน พัฒนางานแผนงานและงบประมาณ นางวรรณคนา  40,000  40,000 

92 งานการเงิน พัฒนางานการเงินและบญัช ี นางวัลภา 45,000  45,000 

93 งานพัสด ุ บริหารงานพัสดุและสินทรัพย ์ นางสมศิริ  35,000  35,000 

94 งานธุรการ บริหารงานสารบรรณและบริการด้านการศึกษา นางวารุณ ี 35,000  35,000 

95 งานบุคลากร การพัฒนาบุคลากร นางสิริลักษณ์   140,000  140,000 

96 งานบุคลากร พัฒนางานบุคลากร น.ส.นิลลัดดา    60,000  60,000 

97 
งานการเงิน 

สมทบกองทุนเงินทดแทนของส่วน
ราชการ ( ลูกจ้างช่ัวคราว ) นางวัลภา 

                
10,000  

 
                

10,000  

รวมงบกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 380,000  380,000 
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ชื่อโครงการ :  อัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 2,3,6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2 และ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.3, 2.5 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวปณยา  มณีเนตร 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร 
งบประมาณ :  207,760 บาท   
ลักษณะโครงการ :       โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 สภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุก ๆ คน มีการ
พัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
สร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถ  ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ในการ
พัฒนาศึกษานั้น   จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพในด้านกิจกรรมวิชาการ กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  การแสดง 
และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ  เพ่ือเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยในอนาคตเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
จ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ ศักยภาพด้านต่างๆ น าไปสู่ความส าเร็จ เข้าร่วมกิจกรรมประกวด
แข่งขันทักษะด้านวิชาการ ดนตรี  นาฏศิลป์ ศิลปะ  และกีฬา  ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับประเทศ และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีทั้งความรู้  
ความสามารถ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ต่าง ๆ  โดยจัดท าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆจากกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 

 2.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศและอัจฉริยภาพในด้านทักษะทางวิชาการ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและกีฬา 

 3.  เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านทักษะทางวิชาการ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะและกีฬา 

 4.  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา 
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3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
 1.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมทักษะทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา และ น าทักษะที่
เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในชีวิต  ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันร้อยละ 80  
 2.  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิชาการมีผลงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

ด้านคุณภาพ  
 1. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
 2. บุคลากรได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันท าให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียนและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆ
จากกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการของนักเรียนปกติและเด็ก
พิเศษเรียนร่วมระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ร้อยละ 80 
 ขึ้นไป 

กิจกรรมที่  2 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาค 

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆ
จากกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการระดับภาค  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการของนักเรียนปกติและเด็ก
พิเศษเรียนร่วม ระดับภาค 

ร้อยละ 80  
ขึ้นไป 

กิจกรรมที่  3 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับชาติ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆ
จากกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการระดับชาติ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลการประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการของนักเรียนปกติและเด็ก
พิเศษเรียนร่วมระดับชาติ 

ร้อยละ 80  
ขึ้นไป 

 
DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
  - ครูผู้รับผิดชอบการแข่งขันต่างๆ เสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
  - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามระดับตั้งแต่ระดับเขตไปจนถึงระดับชาติ 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
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 8) สรุปและรายงานผล 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1 กิจกรรมที่ 1              
 เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

      1-30     

2 กิจกรรมที่  2              
 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค         1-30    
3 กิจกรรมที่  3              
 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาต ิ          1-30   

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 207,760 บาท 
 - เงินอุดหนุนรายหัว  47,760  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        160,000  บาท 
 - อ่ืนๆ    บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 
งบ

อุด
หน

ุนร
าย

หัว
 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรม เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคและ
ระดับชาติ 

 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู      40,000    40,000 
2 ค่าอาหารนักเรียน    40,000     40,000 
3 ค่าท่ีพักครูและนักเรียน   80,000     80,80,000 
4 ค่าวัสดุการฝึกซ้อม 47,760       47,760 
 รวม 47,760  120,000 40,000 / /  207,760 

 ** หมายเหตุ  
 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปณยา  มณีเนตร 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 
 
Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
   1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 12.2 ผลผลิต    
       1. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ความรู้ และทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะและกีฬา ระดับเขตพ้ืนที่ข้ึนไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  

     1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษา  มีความรู้และทักษะ  มีความสามารถในการเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันทางวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและกีฬา อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
   (นางสาวปณยา  มณีเนตร)                (นางฐปนีย์  นารี)  

ต าแหน่ง ครูช านาญการ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 
   

 
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
(นายบดินทร์     นารถโคษา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่1.3, 1.6 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวปณยา  มณีเนตร 
ระยะเวลา :  1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร 
งบประมาณ :  5,000 บาท  
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดีเป็น
ปัจจุบันเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา เป็นการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตาม
หมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลจ าเป็นส าหรับระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน ได้แก่ สารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียน สารสนเทศ
ที่เก่ียวข้องกับนักเรียนและครู สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ในการ
ท าระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา ถ้าระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วน ไม่ชัด ไม่ถูกต้อง ไม่รู้ความ
ต้องการของชุมชน ก็จะไม่สามารถท่ีจะหาสิ่งต่างๆ เพ่ือมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนได้ เมื่อทราบข้อมูลจะท าให้
การด าเนินงาน  เป็นระบบขึ้นและสามารถด าเนินการเรื่องต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาได้ตามแนวทางที่ได้
วางไว้ ดังนั้น เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการใช้ข้อมูลและท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายในการ   จัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทั้งในด้านการจัดเก็บ การน าข้อมูลที่ถูกต้อง    ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการน า
ข้อมูลสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาบริการให้กับนักเรียนและชุมชน ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ตัดสินใจ สนองกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยง
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทุกระดับ และสนองมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศจึงมีความจ าเป็นยิ่ง 
 
2.  วัตถุประสงค์ :  
     เพ่ือพัฒนางานสารสนเทศโรงเรียน สู่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาได้มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

 1.  มีเอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับต่อปีการศึกษา 
  2.  มีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. 
  3.  มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบนโฮมเพจของโรงเรียนอย่างน้อย 2 เดือน 
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 ด้านคุณภาพ  
งานบริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
1. เอกสารสารสนเทศ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ข้อมูลสถานศึกษามีความสมบูรณ์ ถูกต้อง สามารถใช้พัฒนาทรัพยากรต่างๆ ในโรงเรียนได้ 
3. โฮมเพจงานสารสนเทศโรงเรียน มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง 
 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 จัดท ารูปเล่ม
สารสนเทศโรงเรียน 

1. เพ่ือให้งานบริการรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

1. ข้อมูลสารสนเทศในด้าน
ต่างๆ สามารถเทียบร้อยละของ
ผลงานแบบปีต่อปีได้ 
2. การปฏิบัติงานตามโครงการ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 

ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

กิจกรรมที่  2 
จัดท าป้ายนิเทศเพ่ือเตรียม
รับการประเมิน Obec QA 
 

1. เพ่ือให้งานบริการรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

1. ข้อมูลสารสนเทศในด้าน
ต่างๆ สามารถเทียบร้อยละของ
ผลงานแบบปีต่อปีได้ 
2. การปฏิบัติงานตามโครงการ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 

ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

 
DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 - เริ่มจัดท ารูปเล่มสารสนเทศ 
 - จัดท าป้ายนิเทศเพ่ือเตรียมรับการประเมิน Obec QA 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

  



7 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
 พ.ค

. 
มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดท ารูปเล่ม
สารสนเทศโรงเรียน 

 
           

2 กิจกรรมที่  2 จัดท าป้ายนิเทศเพ่ือ
เตรียมรับการประเมิน Obec QA 

 
           

 
 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :  5,000  บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว  5,000  บาท    เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ......... บาท  - อ่ืนๆ  ......... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสด ุ ครุภัณฑ์ 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 จัดท ารูปเล่มสารสนเทศโรงเรียน  
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000       2,000 
 กิจกรรมที่ 2 จัดท าป้ายนิเทศเพ่ือเตรียมรับการประเมิน OBECQA  
2 ค่าจัดท าป้ายนิเทศเพ่ือเตรียมรับ

การประเมิน OBECQA 
  3,000     3,000 

 รวม 2,000  3,000  /   5,000 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปณยา  มณีเนตร 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 ผลลัพธ์   

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
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     12.2 ผลผลิต    
  1. มีเอกสารสารสนเทศ, วารสารสนเทศ อย่างละ 1 ฉบับ ต่อ ต่อปีการศึกษา 

   2.  มีโฮมเพจของโรงเรียนส าหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือชุมชน 
     12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  

   - ครูและนักเรียนได้รับทราบข้อมูลของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 
 

   
   ผู้เสนอโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
   (นางสาวปณยา  มณีเนตร)                (นางฐปนีย์     นารี)  

ต าแหน่ง  ครู ช านาญการ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 
   

 
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
(นายบดินทร์     นารถโคษา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานวิชาการ(จัดซื้อวัสดุส านักงาน) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) : มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลของ สพฐ. : นโยบายที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.7 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา 2565  
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวนันทิดา ติรโรจน์  
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ.เมือง จ.สกลนคร 
งบประมาณ : 500,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง 
 
1. หลักการและเหตุผล : 
 การบริหารงานองค์กรที่ประสบผลส าเร็จนั้นเกิดข้ึนจากการจัดองค์กรที่เป็นระบบ  บุคลากรท างาน
หน้าที่และมีความรับผิดชอบ  นอกจากนี้ยังมีวัสดุครุภัณฑ์  ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแก่การใช้งาน           
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. วัตถุประสงค์ :  

1. มีสื่อ  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย : 
 3.1 ด้านปริมาณ  มีวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับบริการครู  และนักเรียนอย่างเพียงพอ และครุภัณฑ์
ที่ช ารุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ร้อยละ 100 
 3.2 ด้านคุณภาพ  การบริหารงานวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีสภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
1.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนและ
ด าเนินการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์                   
2.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือจัดท า
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา  

1. ร้อยละของจ านวนวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
ส านักงานมีความเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.ร้อยละของจ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
ส านักงานอยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ                                

1.เพื่อให้การจัดการ
บริหารงานวิชาการเป็นไป
อย่างเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
ส านักงานอยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้ 

 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
     6.1 จัดท าโครงการ 
     6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
      6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     6.4 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
     6.5 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

6.ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน
โครงการ  

           

2 จัดท าโครงการ            
3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว้ 
  

 
                          

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            
8 สรุปและรายงานผล            

 
 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 500,000  บาท 

-    เงินอุดหนุนรายหัว            500,000   บาท 
-    เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ................ บาท 
-   อ่ืนๆ ....................................................... บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน 
  500,000   500,000 

 รวม   500,000   500,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ.เมือง จ.สกลนคร 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนันทิดา ติรโรจน์   
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : - 
11. การประเมินผล : รายงานผลการปฏิบัติงาน 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  การบริหารงานวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 12.2 ผลผลิต  มีวัสดุครุภัณฑ์ในส านักงานวิชาการมีใช้เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  

   - สามารถเร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งมี แรงบันดาลใจและมี 
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการ 
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  ร้อยละ 100 
13.         เงินอุดหนุนรายหัว       เงินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ................................ 
 
 
                  ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ    
                                                         
 

   (นางสาวนันทิดา ติรโรจน์)                       (นางฐปนีย์ นารี) 
               ครู                                                รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
            เห็นควรอนุมัติ                         เห็นควรอนุมัติ 
 

            
(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 
 

                                        อนุมัติ            ไม่อนุมัติเพราะ....................................... 
 
                                                                               

     (นายบดินทร์   นารถโคษา) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการการพัฒนางานวิชาการ(จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน)  
ปีการศึกษา 2565 

 
ที ่ รายการ  จ านวน(หน่วย) ราคาต่อ

หน่วย 
ราคารวม 

1 กระดาษโรเนียว A4 80g (500 แผ่น )   2000 150 300,000 
2 หมึกเครื่องอัดส าเนา 12 13,500 162,000 
3 กระดาษ A4 (AA) 80  150 12,000 
4 สมุด ปพ.5 200 20 4,000 
5 หมึกเติม printer 100 cc (4 สี ) 4 800 3,200 
6 ปากกาไวท์บอร์ด 100 25 2,500 
7 ลวดเย็บกระดาษ No.10 80 10 800 
8 กระดาษการ์ดท าปก 150g (100 แผ่น) 8 150 1,200 
9 เครื่องเย็บกระดาษ No.10 10 80 800 
10 แปรงลบกระดาน 200 20 4,000 
11 กระดาษค าตอบ 100 ข้อ 150 40 6,000 
12 แฟ้มสันกว้าง A4 20 80 1,600 
13 เครื่องยิง เบอร์ 3 เหล็ก MAX-TGA 1 1,900 1,900 
 รวม   500,000 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 1, 2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : ข้อ 3.3, 3.4 และ 4.1   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 3, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.1, 3.2, 4.1, 4.2 และ 4.3 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอัญชลี  อินทร์เรือง 
ระยะเวลา :  1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 
งบประมาณ :  100,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 สถานศึกษามีภาระหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้เห็นว่าการบริหารงาน
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด สมควรได้รับการยกย่อง หรือสมควร
พัฒนาเพ่ิมเติมในด้านใด และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้
มีการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงาน  
ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้วการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลจะพิจารณาจากคุณภาพ
ผู้เรียนที่เพ่ิมขึ้นตามเป้าหมายที่แต่ละโรงเรียนก าหนดและท าความตกลงไว้กับโครงการเป็นส าคัญ ความส าเร็จ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบบริหาร
คุณภาพ ถือเป็นความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ถ้าโรงเรียน
มีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและมีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี ก็จะช่วยท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ที่ดีข้ึนเป็นล าดับ 
 
2.  วัตถุประสงค์ : 

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม 
2.2 เพ่ือจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2565 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด

และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
2.3 เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.4 เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 
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3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1. จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เอกสารแสดงผลงานของ
สถานศึกษา เอกสารรองรับการท างานทุกฝ่าย ทุกงาน  
  2. จัดกิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 1 ครั้ง 
  3. มีบุคลากรเข้ารับการอบรมและเตรียมความพร้อมรับการประเมินร้อยละ 100 
 ด้านคุณภาพ  
  1. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 5 
  2. ครูมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
  3. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

1) ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา 

1.  พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
ให้มีคุณภาพ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม 

2.  เพื่อจัดท ารายงานประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพรสู่่สาธารณชน 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) เอกสาร
แสดงผลงานของสถานศึกษา 
เอกสารรองรับการท างาน 

ทุกฝ่าย  
ทุกกลุ่มงาน 

2) การบริหารจัดการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.  เพื่อสร้างความตระหนักและให้ครมูี
องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโรงเรยีนให้มีการบริหารด้วย
ระบบคณุภาพ 

2.  เพื่อพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาให้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3.  เพื่อยกระดับการจดัการเรียนการ
สอนให้เทียบเคยีงมาตรฐานสากล 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรม
การบริหารจัดการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

บุคลากรทุกคน 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้  
 6.1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงการบริหารจัดการโรงเรียน

ให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพ ให้บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน รับทราบรายละเอียด 
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 6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน จัดเก็บร่องรอยผลการด าเนินการ ผลงานการแข่งขัน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 6.3 กลุ่มบริหารงานวิชาการรวบรวมผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน 
 7. รับการประเมินคุณภาพรอบ 5 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8. สรุปและรายงานผล 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา            
 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ             
 จัดท าโครงการ            
 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ            
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว ้            
 รับการประเมินคุณภาพรอบ 5 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามปฏิทินแจ้งช่วงระยะเวลาจาก สมศ. 
 สรุปและรายงานผล            
2 การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล            

 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ             
 จัดท าโครงการ            
 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ            
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว ้            
 ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและรายงานผล            
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 100,000  บาท 
 - เงินอุดหนุนรายหัว 100,000  บาท 

  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืน ๆ  .................... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน งบ

อุด
หน

ุนร
าย

หัว
 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรม ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
1 จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม 3,000  2,000     5,000 
 กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
1 จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม 55,000  40,000     95,000 
 รวม 58,000  42,000     100,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอัญชลี  อินทร์เรือง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 
Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต, แบบสอบถาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบ 5 ในระดับดีเยี่ยม 
 12.2 ผลผลิต    
  นักเรียน ครู และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการ
ประเมินในระดับดีเยี่ยม 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  มีเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน  
  



17 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 
 
 
 

   ผู้เสนอโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
(นางสาวอัญชลี  อินทร์เรือง)                (นางฐปนีย์     นารี)  

ต าแหน่ง ครู  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 
   

 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
(นายบดินทร์     นารถโคษา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่  3  ข้อที่  3 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางศศิร์อร  ปาประโม  
ระยะเวลา :  1 กุมภาพันธ์ 2566 – 15 เมษายน 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  20,000 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1. หลักการและเหตุผล : 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 
2548 การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสแก่บุคคลให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 12 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 ประกอบกับมาตรฐาน 5 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545   
    กระทรวงศึกษาธิการโดยความคิดเห็นชอบของคณะรับมนตรี นั้นจ าเป็นจะต้องเตรียมความพร้อม
เพ่ือให้การรับนักเรียนใหม่การประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ การรับนักเรียนใหม่เป็นระบบ โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา จึงจัดท าแผนปฏิบัติการขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2566 
 2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติปีการศึกษา 2566 
 
3. เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   

1. โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4  ปีการศึกษา 2566 ตรงตามเป้าหมายที่
ก าหนด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 400  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 360 คน   
 2. โรงเรียนออกแนะแนวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้ครบ 
          3. โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
          4. โรงเรียนจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะน าโรงเรียน 
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 ด้านคุณภาพ 
   1. โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2566 ตรงตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 
          2. โรงเรียนออกแนะแนวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้ครบ 

3. โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนที่สวยงามและเป็นจุดเด่น 
4. โรงเรียนจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะน าโรงเรียนที่สวยงาม 
 
4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
รับนักเรียนใหม่ตามปฏิทินของ 
สพฐ. 

1.เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับ
นักเรียน 
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียน และแนะ
แนวโรงเรียน ให้นักเรียนมาศึกษาต่อ 
3.เพ่ือให้โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียนที่สวยงามและเป็นจุดเด่น 
4.เพ่ือให้โรงเรียนมีแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์แนะน าโรงเรียนที่สวยงาม 
 

1.ร้อยละของครูมีความเข้าใจ
ในแนวทางการรับนักเรียนปี
การศึกษา 2566 
2.ร้อยละความพึงพอใจในการ
ตอบแบบสอบถามในการออก
แนะแนวประชาสัมพันธ์ 
3.จ านวนป้ายประชา 
สัมพันธ์การรับนักเรียนที่
สวยงามและเป็นจุดเด่น 

 
DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
   6.1 ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
   6.2 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
   6.3 ด าเนินการรับสมัครนักเรียน 
   6.4 ด าเนินการสอบ 

              6.5 รับมอบตัวนักเรียน 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 

8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ: 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย

. 
ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

13 
          

 

2 จัดท าโครงการ 17            
3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
17 

          
 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน         5    
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน          9   
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว้ 
 

          
 

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            9 
8 สรุปและรายงานผล            9 

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :...................... บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ....................บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กระดาษดับเบิ้ล A (A4)   2,000 2,000  2,000 
2 กระดาษการ์ดสี (A4)   1,000 1,000  1,000 
3 ไวนิลรับสมัครนักเรียน 

ขนาด 3 เมตร*6 เมตร ปีการศึกษา 
2565 และโบชัวร์ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

  10,500 10,500  10,500 

4 กระดาษการ์ดหอมมีลาย   500 500  500 
5 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม   500 500  500 
6 กระดาษสติ๊กเกอร์   500 500  500 
7 กระดาษชาร์ทสี   500 500  500 
8 แฟ้มเอกสาร   500 500  500 
9 ที่เย็บกระดาษ (เบอร์ 10)   500 500  500 
10 ลวดเย็บกระดาษ (เบอร์ 10)   400 400  400 
11 ลวดเย็บกระดาษ (เบอร์ 3)   400 400  400 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

12 ลวดยิง (เบอร์ 3-10m)   400 400  400 
13 คัตเตอร์และใบมีดคัตเตอร์   400 400  400 
14 กาวแท่งสติ๊ก   300 300  300 
15 คลิปกระดาษ    300 300  300 
16 ซองน้ าตาลขยายข้าง   300 300  300 
17 ซองน้ าตาล   300 300  300 
18 ปากกาเคมี   300 300  300 
19 กระดาษกาว 2 หน้า บาง   400 400  400 

รวม   20,000 20,000  20,000 
 ** หมายเหตุ รายการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับ 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารงานวิชาการ และนางศศิร์อร  ปาประโม 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : คณะครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 
Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบสอบถาม 
 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

1. โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตรงตามก าหนด  
2. โรงเรียนได้ออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการครบ 
3. โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนที่สวยงามและน่าสนใจ 
4. โรงเรียนจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะน าโรงเรียนที่น่าสนใจ 

 12.2 ผลผลิต    
1. โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตรงตามก าหนด 
2. โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
3. โรงเรียนจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะน าโรงเรียน 

 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  1. ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ยอมรับและส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา 
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13.  งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 
          ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
       (นางศศิร์อร  ปาประโม)                                    (นางฐปนีย์  นารี)  
  ต าแหน่ง  คร ู           รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
          เห็นควรอนุมัติ                                                เห็นควรอนุมัติ 
 
 

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 
 
 

 อนุมัติ     ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบการนิเทศเชิงรุก 3D-SMILE Model 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.4  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 3.2, 4.2, 4.4 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวรัญชน์ชยารัตน์  เครือหมื่น/ นางวิภารัตน์  ค าศรี 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  7,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 

 ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและมีการแข่งขันสูงในทุกๆ ด้าน รัฐบาลมี
นโยบายในการน าโมเดลประเทศไทย 4.0 มาใช้ เพื่อพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน สถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้
ตอบรับแนวคิดของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการ
เรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ระบบการศึกษา 
ในยุค 4.0 ต้องเป็นการศึกษาที่มีสาระข้อมูลสอดคล้องกับความเป็นจริง การจัดการเรียนการสอนพึงให้ผู้เรียน
สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มา
ตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งผู้ที่มีผลโดยตรงจะเอ้ืออ านวยให้เกิดการพัฒนาของผู้เรียนดังกล่าวได้ คือ 
ครู  ครูจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจะเป็นผู้สนับสนุน (Supporter) และเป็นแหล่งความรู้ (Resource Person) ของ
ผู้เรียน จากการสร้างการเรียนรู้ และวิธีปฏิบัติที่สนับสนุนความต้องการของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดข้ึน (Problem Based Learning) และเผชิญสถานการณ์
โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

จากความส าคัญดังกล่าว โรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษา จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนเพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตประจ าวัน รวมถึงการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Active Learning 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เพ่ือมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัย และได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นร่วมกัน ยังจะท าให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวผู้สอนเองและผู้เรียนที่เป็นคนส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ :  
          1. เพ่ือให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอนที่เป็นประโยชน์และสามารถ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน   
   2. เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการนิเทศเชิงรุก โดยใช้รูปแบบ 
การนิเทศเชิงรุก 3D-SMILE MODEL  โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
และผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ านวน 102 คน 
 ด้านคุณภาพ  

1. ครูผู้สอนได้น ากระบวนการเรียนการสอนไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning 
3. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล

นิเทศภายในโรงเรียนด้านวิชาการ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน จนเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น 

4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์  
 

กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
ก ากับ ติดตาม 
การนิเทศ
ภายใน 

โรงเรียนมีรูปแบบและ
กระบวนการนิเทศติดตาม 
การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลนิเทศภายในโรงเรียน
ด้านวิชาการ อย่างเป็นระบบ 
ชัดเจน จนเกิดการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

- ร้อยละของครูรับการนิเทศภาคเรียน
ที ่1-2 ปีการศึกษา 2565  
- ร้อยละของครูได้รับผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ ระดับดีเยี่ยม  

80 
 

80 

กิจกรรมที่ 2 
เผยแพร่รูปแบบ
การนิเทศเชิงรุก 

เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน 
การก ากับ ติดตาม การนิเทศ
ภายใน 
 

- ร้อยละของครมูีการจัดท า Best 
Practice ของทุกกลุ่มงาน และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- ร้อยละของครมูีการน าเสนอ 
เผยแพร่รูปแบบการนิเทศเชิงรุก โดย
ใช้ 3D-SMILE MODEL  ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

85 
 

 
85 

 
  



25 
 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 

1.  ประชุมคณะกรรมการ 
2.  จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 
 4.  ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 

5.  ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
6.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
7.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

1 กิจกรรมที่ 1 ก ากับ ติดตาม การนิเทศ
ภายใน 

 
          

 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
 - ด าเนินกิจกรรม            
 - สรุปผลการด าเนินงาน            
2 กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่รูปแบบการนิเทศ 

เชิงรุก 
 

          

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 7,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 7,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...................................  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 ก ากับ ติดตาม การนิเทศภายใน  
1 ค่าวัสดุ  2,000       2,000 
 รวม 2,000       2,000 
 กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่รูปแบบการนิเทศเชิงรุก  
1 ค่าวัสดุ 5,000       5,000 
 รวม 5,000       5,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรัญชน์ชยารัตน์  เครือหมื่น/ นางวิภารัตน์  ค าศรี 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
Check (C) 
11. การประเมินผล :  

11.1 การตอบแบบสอบถาม  
 11.2 ร้อยละของครูที่ได้รับการก ากับ ติดตาม การนิเทศภายใน  
 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  ครูเข้าใจหลักการ วิธีการ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning และ
เทคนิคการสอนที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 

12.2 ผลผลิต    
  1. ครูได้ทราบและเข้าใจหลักการ วิธีการ เทคนิคของการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัย
ในยุคปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

  2. ครูสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

  3. ครูได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอนที่เป็นประโยชน์และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
     ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 

   
   ผู้เสนอโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
   (นางสาวรัญชน์ชยารัตน์  เครือหมื่น)                (นางฐปนีย์     นารี)  

ครู   รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 
   

 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
(นายบดินทร์     นารถโคษา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.3  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.1 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายอภิวัฒน์  นันอุดร 
ระยะเวลา :  มิถุนายน 2565 - มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  14,600 บาท 
ลักษณะโครงการ :     โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์ส าเร็จใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตร
แกนกลางให้สถานศึกษาน าไปจัดท าสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน 
หลังจากที่ได้มีการน าหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ ทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึง
ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการท างานอย่าง
ต่อเนื่องและต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระท าทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะท าให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อม
ที่จะน าประสบการณ์และความรู้ที่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์ :  
   1. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ 
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียง 
กับมาตรฐานสากล 
 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
 ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดท า
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             
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 ด้านคุณภาพ  
 โรงเรียนมีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์  

 
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาหลักสูตร
โรงเรียน
สกลนครพัฒน
ศึกษา 

1. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรและ 
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม และ
สอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียง 
กับมาตรฐานสากล 
 

ร้อยละของครูมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
และสามารถ จัดท าหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียง
กับมาตรฐานสากล             
 

85 
 

 

 
DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 

1.  ประชุมคณะกรรมการ 
2.  จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 
 4.  ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 

5.  ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
6.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
7.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร 
 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
          

 - จัดท าหลักสูตรของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้รวบรวมหลักสูตร
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
และน ามาจัดท าหลักสูตรสถาน 

 - ประเมินติดตามการใช้หลักสูตร 
-จัดท าแบบประเมินหลักสูตร 

 
          

 - สรุปผลการด าเนินงาน            
 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 14,600 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 14,600  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...................................  บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
1 ค่าเข้าเล่มเอกสาร 8,200       8,200 
2 ค่าอาหารกลางวัน + อาหารว่าง   6,400     6,400 
 รวม 8,200  6,400     14,600 

** หมายเหตุ  
 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องประชุมพระธาตุดุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอภิวัฒน์  นันอุดร 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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Check (C) 
11. การประเมินผล :  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละ 85 ของครูมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรและสามารถ 
จัดท าหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             
 

ร้อยละ ของครูมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรและสามารถ 
จัดท าหลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล             

-สังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรม
จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

-แบบประเมิน
การใช้หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    12.1 ผลลัพธ์   
  ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ 
 สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 12.2 ผลผลิต    
  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียง 
 กับมาตรฐานสากล 

   12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม  
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 
 

   
   ผู้เสนอโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
   (นายอภิวัฒน์  นันอุดร)                (นางฐปนีย์     นารี)  

ครู   รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 
   

 
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
(นายบดินทร์     นารถโคษา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานทะเบียนและวัดผล 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.2  
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางชุติมา พวงส าลี 
ระยะเวลา :  1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  ห้องทะเบียน – วัดผลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 100,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :       โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  

1. หลักการและเหตุผล  
 การจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านงานทะเบียนและวัดผลการเรียนรู้มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือเทียบเกณฑ์การจบหลักสูตรตามเกณฑ์การวัดผล จ าเป็นต้องอาศัย
เทคโนโลยีเข้าช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการเก็บเอกสารข้อมูล งานในงานทะเบียนวัดผลจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาพ.ศ.2524 นักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้และพร้อมที่จะออก
เอกสารที่ส าคัญของนักเรียนให้กับนักเรียนตลอดไป 
 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือให้งานทะเบียนที่เกี่ยวข้อง กับการออกเอกสาร การรับรองการผลการเรียน การจบหลักสูตร 

การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล มีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบงานทะเบียนโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย 
2.3 เพ่ือส่งเสริม การรายงานผลการเรียน การติดตามผลการเรียน ให้มีประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือให้เอกสารด้านงานทะเบียน มีความเพียงพอ ถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติ 

 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ    

- มีเอกสารงานทะเบียน ครบทุกระดับชั้น 
- การจัดท า จัดจ้าง จัดซื้อ เอกสารงานทะเบียน ได้ครบทุกระดับชั้น 
- บุคลากรให้ความร่วมมือกับงานทะเบียนโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 
- สามารถตรวจสอบ ข้อมูลด้านทะเบียนนักเรียนได้ ร้อยละ 100  

3.2 ด้านคุณภาพ   
- การให้บริการด้านงานทะเบียนโรงเรียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
- การจัดเก็บรวบรวม ระบบงานทะเบียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
- เอกสารเกี่ยวกบัทะเบียนนักเรียน มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม 
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์  
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 

1.จัดซื้อวัสดสุ านักงาน อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อะไหล่
คอมพิวเตอร์และใบ
ประกาศนียบตัร ปพ.1 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท า
ข้อมูลอย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

1. ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดท าข้อมูลเพยีงพอและ
ครบถ้วน 
2. ร้อยละของการจดัเก็บ
ทะเบียน 

ร้อยละ 100 

2. จัดรวบรวมข้อมลูนักเรียน
แยกเก็บให้เป็นระบบตาม
ระดับชั้น 

2. เก็บรวบรวมข้อมลูอย่างมีระบบ
เป็นระเบียบสามารถติดตาม
ตรวจสอบได ้

ประวัติ  ผลการเรียนของ
นักเรียนให้เป็นปจัจุบัน 

ร้อยละ 100 

3. บริการข้อมูลเอกสารทาง
การศึกษาส าหรับนักเรียน
ผู้ปกครอง  ครูและชุมชน 

3. ครู ผู้ปกครองและชุมชนไดร้ับ
บริการข้อมลูทางการศึกษา 
 

3. ร้อยละของใบประกาศนยีบัตร  
ปพ.1 ครบถ้วนและถูกต้องตาม
ข้อมูลเอกสารทางการศึกษา 

ร้อยละ 100 

4. ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้
ส านักงานและบ ารุงรักษาห้อง
งานทะเบียนวัดผล 

4. เพื่อซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ประตู หน้าต่าง หอ้ง
งานทะเบียน 

4. ร้อยละของอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ประตู หน้าต่างอยู่
ในสภาพใช้งานได้อย่างด ี

ร้อยละ 100 

 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 5.1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

5.2 จัดท าโครงการตามแผนงบประมาณ 
5.3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

5.6.1 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  
5.6.2 ด าเนินงานตามโครงการ  

1. จัดซื้อจัดจ้างทาวัสดุ- ครุภัณฑ์ส านักงาน  
2. อบรมบุคลากร  
3. ติดตามผลการเรียน  
4. จัดท าเอกสารงานทะเบียน  
5. จัดท าระบบข้อมูลงานทะเบียน  

3. ติดตามแก้ไขและปรับปรุงการพัฒนาและปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผล  
4. สะท้อนผลการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในงานเพ่ือน าผลพัฒนาในปีต่อไป  

5.7 ประเมินผลการด าเนินงาน 
5.8 สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 

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

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน 1-7            

2 จัดท าโครงการตามแผนงบประมาณ  18-19           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
20-21 

          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  22-23           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  24-25           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

- แก้ไขข้อบกพร่องครั้งท่ี 1 
- ส่งผลการแก้ไขผลการเรียน 
- ส่งผลคะแนน Bookmark 
- ประกาศผลการเรยีน 1/62 
- แก้ไขข้อบกพร่องครั้งท่ี 2 
- ส่งผลการแก้ไขผลการเรียน 
- ส่งผลคะแนน Bookmark 
- ประกาศผลการเรยีน 2/62 
- พิธีรับประกาศนยีบัตร 
- จบหลักสตูรช้ัน ม.3,6 

   
 

3-14 
17-21 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

16-
20 

 
 
 
 
 

1-2 

 
 
 
 
 
 

4-15 

 
 
 
 
 
 
 

18-
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

24-
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-6 
23-
25 
 

31 
7 ประเมินผลการด าเนินงาน            1-5 

8 สรุปและรายงานผล            1-5 

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
  - เงินอุดหนุนรายหัว 100,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .......................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ........................................................... บาท 
8. สถานที่ด าเนินการ :  
 ห้องทะเบียน – วัดผลโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
 นางชุติมา พวงส าลี 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
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11. การประเมินผล :  
11.1 แบบสอบถาม  
11.2 การสังเกตและสอบถาม   
11.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์    

- สามารถให้บริการทางการศึกษาแก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 12.2 ผลผลิต   
- สามารถจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาได้ร้อยละ 100 

 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    - นักเรียนสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทุกช่วงชั้นตลอดปีการศึกษา 

13.   เงินอุดหนุนรายหัว  เงินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน     อ่ืนๆ ........................................ 

 

                       ผู้เสนอโครงการ      ผู้เห็นชอบโครงการ  

  
  (นางชุติมา พวงส าลี)                (นางฐปนีย์  นารี)    
       ต าแหน่งหัวหน้างานทะเบียนวัดผล            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

                 เห็นควรอนุมัติ      เห็นควรอนุมัติ    

 
(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 
 

เห็นควรอนุมัติ    ไม่อนุมัติเพราะ..........................             
      
 
         (นายบดินทร์  นารถโคษา) 

                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับที ่ จ านวน รายการ 
ราคา

หน่วยละ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 7 เล่ม ปพ.1:บ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานระมัธยมศึกษาตอนต้น(ฉบบัคอมพิวเตอร์) 

160 1,120 - 

2 7 เล่ม ปพ.1:พ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานระมัธยมศึกษาตอนปลาย(ฉบับคอมพิวเตอร์) 

160 1,120 - 

3 400 แผ่น ปพ.2:บ หลักสูตรขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3) 

2 800 - 

4 400 แผ่น ปพ.2:พ หลักสูตรขั้นพื้นฐานตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6) 

2 800 - 

5 150 แผ่น ปพ.3:บ แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น(ฉบับคอมพิวเตอร์) 

5 750 - 

6 150 แผ่น ปพ.3:พ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ฉบับคอมพิวเตอร์) 

5 750 - 

7 15 ห่อ กระดาษ A4  80 แกรม 150 3,000 - 
8 15 เล่ม แฟ้ม 3 ห่วง ขนาด A 4  120 1,800  
9 3 หลอด หมึก HP laser jet P2015(76A) 3,500 10,500 - 
10 6 หลอด หมึก HP laser jet Pro M402dn (26A) 5,000 30,000 - 
11 1 หลอด หมึก HP LaserJet Pro M435nw (93A) 6,000 6,000 - 
12 3 ช้ิน SSD SATA WD BLUE (WDS250G2B0A) 3D NAND 1,770 5,310  
13 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ Desktop DELL Optiplex Micro 3090-SNS39MC003 18,810 18,810  
14 1 เครื่อง Monitor 23.8'' DELL S2421HNM (IPS, HDMI) FREESYNC 75Hz 5,850 5,850  
15 2 เครื่อง UPS 1000VA ETECH Ego By ZIRCON 1,660 3,320  
16 1 USER ค่าบ ารุงระบบการแจ้งผลการเรยีนและระบบการลงคะแนนออนไลนต์่อปี 4,000 4,000  
17 30 กล่อง ลวดเสียบกระดาษ 10 300  
18 1 กล่อง สวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 150 150  
19 4 ขวด กาวลาเท็กซ์(ขวดเล็ก) 30 120  
20 20 ห่อ ซองรีฟิลด์ใสเ่อกสารขนาด A 4 20 400  
21 1 กล่อง MICROSOFT 365 Family 2021 6GQ-01555 2,000 2,000  
22 6 ม้วน แลคซีน 100 600  
23  ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และวัสดสุ านักงาน  2,500  
      

รวม 100,000 - 
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ชื่อโครงการ : มหกรรมวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  : มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3.1 , 3.5  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 , 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  : กลยุทธ์ที่ 2 , 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน  : ข้อที่ 2.3 , 2.5 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางศศิร์อร  ปาประโม 
ระยะเวลา :  1 เมษายน 2565 – 30 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  70,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
โดยก าหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้ในข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี
เป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคน
ไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 การจัดการศึกษาเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้ประเทศชาติเกิดความม่ังคั่ง มั่นคง ยั่งยืน จ าเป็นต้องมี
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ือท าให้คนไทยมีคุณลักษณะ
ด้านการเรียนรู้ ที่สามารถปรับตัวได้อย่างชาญฉลาดเท่าทัน มีภาวะความเป็นผู้น า ด้านการท างาน ที่สามารถ
ชี้น าตนเองในการพัฒนาการสร้างงานและอาชีพ และตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีสติ และด้าน
ศีลธรรม ที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน มีความสื่อสัตย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า ดังนั้น การศึกษาส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ที่ให้โลกของ
นักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับ
ความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ 
ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทาง
เทคโนโลยี ความเชื่อม่ันตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อมและเหนือ
อ่ืนใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นทักษะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะพัฒนาเรียนเพ่ืออนาคต ให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และ
บุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวกท่ีมีทั้งความส าเร็จและมีความสุข 
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 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งเพ่ือ
เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งผลให้นักเรียนได้น าความรู้สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และสร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการ มหกรรมวิชาการเปิดบ้านแห่ง
การเรียนรู้ ขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อใน
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2566 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้น าองค์ความรู้ รวมถึงทักษะที่แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถที่ได้ผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน น าเสนอต่อสังคม ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในรอบปีการศึกษา 2565 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านความคิด ในการท างานเป็นหมู่คณะ รู้จักท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งบูรณาการสาระการ
เรียนรู้อื่นๆได้ 
 4. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เตรียมพร้อมที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในศตวรรษ
ที่ 21 
 
3.  เป้าหมาย : 
 ด้านปริมาณ  
   1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
   2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 ด้านคุณภาพ 
   1. นักเรียนมีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ เตรียมพร้อมที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
   2. นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านความคิด ในการท างานเป็นหมู่คณะ รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งบูรณาการสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ 
 
 
 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ด าเนินการจัดกิจกรรมเสนอ
ผลงานของนักเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ในรูปแบบ
ถนนคนเดิน 
  
 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ของนักเรียนให้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนใน  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้การเรียนรู้  
การศึกษาต่อ  และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข และมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21                                    

1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
2. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
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Do (D) 
 5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
     6.1 จัดท าโครงการ 
     6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
      6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     6.4 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
     6.5 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

 6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน
โครงการ  

16-31           

2 จัดท าโครงการ 16-31           

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

16-31           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 16-31           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  16-31           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว้ 

  
2  

                   
15 

      

7 ประเมินผลการด าเนินงาน           1-28 

8 สรุปและรายงานผล           1-28 
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 70,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ...........-............  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  งบสมาคมผู้ปกครองฯ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ...........-........... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 พิธีการ/พิธีเปิด/เงินสนับสนุนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

  15,000 15,000  15,000 

2 ค่าด าเนินการ 12 กลุ่ม/งาน   50,000 50,000  50,000 
3 ค่าด าเนินการฝ่ายอาคารสถานที่   5,000 5,000  5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   70,000 70,000  70,000 
 ** หมายเหตุ รายการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับ 
  
 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางศศิร์อร  ปาประโม 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 
Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1. นักเรียนได้น าองค์ความรู้ รวมถึงทักษะที่แสดงออกซ่ึงความรู้ความสามารถท่ีได้ผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน น าเสนอต่อสังคม ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในรอบปีการศึกษา 2565 
  2. นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านความคิด ในการท างานเป็นหมู่คณะ รู้จักท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งบูรณาการสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ ได้ 
  3. นักเรียนน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เตรียมพร้อมที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพใน
ศตวรรษท่ี 21 
 12.2 ผลผลิต    

 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน  มีเจตคติ  ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการ 
ที่จ าเป็นต่อการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายของค่ายวิชาการแต่ละกลุ่มสาระฯ 
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 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
   1. โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสกลนครพัฒน

ศึกษา 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     อ่ืนๆ ..งบสมาคมผู้ปกครองและครู.. 
 
 

 
                 ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                                                           
 
 
             (นางศศิร์อร  ปาประโม)                            (นางฐปนีย์  นารี)                                                                                                                         
             ผู้รับชอบโครงการ           รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ       
 
      
    เห็นควรอนุมัติ                                                เห็นควรอนุมัติ                                                                                                               
 
            

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1(5) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  1, 2 และ 3   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.3, 2.6 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา  2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และหน่วยงานภายนอก 
งบประมาณ :  30,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  
 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงเพ่ือผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และสามารถน าความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปต่อยอดสร้างเป็นชิ้นงาน 
นวัตกรรมและผลงานด้านต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสามารถน าไปแข่งขันทั้งเวทีภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ 
2.  วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ไม่น้อยว่าร้อยละ 50 มีโอกาสได้แสดงความรู้ 
ความสามารถ โดยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ความรู้ด้านต่าง ๆ 
 ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงกับนวัตกรรมทางการศึกษา   
มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  และสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมแข่งขันวิชาการทั้ง
ภายใน-ภายนอกโรงเรียน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆ
จากกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ ที่เกิดจากการเรียนรู้
และเพ่ิมพูนทักษะ 
 
2. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

1. ร้อยละของจ านวน
นักเรยีนที่ได้รับรางวัลการ
ประกวดแข่งขันทักษะ
วิชาการของนักเรียนเพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละของจ านวน
นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

50 ขึ้นไป 
 
 
50 ขึ้นไป 
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DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
        6.1 ครูส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกท่ีด าเนินการจัดกิจกรรมตลอดปี
การศึกษา 2564                      
             6.2  จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภายในสถานศึกษา   
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ    

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

1 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะทาง
วิชาการภายใน-ภายนอกโรงเรียน 

 
          

1 ประชุมวางแผน  จัดท าโครงการ            
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน            
3 ด าเนินงานตามโครงการ 

-ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการนอกสถานที่ 
-จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภายใน
โรงเรียน 

   
 

 
 
 

         

4 ประเมินผลและสรุปการด าเนินงาน             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 30,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ....................... บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  30,000  บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน งบ

อุด
หน

ุนร
าย

หัว
 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะทางวิชาการภายใน-ภายนอกโรงเรียน  
1 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวชิาการ

นอกสถานท่ี 
  20,000     20,,000 

2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภายในโรงเรียน 
-รางวัลส าหรับการแข่งขัน 

  1,0000     10,000 

 รวม   30,000   /  30,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และหน่วยงานภายนอก 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพรนิภา  ไชยโคตรและนางวิภารัตน์  ค าศรี 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 
Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต  การตอบแบบสอบถาม  ข้อมูลรูปภาพ   สรุปและรายงาน 
 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 ผลลัพธ์   
   นักเรียนได้พัฒนาตนเอง  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปร่วมแข่งขันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     12.2 ผลผลิต    
  นักเรียนแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป 
     12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
   1.  เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา  องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 
  



46 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 

   
   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
   (นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร)                (นางฐปนีย์  นารี)  

ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 
   

 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
(นายบดินทร์     นารถโคษา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  บริการศูนย์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่  1 ข้อที่ 1.2 (4)  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.12 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  50,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชก าหนดฉุกเฉินฉบับที่ 3 ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ   
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ 4/2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 4     
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
โดยให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด เนื่องด้วยสถานการณ์การเกิดและระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) พบว่ามีรายงานการระบาดของโรคดังกล่าวเป็นวงกว้างในพ้ืนที่หลายจังหวัด อีกทั้งมีรายงาน     
การเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ เพ่ือเป็นการป้องกันการระบาดที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จึงเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) ให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด      
เมื่อสถานศึกษากลับมาเปิดสอนตามปกติ ซึ่งการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) จ าเป็นต้องมีการด าเนินการให้ความรู้ ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับนักเรียน
และผู้ปกครอง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนจึงต้องมีมาตรกา รแก้ไข
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้ทันต่อเหตุการณ์เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพ       
ของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง   

ดังนั้น โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จึงได้จัดท าโครงการบริการศูนย์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) เพ่ือควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

 
 

2.  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ความรู้ ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) ให้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ประกอบการในโรงเรียนที่เก่ียวข้อง 
2. เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา  
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3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ านวน 1,700 คน     
ได้รับความรู้ ค าแนะน า การเฝ้าระวังตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ด้านคุณภาพ  

 1. ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้รับความรู้ 
ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

2. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีมาตรการเพ่ิมความครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง    
ในสถานศึกษา 

 
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) 
 

ครู นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับความรู้ 
ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวัง
ป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019   
(Covid-19)) 
  

ร้อยละของครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

80 
 

 
DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 

1.  ขั้นตอนวางแผนงาน 
2.  จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 
 4.  ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 

5.  ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
6.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
7.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

 กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) 

 
          

1 ขออนุมัติโครงการ 10           
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  1          
3 ประชุมคณะกรรมการ  10          
4 ด าเนินการจัดกิจกรรม  15        28  
5 สรุปรายงานปัญหาอุปสรรค และแนวทาง

การปรับปรุงพัฒนา 
 

         10 

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 50,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว  ...................................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  50,000    บาท - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
1 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) ป้ายเตือนการเว้นระยะห่างทาง
กายภาพ 

  10,000     10,000 

2 ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)   38,000     38,000 
3 ค่าเอกสาร กระดาษ การเข้ารูปเล่ม   200     200 
 รวม   50,000     50,000 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
Check (C) 
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11. การประเมินผล :  
11.1 การตอบแบบสอบถาม  

 11.2 การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

       ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้รับความรู้  
ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สามารถน าความรู้       
ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด าเนินชีวิตด้วยความปลอดภัย 
 12.2 ผลผลิต    

      1. ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้รับความรู้ ค าแนะน า 
การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

      2. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีมาตรการเพ่ิมความครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง         
ในสถานศึกษา ในระดับเพียงพอ 

  12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
       ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้รับความรู้  

ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มากขึ้น 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
   (นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง)                (นางฐปนีย์  นารี)  

ต าแหน่ง  ครู  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 
 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
(นายบดินทร์     นารถโคษา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
                        ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  1, 2 และ 3   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.3, 2.6 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวิภารัตน์  ค าศรี 
ระยะเวลา :  ปีการศึกษา  2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และหน่วยงานภายนอก 
งบประมาณ :  200,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่
ระบาดอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดสกลนครยังมีผู้ติดเชื้อด้วยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกวัน โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการการสอนจาก On-Site เป็นรูปแบบ Online จากการรายงาน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวัน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ มีนักเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าเรียน
ออนไลน์ได้เกิดจากปัญหาอินเทอร์เน็ต และมีนักเรียนบางคนไม่สามารถติดต่อได้ ท าให้ครูไม่สามารถติดตาม
พัฒนาการของนักเรียนได้เต็มที่ อาจท าให้ไม่สามารถรู้ปัญหาของนักเรียนได้ทันเวลา ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการ
เรียนรู้ระยะยาว   
 ดังนั้น เพ่ือไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะ  เพ่ือให้ครูทราบถึงกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนทุกคน รวมทั้งจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตามบริบท ได้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามกรณีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและนักเรียนที่ติดต่อไม่ได้ กลุ่มบริหารวิชาการจึงมี
โครงการออกเยี่ยมบ้านเพ่ือเยี่ยมเยียนและติดตามนักเรียนกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ เพ่ือหา
แนวทางช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้ได้รับการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ  
2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง 
 2.  เพ่ือติดตามนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ ให้ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่ 
หลากหลาย 
 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ร้อยละ 100 ไดร้ับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ที่หลากหลายมีความเหมาะสมกับบริบทความพร้อมของนักเรียน 
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 ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีคุณภาพด้านการเรียนรู้มีทักษะชีวิต สามารถท า
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันไดม้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วน 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

1.จัดซื้อกระดาษจัดท า
ใบความรู้/ใบงาน/
แบบทดสอบ 
2.จัดซื้อหมึก 
3.จัดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
4. จัดติวออนไลน์ 
5.สรุปโครงการ 

 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่าง ๆ 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับได้รับ
การจัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

 

90 ขึ้นไป 

 

 

 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้  
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.
พ. 

มี.ค
. 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ประจ าเดือน 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงานโครงการ 
           

2 จัดท าโครงการ            
3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
โครงการ 

  
 

         

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ

ในโครงการที่วางไว้ 
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            
8 สรุปและรายงานผล            

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 200,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว -. บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
  - อ่ืนๆ  เงินค้างบัญชีงบพัฒนาผู้เรียน ปี 2564 จ านวน 200,000   บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่   

1 จัดซื้อกระดาษจัดท าใบความรู้/ใบ
งาน/แบบทดสอบ 1,000 ห่อ ห่อ
ละ110 บาท 

110,000        
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

2 จัดซื้อหมึกหลอดละ 13,500*2
หลอด 

27,000        

3 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

  29,000      

4 จัดติวออนไลน์    32,400      
5 เข้าเล่มสรุปโครงการ   1,600      
 รวม 137,000  63,000     200,000 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และหน่วยงานภายนอก 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวิภารัตน์  ค าศรี 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต  การตอบแบบสอบถาม  ข้อมูลรูปภาพ   สรุปและรายงาน 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไปได้รับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 12.2 ผลผลิต    
  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไปได้รับการจัดการเรียนรู้ครบตาม
ตัวชี้วัดที่จ าเป็นตามหลักสูตรก าหนด 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา  องค์กรมีความเข้มแข็ง 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ เงินค้างบัญชีงบพัฒนาผู้เรียน  
ปี 2564 จ านวน 200,000   บาท 

   

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวิภารัตน์  ค าศรี)                (นางฐปนีย์     นารี)  
ต าแหน่ง  ครู  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

 
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) :  มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3.1  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวิภารัตน์  ค าศรี  
ระยะเวลา :  เมษายน 2565 - มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  492,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์
ตรงในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ตลอดจนจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ  
โดยผ่านกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได้ 

4. เพ่ือน าผู้เรียนสู่ชุมชนและสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
5. เพ่ือเสริมสร้างความรัก สามัคคี การมีระเบียบวินัย และการท างานเป็นทีม 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีคุณภาพด้านการเรียนรู้มีทักษะชีวิต สามารถท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง  
มีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วน 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

4.1  ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
4.2  จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 4.3  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 
 4.4  ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.5  ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
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4.6  ประเมินผลการด าเนินงาน 
4.7  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร 

5.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก เป้าหมาย วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น 
ม.1, ม.2, ม.3 จ านวน 84 
คน ครูผู้ควบคุม 6 คน 

เพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงในแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมและผลการ
ประเมินด้านความรู้ 

2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น  
ม.4, ม.5, ม.6 จ านวน 80 
คน ครูผู้ควบคุม 6 คน 

เพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงในแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมและผลการ
ประเมินด้านความรู้  

3. ค่ายวิทยาศาสตร์  
SNRU Science Camp 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ม.1, ม.2, 
ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 จ านวน 
164 คน ครูผู้ควบคุม 12
คน 

เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดย
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  
จากการเป็นโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมและผลการ
ประเมินด้านความรู้/
ทักษะ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน 

4. อบรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น 
ม.1, ม.2, ม.3 จ านวน 84 
คน ครูผู้ควบคุม 6 คน 

เพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมและผลการ
ประเมินด้านความรู้/
ทักษะ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน 

5. พัฒนาอัจฉริยภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ม.1, ม.2, 
ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 จ านวน 
164 คน ครูผู้ควบคุม 12 
คน 

ส่งเสริมความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เพ่ือเตรียมนักเรียนเป็นตัวแทน
โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ   

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วมและ
ผลการแข่งขันกิจกรรม
ทางวิชาการต่างๆ   

6. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาและค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล  

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น  
ม.4, ม.5, ม.6 จ านวน 80 
คน ครูผู้ควบคุม 8 คน 

เพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ในแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา  
มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีเจตคติ 
ที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ประเมินด้าน
ความรู้/ทักษะ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

7. สร้างแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดส าหรับสืบค้น 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ม.1, ม.2, 

เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้น 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่เข้าใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ 
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กิจกรรมหลัก เป้าหมาย วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 จ านวน 
164 คน 

8.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ม.1, ม.2, 
ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 จ านวน 
164 คน 

มีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่ขอใช้บริการ 

9. จัดท าเสื้อห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ม.1,ม.4 
จ านวน 60 คน 

เพ่ือให้ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
มีเสื้อส าหรับจัดกิจกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ศึกษาต่อในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

10. ค่ายสัมพันธ์พ่ีน้อง/
ปัจฉิมนิเทศ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ม.1, ม.2, 
ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 จ านวน 
164 คน 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พ่ีน้องห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

11. ระบบอินเทอร์เน็ต นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ม.1, ม.2, 
ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 จ านวน 
164 คน 

เพ่ือเพ่ิมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในการค้นคว้าหาความรู้ 

ร้อยละของนักเรียนที่ใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบ
ค้นหาความรู้ 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ .ศ.  2565 – 2566 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร 

จังหวัดกาฬสินธุ์                                                    
          

2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          

3 ค่ายวิทยาศาสตร์ SNRU Science 
Camp คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

          

4 อบรมโครงงานคณิตศาสตร์           
5 พัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ (สอนเสริม) 
          

6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา
และ 
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
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ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ .ศ.  2565 – 2566 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
7 สร้างแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดส าหรับ

สืบค้น 
          

8 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์           
9 ท าเสื้อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
          

10  ค่ายสัมพันธ์พ่ีน้อง/ปัจฉิมนิเทศ           
11 ระบบอินเทอร์เน็ต           
 
 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น: 492,000 บาท 
 - เงินอุดหนุนรายหัว ………………………………… บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ……………….บาท 
 - อ่ืนๆ รายได้สถานศึกษา (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)     492,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 
งบ

อุด
หน

ุนร
าย

หัว
 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผ
ู้เรยี

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์                                                     
1 ค่าเช่าเหมารถ   30,000     30,000 
2 ค่าอาหารนักเรียน   10,080     10,080 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู   1,440     1,440 
 รวม   41,520     41,520 
 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
1 ค่าเช่าเหมารถ   30,000     30,000 
2 ค่าอาหารนักเรียน   9,600     9,600 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู   1,440     1,440 
 รวม   41,040     41,040 
 กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิทยาศาสตร์ SNRU Science Camp คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

1 ค่าลงทะเบียนกิจกรรม   45,000     45,000 
2 ค่าอาหารนักเรียน   16,400     16,400 
 รวม   61,400     61,400 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผ
ู้เรยี

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 4 อบรมโครงงานคณิตศาสตร์  
1 ค่าตอบแทนวิทยากร    14,400    14,400 
2 ค่าอาหารนักเรียน   15,000     15,000 
3 ค่าท่ีพักวิทยากร   1,600     1,600 
4 ค่าเดินทาง   2,000     2,000 
5 ค่าวัสดุ   2,000     2,000 
 รวม   20,600 14,400    35,000 
 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอนเสริม)  
1 ค่าตอบแทนวิทยากร    14,400    14,400 
2 ค่าอาหารนักเรียน    15,000    15,000 
 รวม    29,400    29,400 
 กิจกรรมที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษาและ 

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
 

1 ค่าเช่าเหมารถ   78,000     78,000 
2 ค่าอาหารนักเรียน   78,000     78,000 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู   7,680     7,680 
4 ค่าลงทะเบียน   24,000     24,000 
5 ค่าเช่าที่พัก   30,800     30,800 
 รวม   218,480     218,480 
 กิจกรรมที่ 7 สร้างแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดส าหรับสืบค้น  
1 ค่าวัสดุ  24,900 28,000     15,660(ขอ

ใช้
งบประมาณ
คงเหลือ 
37,240) 

 รวม 
 
 
 
 
 

 24,900 28,000     15,660(ขอ
ใช้
งบประมาณ
คงเหลือ 
37,240) 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผ
ู้เรยี

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
1 ค่าวัสดุ 10,000       10,000 
 รวม 10,000       10,000 
 กิจกรรมที่ 9 ท าเสื้อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
1 ค่าจัดท าเสื้อ   10,000     10,000 
 รวม   10,000     10,000 
 กิจกรรมที่ 11 ค่ายสัมพันธ์พ่ีน้อง/ปัจฉิมนิเทศ  
1 ค่าวัสดุ 2,500       2,500 
2 ค่าอาหารนักเรียน   15,000     15,000 
 รวม 2,500  17,500     17,500 
      กิจกรรมที่ 12 ระบบอินเทอร์เน็ต  
1 ค่าวัสดุ 12,000       12,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. การประเมินผล  
 11.1 การสังเกต /การตอบแบบสอบถาม การร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 11.2 ผลงานและความสามารถของนักเรียน 
 11.3 วัดด้านความรู้ /ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์ 
  ผู้เรียนมีคุณภาพด้านการเรียนรู้มีทักษะชีวิต สามารถท ากิจกรรมด้านการเรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วย
ตัวเอง มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ครบถ้วน 
 12.2 ผลผลิต 
  1.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คิดอย่างมีระบบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์   
  2.  นักเรียนมีเหตุผลมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
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12.2 ผลกระทบ (ด้านบวก) 
    ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงเน้นทักษะ กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปญหาและคิดสร้างสรรค์ 
 
13.     เงินอุดหนุนรายหัว        กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน         รายได้สถานศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ) 

ผู้เสนอโครงการ 

   
(นางวิภารัตน์  ค าศรี) 
ต าแหน่ง  ครู คศ.3 

   
   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
   (นางนัฏฐกานต์   เหลาแก้ว)                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

 
   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 
   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
(นายบดินทร์     นารถโคษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

-

/ 

-

/ 

-

/ 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

เงิน
อุดหนุน     

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา 

 
 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

     

1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ 
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัด
กาฬสินธุ์                 

เพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงในแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

  41,520 ครูอภิวัฒน์  
นันทอุดร 

2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงในแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

  41,040 ครูนิลลัดดา  
สมศรีสุข 

3. ค่ายวิทยาศาสตร์ SNRU 
Science Camp คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย  

จากการเป็นโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

  61,400 ครูจินตนา  
สาระนันท์  
ครูศศิอรร์  

ทิพย์พีระชัย 

4. อบรมโครงงานคณิตศาสตร์ เพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ 

  35,000 ครูจุรีรัตน์  
จันทร์อุไร 
ครูพรนิภา  
ไชยโคตร 

 5. พัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอน
เสริม) 

ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เพ่ือเตรียมนักเรียนเป็นตัวแทน
โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ   

  29,400 ครูนันทิดา  
ติรโรจน์ 

 6. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาและค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล  

เพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ในแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา  
มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีเจตคติ 
ที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ 

  218,480 ครูวิภารัตน์  
ค าศรี 

 7.สร้างแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
ส าหรับสืบค้น 

เพ่ิมแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้าง
ทักษะ/ปฏิบัติการ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  15,660 
 

ครูวิภารัตน์  
ค าศรี 
(ขอใช้

งบประมาณ
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

เงิน
อุดหนุน     

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา 

 
 

คงเหลือ 
37,240) 

8.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือให้มีวัสดุบริการนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ 

  10,000 ครูศิริธร  
อ่างแก้ว 

9.ท าเสื้อห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เพ่ือให้ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
มีเสื้อส าหรับจัดกิจกรรมร่วมกัน 

  10,000 ครูศิริธร  
อ่างแก้ว 

10. ค่ายสัมพันธ์พ่ีน้อง/ปัจฉิม
นิเทศ 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พ่ีน้องห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

  17,500 ครูศิริธร  
อ่างแก้ว 

 11. ระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือเพ่ิมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในการค้นคว้าหาความรู้ 

  12,000 ครูพรนิภา  
ไชยโคตร 

 รวมทั้งสิ้น   492,000  
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ชื่อโครงการ  :   การพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์          
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 ข้อที่ 3.2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.7 
ระยะเวลา :  ปีการศึกษา  2565 
ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/นางสาวบุญยตรี  สมนา 
สถานที ่ :  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ      :  งบอุดหนุนรายหัว  จัดสรร  100,000 บาท  
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีปัจจัยด้วยกนัหลายด้าน  และ
ปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งคือ  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน  โดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  ในการจัดการ
เรียนการสอน  ซ่ึงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์จึงถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญท่ีจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ทักษะการแสวงหาความรู้  การคิดวิเคราะห์  และแก้ปัญหา  เน้นให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสฝึกฝนด้วยตนเองตามศักยภาพ  สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรม  The 
Geometry Sketchpad,  GeoGebra ฯลฯ  โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  ใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์  ทักษะการแก้ปัญหา  ความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์   
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ให้พร้อมใช้  และทันสมัย 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน  น าไปสู่การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือจัดบริบทของห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
 

3. เป้าหมาย : 
 3.1 ด้านปริมาณ     

   1)  ปรับปรุงห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         จ านวน  1  ห้อง 
    2)  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์        จ านวน  1  ห้อง 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1)  พัฒนาและปรับปรุงห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
2)  พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 

  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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4. กิจกรรมในโครงการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. พัฒนาและปรับปรุงห้องพักครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   

1)  วัสดุ และครุภัณฑ์ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม  จัดท า-จัดซื้อ
ตามเป้าหมายและเวลาที่ก าหนด 

2. พัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  
ให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน  
เกิดการเรียนรู้มีสื่อและอุปกรณ์ใน
การการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  น าไปสู่การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 

1)  วัสดุ และครุภัณฑ์ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม  จัดท า-จัดซื้อ
ตามเป้าหมายและเวลาที่ก าหนด
2)  ความพึงพอใจของครูและ
นักเรียนที่มีต่อการใช้ห้อง 
ปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับดี 

 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบจัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  (ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์)   
5) ตรวจสอบอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
6) สรุปและรายงานผล 
 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :  
  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ  

   
 
 

 
 

 
 

  

2 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบจัดท าโครงการ  31       
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
        

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
(ผู้รับผดิชอบห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์)   

   17-21     

5 ตรวจสอบอุปกรณ์การเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์

        

6 สรุปและรายงานผล        27-30 
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7. งบประมาณ :  100,000 บาท 
- งบเงินอุดหนุนรายหัว (การจัดการเรียนการสอน)  จ านวน 100,000 บาท  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินนอกงบประมาณ  

เงินงบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

 

ครุภณัฑ ์ รวม 

1 
ปรับปรุงห้องพักครูกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 47,180   47,180  47,180 

2 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ 

 50,065  
 

50,065  50,065 

3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  2,755   2,755  2,755 
รวม  100,000   100,000  100,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/นางสาวบุญยตรี  สมนา 
 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  

- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ที่ทันสมัยในการจัด 
  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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12.2 ผลผลิต      
- มีห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์พร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และทันสมัย 

 - นักเรียนมีศักยภาพ  และน าไปสู่การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) 
  - ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจและยอมรับการจัดการเรียนการสอน และส่งบุตร
หลาน เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนฯ 
  - พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ 
  ทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 

13.   อุดหนุนรายหัว       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

  

 
 
 

(นางสาวบุญยตรี  สมนา) 
ต าแหน่ง  ครู คศ 3 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์          
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 

 

ล าดับที่ รายการ 
 ราคา

หน่วยละ  
จ านวนเงิน 

 บาท  สตางค์ 

1. ปรับปรุงห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับแบ่ง 3 และช่องแสงติดตายคอบนแบ่ง 3  

(อลูมิเนียมสีชา 1.2,  กระจกชาด าความหนา  5  มิลลิเมตร) 
- ขนาด กว้าง 1.89 เมตร  สูง  4.22  เมตร  (จ านวน  1  ชดุ) 
- ขนาด กว้าง 1.88 เมตร  สูง  4.28  เมตร  (จ านวน  1  ชดุ) 

 
 

13,800 
13,880 

 
 

13,800 
13,880 

 
 
- 
- 

2 ประตสูวิงเดี่ยว 
- ขนาด กว้าง 1.07 เมตร  สูง  1.94  เมตร  (จ านวน  2  ชดุ) 8,500 17,000 - 

3 ค่าแรงรื้อถอนวงกบไม้รวมหน้าต่างและประตู    2,500 - 

2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์      
1 ปูพื้นกระเบื้องยาง 

- กระเบื้องยาง ขนาด 152.4 x 914.4  มิลลิเมตร   
  ความหนาว  3  มิลลิเมตร  (ระบบทากาวยาง) 
  ขนาดพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  กว้าง  7.30  เมตร   
  ยาว  8.85  เมตร  เท่ากับ  64.6  ตารางเมตร   

 
650 บาท 
/1 ตร.ม. 

 
41,990 

 
- 

2 บัวกันเปื้อน  ขนาด  กว้าง  7.30  เมตร  +  ยาว  8.85  เมตร  
เท่ากับ  16.15  เมตร   

300 บาท 
/1 ม. 

4,845 - 

3 ค่าแรงรื้อพรหม 50 บาท 
/1 ตร.ม. 

3,230 - 

4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  2,755 - 

รวม  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  100,000    
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มาตรฐานที่  3 ข้อที่  2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.1 , 2.6 
ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ และ นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์ 
ระยะเวลา : มิถุนายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  25,000 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
 เนื่องด้วยประเทศไทยได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยก าหนดให้
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านทักษะต่างๆ กระบวนการคิด ทักษะการค านวณ การส ารวจตรวจสอบและ
แก้ปัญหา กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ และกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ จึงจัดเป็นกิจกรรมที่
ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถ
เลือกยุทธวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการ
สร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้ อันเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมและพัฒนาต่อไป 

2.วัตถุประสงค์  
1.  ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ การตัดสินใจ และ 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือให้นักเรียน มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และการคิดค านวณ 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  
4.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

3.เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ านวน 600 คน 

ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
   2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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4.กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 

1.กิจกรรมตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ประจ าเดือน 
(20,000) 

1.เพ่ือให้นักเรียนพัฒนา
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา 
กระบวนการเรียนรู้ การตัดสินใจ 
และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป  

80 

1.กิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร์ประจ าสัปดาห์ 
(5,000) 

1.เพ่ือให้นักเรียนพัฒนา
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา 
กระบวนการเรียนรู้ การตัดสินใจ 
และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป  

80 

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 

1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

 -ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 -รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมตอบกิจกรรมปัญหาคณิตศาสตร์ 
 -แข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ประจ าเดือน 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
- รับสมัครนักเรียนเข้า กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 

 - นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.
พ. 

มี.ค
. 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ประจ าเดือน 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงานโครงการ 
23           

2 จัดท าโครงการ 24           
3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
โครงการ 

25  
 

         

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  6          
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  8          
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ

ในโครงการที่วางไว้ 
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน     29       
8 สรุปและรายงานผล     30       
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ประจ าสัปดาห์ 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงานโครงการ 
23           

2 จัดท าโครงการ 24           
3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
โครงการ 

25  
 

         

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  6          
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  7          
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ

ในโครงการที่วางไว้ 
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน     29       
8 สรุปและรายงานผล     30       
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7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น : 25,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 25,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .........-.............. บาท  
  - อ่ืนๆ  ..........-.................. บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน รวม 
 กิจกรรมที่ 1 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์       
1 ค่าของรางวัลผู้เข้าร่วมการ

แข่งขัน 
   20,000 20,000 

 รวม    20,000 20,000 
2 กิจกรรมที่ 2 คลินิกคณิตศาสตร์ 
 วัสดุในการจัดกิจกรรม 5,000    5,000 
 รวม 5,000    5,000 

รวมทั้งสิ้น 25,000 
 
** หมายเหตุ  
8.สถานที่ด าเนินการ : โรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

10.บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : คณะครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11.การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  
  - นักเรียนมีความรู้ความสารถและฝึกทักษะในวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน 
  - นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 
 12.2 ผลผลิต    

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) 
  - พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 
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13.  งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์) 
ต าแหน่ง  ครู 

 
         ผู้เห็นชอบโครงการ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
        (นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์)                                  (นางฐปนีย์  นารี)  
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
 
      เห็นควรอนุมัติ                                                              เห็นควรอนุมัติ 
 

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
 

 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ : โครงการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนโดยนักเรียนมีส่วนร่วม 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3, 1.4  
ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์ 
ระยะเวลา :  16 พ.ค. 2565 – 20 ก.พ. 2566 
สถานที ่ : ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
งบประมาณ :  20,000บาท 
ลักษณะโครงการ :โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง  
Plan (P) 
1.หลักการและเหตุผล: 
 การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 นั้น
จ าเป็นจะต้องเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือให้เกิดความแม่นย าและรอบรู้ปัญหาต่างๆ พร้อมกับเตรียมอุปกรณ์การเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และทักษะกระบวนการตามหลักสูตรปัจจุบัน คือ           
การจัดท าสื่อและเอกสาประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น การจัดท าแผนการสอนทุกรายวิชา           
การพัฒนานักเรียนเพ่ือฝึกทักษะโครงงานคณิตศาสตร์ การจัดทายปัญหาคณิตศาสตร์ จัดป้ายนิเทศกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์และการจัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

2.วัตถุประสงค์ :เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 
 

3.เป้าหมาย: 
 3.1ด้านปริมาณ  
  1. ได้สื่อนวัตกรรมการสอนที่เพียงพอต่อความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน 
  2. ได้นวัตกรรมที่มีความหลากหลาย 
  3.ได้แผนการสอนทุกรายวิชาในรายวิชา 
 3.2 ด้านคุณภาพ  
  1. แผนการสอน สื่อ นวัตกรรม สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอมุ่งเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญและมีประสิทธิภาพ 
  2. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ที่มีสื่ออุปกรณ์ครบถ้วนและทันสมัย 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
4.กิจกรรมในโครงการ 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
1. สร้างผลิตสื่อและนวตักรรม
ประกอบการสอนวิชาคณติศาสตร์
ทุกระดับชั้น 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้              
ความเข้าใจวิชาคณติศาสตร์ และ        
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

รอยละของครมูีการใช้สื่อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมถึงภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรูท้ี่
หลากหลายโดยสร้างโอกาสให้ผู้เรยีน
ได้แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

80 

2. จัดซื้อวัสดสุื่อบางประเภทท่ีไม่
สามารถจัดท าได ้

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้        
ความเข้าใจวิชาคณติศาสตร์ และ       
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
3. จัดท าแผนการสอนตรงตาม
หลักสตูร 

2. เพื่อให้ครูได้จดัท าแผนการสอนตรง
ตามหลักสูตร 

ร้อยละของครมูีนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

80 

Do (D) 
5.วิธีการด าเนินงาน 
 1)ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 -จัดซื้อวัสดุในการจัดท าซื้ออุปกรณ์  
 -ระดมความคิดในการจัดท าสื่อ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6.ระยะเวลาด าเนินการ: 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ 

16-31           

2 จัดท าโครงการ 16-31           
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
16-31           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 16-31           
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 16-31           
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว ้
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน           1-28 

8 สรุปและรายงานผล           1-28 
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7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น :20,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .........-........... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............-................ บาท 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1โครงการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนโดยนักเรียนมีส่วนร่วม  
1 จัดท าป้ายความรู้เกี่ยวกับคณติศาสตร์

ตามทางเดินบันไดทางขึ้น-ลง ตามตึก
อาคาร 

10,000       10,000 

2 ให้ครูในกลุ่มสาระน านักเรยีนผลิตสื่อการ
เรียนโดยให้นักเรียนเป็นผู้ผลิตสื่อการ
เรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในหลกัสูตร 

10,000       10,000 

 รวม 20,000    /   20,000 
 

 
8. สถานที่ด าเนินการ :ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ :นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์ 
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 

Check (C) 
11.การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  

-ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  - นักเรียนมีความรู้ความสารถและฝึกทักษะในวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต    

- ได้แผนการสอนทุกรายวิชาทุกรหัส และสื่อ เอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชา  
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12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) 
  - ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจและยอมรับการจัดการเรียนการสอน และส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนฯ 
  - พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

13.   อุดหนุนรายหัว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์) 

ต าแหน่ง  ครู 
 

              ผู้เห็นชอบโครงการ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

 (นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์)                 (นางฐปนีย์  นารี) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
 

                เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ 
 
 

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   

 
                                   อนุมัติ                  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์(การน านักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 1 ข้อที่  1.1  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2 , 3 , 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 
ผู้รับผิดชอบ  : นายสุทธิชัย  วิดีสา และ นางสาวศศิร์อร  ทิพย์พีรชัย 
ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2565– 28กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่ :สถานที่จัดแข่งขันภายนอกโรงเรียน 
งบประมาณ :  20,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต 
ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ท าให้จ าเป็นต่อการสร้างบุคลากร เช่น 
เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็ก
และเยาวชน ที่จะเป็นก าลังต่อการขับเคลื่อนของประเทศ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้เข้าร่วม
แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ซูโดกุ เกมต่อสมการคณิตศาสตร์เอ-แม็ท และกิจกรรมอย่างอ่ืน เพ่ือให้นักเรียนที่
สนใจมุ่งศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์หรือศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะน าไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2.วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ให้กับนักเรียน 
 2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 3.  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากประสบการณ์จริง 
 5.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม 
3.เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   
  1. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  จ านวน  150 คน 
  2. มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย    จ านวน   30 คน 
  3. มีครูเข้าร่วมการแข่งขัน    จ านวน   10 คน 

ด้านคุณภาพ  
  1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   - นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   - นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์จริง 
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  2.  ด้านการเรียนการสอน 
   - นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
   - นักเรียนได้ความรู้ในการคิดสมการทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง 
4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรม 
การแข่งขันเอแม็ท 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการฝึกฝน
การคิดสมการทางคณิตศาสตร ์
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถและกระบวนการ
ทักษะทางด้านคณิตศาสตร ์
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

รางวัลที่ไดร้ับจากการเข้าร่วม
แข่งขนัเกมเอ-แม็ท โครงงาน ซู
โดกุ ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์  
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DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 
1)ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกมต่อ
สมการคณิตศาสตร์ เอ-แม็ท โครงงาน ซูโดกุ ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 
 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ  

16-31            

2 จัดท าโครงการ 16-31            
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

16-31            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 16-31            
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  16-31            
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว้ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ 
เอ-แม็ท ในรายการที่เปดิรับสมัคร 

            

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            1-28 

8 สรุปและรายงานผล            1-28 

 

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น 20,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว ...........-............ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันเอแม็ทในโรงเรียนภายในจังหวัดที่เชิญร่วมแข่งขนั 
 

 

 แข่งขันเอแม็ทในโรงเรียนภายในจงัหวัดที่
เชิญร่วมแข่งขัน 

  1,480     1,480 

 รวม   1,480     1,480 
 

2 กิจกรรมที่ 2 แข่งขันเอแม็ทท่ีสกลนคร  
 -ค่าลงทะเบียนแข่งขันจ านวน 8 คน  (250 

บาท *8คน ) 
  2,000     2,000 

 -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
  (100 กม * 4 บาท *2 เที่ยว) 

  800     800 

 -ค่าอาหารนักเรียน 
  (50 บาท * 8 คน * 1 วัน) 

  400     400 

 รวม   3,200     3,200 
3 กิจกรรมที่ 2 แข่งขันเอแม็ทท่ีอุดรธานี  
 -ค่าลงทะเบียนแข่งขันจ านวน 8 คน  

  (250 บาท *8 คน ) 
  2,000     2,000 

 -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    2,000     2,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

  (250 กม * 4 บาท *2 เที่ยว) 
 -ค่าอาหารนักเรียน  

 (180 บาท * 8 คน * 3 วัน) 
  4,320     4,320 

 ค่าที่พัก 2 คืน คืนละ 700 บาท  
 5 ห้อง 

  7,000     7,000 

 รวม   15,320     15,320 
 รวมท้ัง 3 กิจกรรม   20,000     20,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ :สถานที่จัดแข่งขันจากหน่วยงานภายนอก 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ :นายสุทธิชัย  วิดีสา และนางสาวศศิร์อร  ทิพย์พีรชัย 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ,หน่อยงานภายนอกที่จัดการแข่งขัน 
 
Check (C) 
11.การประเมินผล :การสังเกต ,ผลจากการร่วมการแข่งขัน ,แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  - นักเรียนได้รับการฝึกฝนการคิดสมการทางคณิตศาสตร์ 
  - นักเรียนมีความรู้ความสามารถและฝึกทักษะในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต    
  - นักเรียนได้เข้าร่วมกันแข่งขัน อย่างน้อย 30คน 
  - นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมรายการแข่งขัน อย่างน้อย 20คน 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  - พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

13. งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นายสุทธิชัย       วิดีสา) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

ผู้เห็นชอบโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์)  (นางฐปนีย์  นารี) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : อบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และ  
                     GeoGebra 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มาตรฐานที่  3 ข้อที่  2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.4 
ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ และ นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์ 
ระยะเวลา : 20 – 21 กรกฎาคม 2565 
สถานที ่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  20,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
 ปัญหาของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ เปนวิชายาก ไมเข้าใจ ซึ่งอาจเกิดจาก ครูผูสอน  
ใชวิธีการสอนโดยมุงเนนเนื้อหาเพียงอยางเดียวท าใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย และ ไมสามารถค้นหาผลลัพธ์
ที่ไดดวยตัวเองวิธีการหนึ่งที่จะแกปญหาดังกลาวก็คือการน าเทคโนโลยีมาชวย ในการเรียนการสอนวิชาคณิต
ศาสตร ใหเขาใจงายขึ้น ซึ่งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad และโปรแกรม GeoGebra  
เปนโปรแกรม ทางคณิตศาสตร์ ที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถน าเสนอภาพเคลื่อนไหว อธิบายเนื้อหายาก ๆ ให้เกิดความ เข้าใจได
อยางรวดเร็ว นอกจากนั้น ยังสามารถประยุกตใชโปรแกรมในการสรางสรรคการส ารวจการวิเคราะหพิสูจน
แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ทางคณิตศาสตรไดเปนอยางดี ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงจัดท าโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad และ โปรแกรม GeoGebra  ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้นและมีเจตคติดีดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

2.วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้นักเรียนใช้ โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และ GeoGebra ได ้
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  

 
3.เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  จ านวน  40  คน 
2. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 20  คน 
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ด้านคุณภาพ 

1.นักเรียน ใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และ GeoGebra ได ้

 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 
1.กิจกรรมอบรมโปรแกรม
เชิงปฏิบัติการ โปรแกรม 
Geometer’s 
Sketchpad และ 
GeoGebra 

1.เพ่ือจัดอบรมโปรแกรมเชิง
ปฏิบัติการ โปรแกรม 
Geometer’s Sketchpad 
และ GeoGebra 
 

ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน อย่าง
สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม อยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป 

80 

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 

 1)ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ: 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ(ให้ระบุวันที่) 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน
โครงการ 

20           

2 จัดท าโครงการ  7          
3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 21          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   6         
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   11         
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว้ 
  21-

22 
        

 
 

7 ประเมินผลการด าเนินงาน   21         
8 สรุปและรายงานผล   29         

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น :  20,000  บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว…………………………………..บาท 
  -เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  20,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวม 
วัสดุ ครุภัณ

ฑ์ 
ค่าใช้
สอย/

ค่าตอบแ
ทน 

รวม 

กิจกรรมที่ 1 อบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และ GeoGebra 
1 จ้างเหมาอาหารอาหารว่าง ครู 

นักเรียนเข้าอบรม 60 คน 2 วัน วัน
ละ 140 บาท 

  16,800 16,800  16,800 

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารอบรม จ านวน 
60 เล่ม  

2,000   2,000  2,000 

3 กระดาษอาร์ตพิมพ์ลาย 180g A4  
(100 แผ่น) 

200   200  200 

 รวม 2,200  16,800 20,000  20,000 
รวม 20,000 
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8.สถานที่ด าเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ และ นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์ 

10.บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  

Check (C) 

11.การประเมินผล : การสังเกต แบบสอบถาม 
Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   12.1 ผลลัพธ์   

-  นักเรียนที่เข้าอบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และ      
GeoGebra 

   12.2 ผลผลิต    
-.  นักเรียนที่เข้าอบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Geometer’s Sketchpad และ  
               GeoGebra 

 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
                   1.  ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ยอมรับและส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์) 
ต าแหน่ง  ครู 

 
         ผู้เห็นชอบโครงการ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
        (นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์)                                  (นางฐปนีย์  นารี)  
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
 
      เห็นควรอนุมัติ                                                              เห็นควรอนุมัติ 
 

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
 

 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 5 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 5  
ระยะเวลา :  2 ธันวาคม - 3 ธันวาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/นางสาวบุญยตรี  สมนา 
สถานที ่ :  อุทยานแห่งชาติภูพาน 
งบประมาณ  :  เงินค้างบัญชี งบพัฒนาผู้เรียน ปี 2564 จ านวน 60,000 บาท  
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เหมาะสมกับผู้ที่มีทักษะกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้คนคิดอย่าง
มีเหตุผลแก้ปัญหาอย่างมีระบบกฎเกณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนเกิดความคิดทาง
คณิตศาสตร์ ได้ดีนั้น การฝึกทักษะจะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท าให้เกิดกระบวนการทางความคิด ซึ่งการ
ฝึกสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การใช้แบบฝึกกิจกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียน
ได้ท าแบบฝึกทักษะเป็นประจ า  เป็นต้น   

การจัดค่ายคณิตศาสตร์ ถือเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกๆ ด้านที่
ต้องการให้เกิดในตัวนักเรียน ช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รู้จักปรับพฤติกรรมของตนให้เข้ากับหมู่คณะและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตต่อไป อีกท้ังยังสามารถเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้
เกิดข้ึน กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ใหม่ของนักเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ และฝึกแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการเสนอความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
5. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียน 
6. เพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัยให้นักเรียน และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
7. เพ่ือให้นักเรียนฝึกความกล้าแสดงออก และฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
8. เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง 

3. เป้าหมาย : 
 3,1 ด้านปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  115  คน  ประกอบด้วย 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3    จ านวน  80  คน 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5-6    จ านวน  20  คน 
3) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             จ านวน  15  คน 
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 3,2 ด้านคุณภาพ 
1)  นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  มีกระบวนการท างานอย่างมี   
     ประสิทธิภาพ   
2)  นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะท างานและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น   
3)  นักเรียนมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเทอมถัดไปดีขึ้น   

 

4. กิจกรรมในโครงการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. กิจกรรมนันทนาการละลาย
พฤติกรรม และส่งเสริมทักษะการ
อยู่ร่วมกัน การท างานเป็นกลุ่ม 

 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการอยู่
รวมกัน มีความเกรงใจ สามัคคี   
มีวินัย 

วัดจากการสังเกตจากผู้เข้าร่วม
โครงการ  , ประเมินจาก
แบบสอบถาม 

2. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  
และกิจกรรม  STEAM 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ใหม่  และฝึก
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
ฝึกแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

วัดจากการสังเกตจากผู้เข้าร่วม
โครงการ  , ประเมินจาก
แบบสอบถาม 

3. กิจกรรมพักแรม แค้มป์ไฟ
นันทนาการภาคกลางคืน 

เพ่ือให้นักเรียนมีความผ่อนคลาย  
รู้จักการท ากิจกรรมร่วมกัน และ
การเตรียมความพร้อม                    
การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต 

วัดจากการสังเกตจากผู้เข้าร่วม
โครงการ  , ประเมินจาก
แบบสอบถาม 
 

 
DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบจัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :  
  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ  

   
 
 

 
 

 
 

  

2 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบจัดท า
โครงการ 

    7-11    

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
โครงการ 

      9-13  

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      

16-
19 

 

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
      

22-
26 

 

6 
ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว้ 

      
 
 

2-3 

7 ประเมินผลการด าเนินงาน        3 
8 สรุปและรายงานผล        8-11 

 
7. งบประมาณ :  60,000 บาท 
                    - เงินค้างบัญชี งบพัฒนาผู้เรียน ปี 2564 จ านวน 60,000 บาท  

 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินนอกงบประมาณ เงิน
งบประม

าณ 
 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 
ค่าอาหาร  3  มื้อ (มื้อละ  60  บาท/
คน) 

 27,000  27,000  27,000 

2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  3  มื้อ  5,000  5,000  5,000 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 7 คน 7,000   7,000  7,000 
4 ค่าจ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งนักเรียน  

(จ านวน  2  คัน) 
 4,000  4,000 

 
 4,000 

5 ค่าวัสดุฝึกในการท ากิจกรรม   17,000 17,000  7,000 

รวม 7,000 36,000 17,000 60,000  60,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ : อุทยานแห่งชาติภูพาน  จังหวัดสกลนคร 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/นางสาวบุญยตรี  สมนา 
 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  และได้รับการ
พัฒนา 

ทางด้านความคิดสร้างสรรค์  รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  มีทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  รวมทั้งรู้จักน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน- 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมี 
 12.2 ผลผลิต      

-  นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  มีกระบวนการท างานอย่างมี 
                        ประสิทธิภาพ   

-  นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะท างานและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน   
-  นักเรียนมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเทอมถัดไปดีขึ้น   

 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) 
- ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจและยอมรับการจัดการเรียนการสอน และส่งบุตร   
หลาน   

                       เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนฯ 
  - พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
  



92 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ เงินค้างบัญชีงบพัฒนาผู้เรียน  
ปี 2564 จ านวน 200,000   บาท 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางสาวบุญยตรี  สมนา) 

ผู้เสนอโครงการ  
 
            ผู้เห็นชอบโครงการ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
        (นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์)                                  (นางฐปนีย์  นารี)  
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
                                                                                       

 เห็นควรอนุมัติ                                เห็นควรอนุมัติ 
               

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 

 อนุมัติ           ไม่อนุมัติเพราะ....................................... 
 
 
     (นายบดินทร์  นารถโคษา) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 

 

ล าดับที่ จ านวน รายการ 
 ราคา

หน่วยละ  
จ านวนเงิน 

 บาท  สตางค์ 

1 3 มื้อ ค่าอาหาร  (มื้อละ  60  บาท/คน) 9,000 27,000  

2 3 มื้อ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (แบบเหมาจ่าย) - 5,000  

3 7 คน ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 7,000  

4 2 คัน ค่าจ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่งนักเรียน 2,000 4,000  

5 -  ค่าวัสดุฝึกในการท ากิจกรรม - 17,000  

รวม  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  60,000    
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ชื่อโครงการ  :  การผลิตและพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์  
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) :  มาตรฐานที่ 3  ข้อที่  3.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวศิริธร อ่างแก้ว , นางนวลจันทร์ ปะกิระคัง  และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้           

   วิทยาศาสตร์ทุกคน 
ระยะเวลา :  1 มิถุนายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่ :  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  40,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 การจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้เรียนใน
ด้านบวก ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งคือความพร้อมด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต การซ่อมแซม การ
พัฒนาสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้ท า
โครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงานกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เช่นการจัด 
               ป้ายนิเทศต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ  มีสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80 
  ด้านคุณภาพ  
 1.  ครูและนักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และ สารเคมี ส าหรับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2.  นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ  
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

 

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์
ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ และ
สื่ อการเรียนการสอนที่
เหมาะสม เพียงพอ 
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DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
  - จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ / ตรวจรับ และน าไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ 

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้ จัดซื้อตามระเบยีบพัสดุ 
/ ตรวจรับ และน าไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

 

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             

8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :  40,000   บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว  40,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  30,000      30,000 
2 วัสดุ /อุปกรณ์และสารเคมี จ านวน 

11 รายการ 
10,000       10,000 

 รวม 10,000 30,000      40,000 
 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ :อนางสาวศิริธร อ่างแก้ว,นางนวลจันทร์ ปะกิระคัง และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    วิทยาศาสตร์ทุกคน 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต สอบถาม และการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  ครูและนักเรียนมีสิ่งอ านวยความ สะดวก พอเพียง และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ร้อยละ 90 
 12.2 ผลผลิต    
  ครูและนักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสม ตรงตามความต้องการส าหรับการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงเน้นทักษะ กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปญหาและคิดสร้างสรรค์ 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   (นางสาวศิริธร อ่างแก้ว) 
ต าแหน่ง  ครู 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางนวลจันทร์ ปะกิระคัง)               
 

                        (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  การผลิตและพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์  

ที ่ รหัสสินค้า รายการ 
ราคา/
หน่วย 

จ านวน หน่วย 
รวม
เงิน 

1 - เครื่องคอมพิวเตอร์  30,000 1 เครื่อง 30,000 

2 - ปากกาเขียนไวท์บอร์ด PILOT (สีด า) 200 10 โหล 2,000 

3 - ปากกาเขียนไวท์บอร์ด PILOT (สีน้ าเงิน) 200 10 โหล 2,000 

4 - ปากกาเขียนไวท์บอร์ด PILOT (สีแดง) 200 5 โหล 1,000 

5 - หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP-T300 1,000 1 ชุด 1,000 

6 - หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ EPSON 1,000 1 ชุด 1,000 

7 - กระดาษบรู๊ฟ (สร้างแบบ) 1,000 1 รีม 1,000 

8 - กระดาษ A4 (80 แกรม) 120 5 รีม 600 

9 - กระดาษ F4 (80 แกรม) 150 2 รีม 300 

10 - ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว (หมึกคละสี) ตราม้า 150 2 กล่อง 300 

11 - กระดาษชาร์จคละสี (เหลือง/ฟ้า/เขียว/แดง/ชมพู) 10 30 แผ่น 300 

12  จ้างซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพวิเตอร์/ปริ้นเตอร์ 500 1 - 500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 40,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



99 
 

ชื่อโครงการ  :  แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) :  มาตรฐานที่ 1 และ 3 ข้อที่ 1.1, 3.1, 3.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวนิลลัดดา  สมศรีสุข, นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง, นายสัญชัย  ค าสงค์ 
     นายรุ่งโรจน์  รูปสม, นายอภิวัฒน์  นันอุดร, นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  43,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 

ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยครูเป็นผู้ช่วยส่งเสริมแนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน จัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้เห็นถึงความส าคัญ
ดังกล่าวจึงจัดท าโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน มุ่งเน้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น ในด้านกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ  
ม.ต้น และม.ปลาย 
 2.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

3. เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ  
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 150 คน  
 ด้านคุณภาพ  
 1. นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

2. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์  
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
นาฬิกาแดด 
แหล่งเรียนรู้
แกนโลกและ
เวลา 

1. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนด้านดาราศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องแกนโลก
และเวลา โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 

ร้อยละของครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ80 

กิจกรรมที่  2 
     สวน
อุตุนิยมวิทยา 

เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ส าหรับการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
พร้อมทั้งส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์ให้แก่
ผู้เรียน 

ร้อยละของครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ80 

กิจกรรมที่  3 
Solar power 
     station 

เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการน า
พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็น
กระแสไฟฟ้าใช้กับ Smartphone 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หลอดไฟฟ้า 
ฯลฯ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
ที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็น
แหล่งเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์ 

ร้อยละของครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ80 

กิจกรรมที่  4 
Biodiversity 
 

เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ร้อยละของครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ80 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
  -จดัซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ 
  -ด าเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
  -น าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป 
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 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 กิจกรรมที่ 1 นาฬิกาแดด        

แหล่งเรียนรู้แกนโลกและเวลา 

 
           

 -จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

 
           

 -ด าเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้ตาม
กิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ 

 
           

2 กิจกรรมที่  2 สวนอุตุนิยมวิทยา             

 -จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

 
           

 -ด าเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้ตาม
กิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ 

 
           

3 กิจกรรมที่  3 Solar power 
station 

 
           

 -จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

 
           

 -ด าเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้ตาม
กิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ 

 
           

4 กิจกรรมที่  4 Biodiversity             

 -จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม 

 
           

 -ด าเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้ตาม
กิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ 

 
           

5 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 43,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว     43,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 นาฬิกาแดด แหล่งเรียนรู้แกนโลกและเวลา  
1 สีทาพ้ืน 2,000        
2 เหล็ก 1,000        
3 ปูน 1,000        
4 ค่าช่างก่อสร้าง   1,000      
 รวม 4,000  1,000     5,000 
 กิจกรรมที่ 2 สวนอุตุนิยมวิทยา  
1 ป้ายช่ือสวน และป้ายความรู ้   950      
2 ตู้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 3,950        
3 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 950        
4 เครื่องวัดความเร็วลมแบบมเิตอร ์ 980        
5 เครื่องวัดทิศทางลมภาคสนาม 1,970        
6 เครื่องวัดปรมิาณน้ าฝนแบบทองเหลือง 1,200        
7 อุปกรณ์ส าหรับท ารั้ว 3,000        
 รวม 9,050  950     13,000 
 กิจกรรมที่ 3 Solar power station  
1 Solar charger 3,000        
2 Solar panel 300 w 4,500        
3 สาย dc 600        
4 แบตเตอรี่ แบบ ดีฟไซเคิล 4,500        
5 เบรกเก้อ dc 500        
6 ตู้คอนโทรน 2,000        
7 หลอดไฟ dc 12 v 600        
8 พัดลม dc 1,000        
9 อินเตอร์แบบ puresine wave 3,300        
 รวม 20,000       20,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 4 Biodiversity  
1 ป้ายช่ือสวน และป้ายความรู ้   2,000      
2 กระถางต้นไม ้ 400        
3 ถุงด าส าหรับปลูก 200        
4 อุปกรณ์ส าหรับท ารั้ว 2,400        
 รวม 3,000  2,000     5,000 

 
 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : บริเวณหน้าอาคาร 3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนิลลัดดา  สมศรีสุข, นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง, นายสัญชัย ค าสงค ์
นายรุ่งโรจน์  รูปสม, นายอภิวัฒน์  นันอุดร, นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 
Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกตหลักฐาน/ร่องรอย และการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 
 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
  2.  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีแหล่งเรียนรู้ และสภาพบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์  
 12.2 ผลผลิต    
  มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย  

12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1. นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริง เกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   (นางสาวนิลลัดดา  สมสรีสุข) 
ต าแหน่ง  ครู 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง)               
 

                        (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

และเทคโนโลยี 
  

 เห็นควรอนุมัติ 
 

 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

   
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) :  มาตรฐานที่ 3  ข้อที่  3.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางจินตนา สาระนันท์ , นางนวลจันทร์ ปะกิระคัง และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้           

   วิทยาศาสตร์ทุกคน 
ระยะเวลา :  1 มิถุนายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่ :  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  70,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้น เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยมี
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ จึงต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างพอเพียง ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน ให้เกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2.  เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี พอเพียงและตรงตามความต้องการส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 3.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ  มีวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี จ านวน  126  รายการ 
  ด้านคุณภาพ  
  1.  ครูและนักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และ สารเคมี ส าหรับการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ 
  2.  นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์
ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมีและสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสม 
เพียงพอ 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
  - จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ / ตรวจรับ และน าไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ 

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้ จัดซื้อตามระเบยีบพัสดุ 
/ ตรวจรับ และน าไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

 

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             

8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :   70,000   บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว   70,000   บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 วัสดุ /อุปกรณ์และสารเคมี  
จ านวน 126 รายการ 

70,000       70,000 

          

 รวม 70,000       70,000 

 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจินตนา  สาระนันท์ , นางนวลจันทร์ ปะกิระคัง  และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    วิทยาศาสตร์ทุกคน 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต สอบถาม และการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  ครูและนักเรียนมีสิ่งอ านวยความ สะดวก พอเพียง และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ร้อยละ 90 
 

 12.2 ผลผลิต    
  ครูและนักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี เหมาะสม ตรงตามความต้องการส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงเน้นทักษะ กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปญหาและคิดสร้างสรรค์ 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   (นางจินตนา  สาระนันท์) 
ต าแหน่ง  ครู 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางนวลจันทร์ ปะกิระคัง)               
 

(นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

   
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น (ม.1) 
 

ที ่
 

รหัสสินค้า 
 

รายการ 
ราคา/
หน่วย 

 

จ านวน 
 

หน่วย 
 

รวมเงิน 

1 24477 กระดาษ pH 1-14 130.00 2 กล่อง 260.00 

2 24478 กระดาษ พี.เอช.0-14 (ยูนิเวอร์แซล) ยี่ห้อ MERCK 590.00 1 กล่อง 590.00 

3 24001 กระดาษกรอง Whatman # 93 ขนาด11 ซม . 320.00 2 กล่อง 640.00 

4 24004 กระดาษกราฟ (200แผ่น) 160.00 2 เล่ม 320.00 

5 24003 กระดาษแก้ว (เซลโลเฟน) (6แผ่น/ชุด) 95.00 2 ชุด 190.00 

6 24005 กระดาษขมิ้น (100 แผ่น) 35.00 2 ชุด 70.00 

7 24007 กระดาษคาร์บอน 250.00 1 กล่อง 250.00 

9 24009 กระดาษเช็ดเลนส์ 70.00 2 ซอง 140.00 

10 24018 กระดาษลิตมัสสีแดง USA 110.00 2 หลอด 220.00 

11 24020 กระดาษลิตมัสสีน้ าเงิน USA 110.00 2 หลอด 220.00 

12 22002 กระจกปิดสไลด์ขนาด 18x18 มม.(100 แผ่น) 35.00 2 กล่อง 70.00 

13 22157 กระจกปิดสไลด์ขนาด 22X22 มม.(100 แผ่น) 40.00 2 กล่อง 80.00 

15 24073 คีมตัด(ตัดลวด) 6 นิ้ว 75.00 2 อัน 150.00 

16 21180 เครื่องมือแสดงการออสโมซีส 400.00 1 ชุด 400.00 

17 2C5582 จานหลุมกระเบื้อง ขนาด 6 หลุม *** 50.00 10 อัน 500.00 

18 21569 ชุดสาธิตเปรียบเทียบการน าความร้อนของโลหะ 350.00 1 ชุด 350.00 

19 21571 ชุดสาธิตเรื่องความร้อนและการขยายตัวของโลหะ 300.00 1 ชุด 300.00 

20 24145 ตะเกียงอัลกอฮอล์สแตนเลส 100.00 5 ชุด 500.00 

21 24147 ตะแกรงลวดแอสเบสตอส 50.00 10 อัน 500.00 

22 24503 ถุงมือแพทย์ เบอร์ M 250.00 1 กล่อง 250.00 

23 2C5362 ที่จับหลอดทดลองแบบไม้หนีบ ( 5 อัน/ชุด ) *** 290.00 2 ชุด 580.00 

24 22065 เทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์ 0-100 ๐C, ยาว 30 ซม. 45.00 10 อัน 450.00 

25 24204 ใบมีดโกนยิลเลต (5 ใบ) 45.00 10 กล่อง 450.00 

26 24213 ผ้าขาวบาง 45.00 8 ผืน 360.00 

27 24479 แว่นขยายด้ามโลหะ กรอบโลหะ คอโลหะ ขนาด 3 นิ้ว 180.00 5 อัน 900.00 
   ราคา/    
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ที ่ รหัสสินค้า รายการ หน่วย จ านวน หน่วย รวมเงิน 

28 24332 สีผสมอาหาร 3 สี (ไม่ใช่ขององค์การ)(3 สี 3.5 กรัม) 25.00 5 ชุด 125.00 

29 24047 ขันพลาสติก 20 ซม. 20.00 10 ใบ 200.00 

30 24053 ขาตั้งพร้อมข้อต่อยาว 50 ซม.*** 250.00 5 ชุด 250.00 

32 25005 สไลด์เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม 48.00 2 แผ่น 96.00 

34 25016 สไลด์ล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตัดตามยาว 48.00 2 แผ่น 96.00 

37 25079 สไลด์ล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่ตามยาว 48.00 2 แผ่น 96.00 

38 21416 ชุดทดลองการกระเจิงของแสงในของเหลว 850.00 1 ชุด 850.00 

39 24364 หมึกแดง 30 ซีซี. 35.00 4 ขวด 140.00 

40 23228 แป้งมัน (250 กรัม) 60.00 2 กระปุก 120.00 

41 23232 ซูโครส (น้ าตาลทราย) (450 กรัม) 90.00 2 กระปุก 180.00 

42 23209 โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) (450 กรัม) 45.00 2 กระปุก 90.00 

43 23176 โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (ด่างทับทิม) (100 กรัม) 65.00 2 กระปุก 130.00 

44 24253 ไฟฉาย (ใช้ถ่าน 2 ก้อน)  ## 85.00 4 กระบอก 340.00 

45 24475 ถ่านไฟฉาย 1.5 โวลต์ ขนาด AA 50.00 6 แพ็ค 300.00 

46 23149 เมทานอล (เมทลิแอลกอฮอล์) แอลกอฮอลจ์ุดไฟ (3.5 ลิตร) 350.00 3 แกลลอน 1,050.00 

47 23154 แนฟทาลีน (ลูกเหม็น) (250 กรัม) 95.00 1 กระปุก 95.00 

48 23088 เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์) 95% (450 ซีซี) 90.00 3 ขวด 270.00 

49 23046 แคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน) (250 กรัม) (ผง) 55.00 1 กระปุก 55.00 

50 23045 แคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน) (450 กรัม)  (เม็ด) 60.00 1 กระปุก 60.00 

51 24296 ลวดมักเนเซียม (4 กรัม) 190.00 2 ม้วน 380.00 

52 24298 ลวดเหล็กเบอร์ 26 ยาว 100 ซม. 39.00 2 โหล 78.00 

53 23234 ก ามะถันผง (350 กรัม) 65.00 1 กระปุก 65.00 

54 21073 การน าความร้อน 140.00 6 ชุด 840.00 

55  ซันไลต์เลมอน แกลลอน 3600 มล. 170.00 1 แกลลอน 170.00 

56  กระดาษทิชชู่แผ่น 346.00 1 แพค 346.00 
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ม.ต้น (ม.3) 
 
 

ที ่

 

รหัสสินค้า 

 

รายการ 
ราคา/
หน่วย 

 

จ านวน 

 

หน่วย 

 

รวมเงิน 

57 2c2056 เลนส์เว้า 2 หน้า ศก. 50 มม.โฟกัส 500 มม. 110  4 อัน 440 

58 22141 เลนส์นูน 2 หน้า โฟกัส 1,000 มม. ศก.75 มม. 120 4 อัน 480 

59 21074 เลเซอร์ พอยท์เตอร์ (สีแดง) 300  4 อัน 1,200 

60 22136 กระจกเงาราบ 25X75 มม. 10 8 อัน 80 

61 24018 กระดาษลิตมัสสีแดง USA 110 4 หลอด 440 

62 24020 กระดาษลิตมัสสีน้ าเงิน USA 110 4 หลอด 440 

63 22086 ปรึซึมแก้ว ขนาด 50X50 มม. 180 4 ชิ้น 720 

64 21276 เครื่องมือวัดมุมอาซิมุทและมุมเงย 650 2 ชุด 1,300 

65 21028 กล่องแสง [สพฐ] 400 2 ชุด 800 

66 2C4721 กะบะถ่าน AA 4 ก้อน *** 32 8 อัน 256 

67 24387 กะบะถ่าน AA คู ่ 16 8 อัน 128 

68 24477 กระดาษ pH 1-14 130 2 กล่อง 260 

69 21119 สปริงสาธิตคลื่น 450 4 ชุด 1,800 

70 24406 ตัวต้านทาน (R) 100 โอห์ม 10 2 โหล 20 

71 24154 ตัวต้านทาน (R) 100โอห์ม 0.5วัตต์ 25 2 โหล 50 

72 24403 ตัวต้านทาน (R) 10K โอห์ม 25 2 โหล 50 

73 24404 ตัวต้านทาน (R) 24K โอห์ม 25 2 โหล 50 

74 24405 ตัวต้านทาน (R) 3.3K โอห์ม 25 2 โหล 50 

75 24407 ตัวต้านทาน (R) 300 โอห์ม 25 2 โหล 50 

76 24010 ไฟฉาย หลอด LED แบบชาร์จแบตเตอรี่ 100 6 อัน 600 

77 2c1012 เครื่องวัดต าแหน่งดาว *** 600 2 ชุด 1,200 

78 21365 ชุดที่ก้ันแสง 200 2 ชุด 400 

79 21033 ฐานหลอดไฟพร้อมหลอด (2.5โวลต์ และ 6 โวลต์) 60 8 ชุด 480 

80 24400 ไดโอด IN 4001 30 2 โหล 60 

81 24401 ไดโอดเปล่งแสง (LED) 40 2 โหล 80 
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ที ่

 

รหัสสินค้า 

 

รายการ 
ราคา/
หน่วย 

 

จ านวน 

 

หน่วย 

 

รวมเงิน 

82 21192 แผงต่อวงจร (โพรโทบอร์ด) 230 6 อัน 1,380 

83 24214 แผ่นเกร็ตติ้ง 23,000  ช่อง/นิ้ว 29 10 แผ่น 290 

84 24362 หัวแร้งปืน 30-70 วัตต์ 170 2 อัน 340 

85 22256 กระจกนูนโฟกัส 75 มม. ศก. 75 มม. 185 4 อัน 740 

86 22137 กระจกเว้าโฟกัส 75 มม. ศก.75 มม. 155 4 อัน 620 

87   PIR Motion Sensor 40 6 ชิ้น 240 

88   Arduino uno R3 + usb 220 6 ชิ้น 1,320 

89   หลอดไฟ Led ขนาด 3 mm 5 20 หลอด 100 

90   สายไฟจั๊มเปอร์ ผู้-เมีย 3 เส้น 30 6 ชุด 180 

91   สายไฟจั๊มเปอร์ ผู้-เมีย 4 เส้น 50 6 ชุด 300 

92   Ultrasonic Sensor 80 6 ชิ้น 480 
 
ม.ปลาย (ชีววิทยา) 
 
 

ที ่

 

รหัสสินค้า 

 

รายการ 
ราคา/
หน่วย 

 

จ านวน 

 

หน่วย 

 

รวมเงิน 

93 22051 จานเพาะเชื้อแก้ว 90 10 อัน 900 

94 22073 บีกเกอร์แก้วขนาด 250 ml 60 10 อัน 600 

95   ตะกร้าสี่เหลี่ยมใส่อุปกรณ์ 50 10 ใบ 500 

96   กระดาษเซลโลเฟน 5 แผ่นต่อชุด 95 1 ชุด 95 

97   กระดาษทิชชู่ 12 ม้วน/แพ็ค 60 5 แพ็ค 300 

98   สีคองโกเรด 700 1 ขวด 700 

90   เมทิลเซลลูโลส 198 1 ขวด 198 

100   สีนิวทรัลเรด 1,150 1 ขวด 1,150 

101   สีอะซโทคาร์มีน 300 1 ขวด 300 
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ม.ปลาย (ฟิสิกส์) 
 
 

ที ่

 

รหัสสินค้า 

 

รายการ 
ราคา/
หน่วย 

 

จ านวน 

 

หน่วย 

 

รวมเงิน 

102 26050 เครื่องวัดแสงสว่าง  3,875  1 เครื่อง  3,875  

103 21074 เลเซอร์ พอยท์เตอร์ (สีแดง) 300 5 อัน 1500 

104 21119 สปริงสาธิตคลื่น 450 1 อัน 450 

105 24375 แผ่นโพลารอยด์ 60 10 แผ่น 600 

106   เครื่องตรวจสภาพการน าไฟฟ้า 300 5 ชุด 1500 

107 24284 ลูกโป่งกลมเล็กเบอร์ 2 (40 ใบ) 70 4 ถุง 280 

108 21070 ส้อมเสียงพร้อมค้อนเคาะ 350 3 ชุด 1050 
 
ม.ปลาย (เคมี) 
 
 

ที ่

 

รหัสสินค้า 

 

รายการ 
ราคา/
หน่วย 

 

จ านวน 

 

หน่วย 

 

รวมเงิน 

109 22117 หลอดคาปิลลารี่ (100 อัน) 150 4 กล่อง 600 

110 23128 เลด (II) ไนเตรต (100 กรัม) 145 2 กระปุก 290 

111 23174 โพแทสเซียมไอโอไดด์ (100 กรัม) 650 2 กระปุก 1300 

112 23111 กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) เจือจาง 6 M (450 ซีซี) 50 4 ขวด 200 

113 24001 กระดาษกรอง Whatman # 93 ขนาด 11 ซม. 320 2 กล่อง 640 

114 22040 ขวดใส่สารละลายที่มีหลอดหยดขนาด 60 ซีซี 30 6 ขวด 180 

115 24374 ช้อนตักสาร 3 ขนาด 57 6 ชุด 342 

116 24179 ที่จับหลอดทดลองแบบไม้หนีบ 53 12 อัน 636 

117 22073 บีกเกอร์ 250 ซีซี 60 24 ใบ 1440 

118 22074 บีกเกอร์ 500 ซีซี 85 12 ใบ 1020 

119 22078 บีกเกอร์ PYREX 250 ซีซี 190 24 ใบ 4560 

120 22087 ปิเปตมีขีดบอกปริมาตร 10 ซีซี. 115 12 อัน 1380 

121 23009 สารละลายไบยูเรต (100cc.) 65 3 ขวด 195 
   ราคา/    
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ที ่ รหัสสินค้า รายการ หน่วย จ านวน หน่วย รวมเงิน 

122 22095 หลอดทดลอง PYREX ขนาด 16x150 มม.  28 36 อัน 1008 

123 23087 เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์) 95% (3.5 ลิตร) 580 2 แกลลอน 1160 

124 23025 สารละลายเบเนดิกต์ บรรจุ 450 ซีซี 90 2 ขวด 180 

125 24013 กระดาษทรายน้ าเบอร์ 240 (6 แผ่น) 80 2 ห่อ 160 

126   เสื้อกาวน์แขนสั้นสีขาว 250 30 ตัว 7500 

       

รวมเงินทั้งสิ้น    70,000 

       

  

 

 
 

    

       

       

       

       

       

       

  

ตัวอย่างเสื้อกาวน์แขนสั้นสีขาว 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สพฐ. : นโยบาย ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 5 
ผู้รับผิดชอบ :  นางอมรรัตน์ นามสอน, นางทัศวรรณ  ภูผาดแร่,  นางจินตนา  สาระนันท์ 
ระยะเวลา :  มีนาคม 2565 – มีนาคม2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ      :  85,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :  ต่อเนื่อง 

1. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาเพื่อหาค าตอบในสิ่ง

ที่สงสัยใคร่รู้  เมื่อผู้เรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่เป็น
ประจ า ผู้เรียนจะมีจิตวิทยาศาสตร์  สามารถแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ  การแข่งขันโดยให้ผู้เรียนใช้
ทักษะดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
เรียนมาไปใช้ในการปฏิบัติจริง  โดยสื่อความหมายออกมาผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
สร้างสรรค์ โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าความรู้และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เรียนมาไปใช้ในการปฏิบัติจริง  โดยสื่อความหมายออกมาในรูปโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณในการจัดท าโครงงาน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ ส าหรับการประกวดในระดับต่างๆ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ  ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถจัดท าโครงงานได้ถูกต้อง 
 3.2 ด้านคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นประเภททดลอง 
 

ส่งเสริมให้นักเรียนท าโครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็น
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประกวด 
ในระดับต่างๆ  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขัน โครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
และได้รับรางวัล 

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นประเภทสิ่งประดิษฐ์  
 

ส่งเสริมให้นักเรียนท าโครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็น
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประกวด 
ในระดับต่างๆ  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขัน โครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัล 

3. สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสน าเสนอ
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ผ่าน
การแสดงและเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน ในระดับต่างๆ   

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขัน การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัล 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4. โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภททดลอง 
 

ส่งเสริมให้นักเรียนท าโครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็น
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประกวด 
ในระดับต่างๆ  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขัน โครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
และได้รับรางวัล 

5. โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 

ส่งเสริมให้นักเรียนท าโครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็น
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประกวด 
ในระดับต่างๆ  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขัน โครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
และได้รับรางวัล 

6. สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส่งเสริมให้นักเรียนท าโครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็น
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประกวด 
ในระดับต่างๆ  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขัน โครงงานและ
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
และได้รับรางวัล 

7.  นักบินน้อย สพฐ. ฝึกซ้อมให้นักเรียนสร้างและประดิษฐ์
เครื่องบินพลังยางเพ่ือเป็นตัวแทน
โรงเรียนเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัล 

8.  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับ             
ม.ต้นและม.ปลาย 

ฝึกซ้อมให้นักเรียนสามารถแสดงกลทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้า
ร่วมประกวดในระดับต่างๆ  
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัล 

9. อัจฉริยภาพม.ต้นและม.ปลาย ฝึกซ้อมนักเรียนทั้งด้านความรู้และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประกวดใน
ระดับต่างๆ  
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัล 

 
 
 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาในการด าเนินการ:  
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ .ศ. 2565 
ม .ค . ก .พ . มี .ค . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส .ค . ก .ย . ต .ค.  พ .ย.  ธ .ค.  

1 
ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

           

2 จัดท าโครงการ            

3 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            

6 
ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว้ 

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล            

 
7. งบประมาณ  80,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม /รายการ  
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ     

ม.ต้นประเภททดลอง 
  5,000 5,000  5,000 

2  โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ  
ม.ต้นประเภทสิ่งประดิษฐ์  

  5,000 5,000  5,000 

3  สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

  10,000 10,000  10,000 

4  โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ 
ม.ปลายประเภททดลอง 

  5,000 5,000  5,000 

5 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ 
ม.ปลายประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

  10,000 10,000  10,000 

6 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  15,000 15,000  15,000 

7 นักบินน้อย สพฐ.   15,000 15,000  15,000 
8 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.

ต้นและม.ปลาย 
  10,000 10,000  10,000 

9 อัจฉริยภาพม.ต้นและม.ปลาย   5,000 5,000  5,000 
รวม   85,000 85,000  85,000 
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8.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอมรรัตน์ นามสอน, นางทัศวรรณ  ภูผาดแร่,  นางจินตนา  สาระนันท์ 
10. หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
11.  การประเมินผล   ผลงานโครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน และรางวัลที่ได้รับ 
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  ผลลัพธ์   ผู้เรียนมีความรู้ในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานวิทยาศาสตร์ 
11.2  ผลผลิต   มีผลผลิตทางวิทยาศาสตร์เชิงเทคโนโลยีเพ่ือเป็นตัวแทนโรงเรียนในการ 
เข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ 
 

13.          อุดหนุนทั่วไป             อ่ืนๆ....................................................... 
 

ผู้เสนอโครงการ 

   (นางอมรรัตน์  นามสอน) 
ต าแหน่ง  ครู 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางนวลจันทร์ ปะกิระคัง)               
 

(นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

   
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
 
 
 

/ 
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ชื่อโครงการ  :  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(บริดจสโตน) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  : มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายรุ่งโรจน์  รูปสม 
ระยะเวลา :  16 พฤษภาคม 2565 – 31 กันยายน 2565 
สถานที่  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  100,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้น เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยมี
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ จึงต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างพอเพียง ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน ให้เกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2.  เพื่อให้ครูและนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ พอเพียงและตรงตามความต้องการส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 3.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  ครูและนักเรียนมีห้องปฏิบัติการเพียงพอส าหรับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
  2.  นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนการให้
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดแก้ปัญหาและคิด
สร้างสรรค์ท้ังในและนอก
ห้องเรียน 

ร้อยละของวัสดุ อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์และสื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม 
เพียงพอ 

ร้อยละ 100 

 
DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
  - จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ / ตรวจรับ และน าไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

1 กิจกรรมที่ 1              
 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 100,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว 100,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ...............บาท  - อ่ืนๆ   

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่า
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร ์  
1 โต๊ะสาธิตครู+ อ่างกันสารเคมี + แท่น

รองยืนขนาด 60*220*90 Cm  ลามิเนต 
 25,000      25,000 

2 ตู้เก็บสารเคมี ขนาด ลึก 50 cm      *
กว้าง 100 cm*สูง 200 cm 

 6,000      6,000 

3 ชุดกระดานไวท์บอร์ด เคลื่อนที่ได้ 
 -แผ่นกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 4 มม. 1 
แผ่น   
- เหล็กท าขอบ 2 เส้นๆละ100บาท               
- ล้อ   2 อันๆละ 100 บาท                            
-คิ้วไม้  4 เส้นๆละ 50 บาท                         

 
500 

 
200 
200 
200 

       
500 

 
200 
200 
200 

4 โปรเจคเตอร์ (เครื่องฉายพร้อมจอ)  10,000      10,000 
5. สมาทร์ทีวี 55 น้ิว  15,000      15,000 
5 เครื่องเสยีงพกพา ล าโพงพกพา ช่วย

สอน 
 5,000      5,000 

6 ระบบแลนด์คอมพิวเตอร์ 5 ชุด 
- โมเดม็ 1 ตัว                             
- สายแลนด์ CAT 6  30 m             
- สายเคเปิ้ลไทล์                             
- สายเก็บ 1 ม้วน                              

หัว RJ 45 แบบทะลุ CAT 6                                

 
1,500 
1,000 
100 
100 
200 

       
1,500 
1,000 
100 
100 
200 

7 เก้าอี ้  5,000      5,000 
8 โต๊ะเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์  30,000      30,000 
 รวม 4,000 96,000      100,000 

  
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(บริดจสโตน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายรุ่งโรจน์  รูปสม 
 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
Check (C) 
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11. การประเมินผล : การสังเกต สอบถาม และการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 
Act (A) 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
        ครูและนักเรียนมีห้องปฏิบัติการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
ร้อยละ 90 
 12.2 ผลผลิต    
        ครูและนักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ ์เหมาะสม ตรงตามความต้องการส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
          ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงเน้นทักษะ กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ สมาคมผู้ปกครองฯ 
 

ผู้เสนอโครงการ 

   (นายรุ่งโรจน์  รูปสม) 
ต าแหน่ง  ครู ช านาญการ 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางนวลจันทร์ ปะกิระคัง)               
 

(นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่ 1, 3 ข้อที่ 1.1, 1.2, 3.1,และ 3.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  1, 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่  1.2, 2.2, 2.3 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร, นายอภิวัฒน์  นันอุดร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 
ระยะเวลา :  1 มิถุนายน - 30  สิงหาคม 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 25,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากวันที่  18  สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพ่ือน้อมร าลึกใน  
พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  
ที่มีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ โดยทรงค านวณการเกิดสุริยุปราคาที่ต าบลหว้ากอ   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2411  ได้อย่างแม่นย า เป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งให้มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทย ตลอดจนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าเสนอความรู้และนันทนาการด้านต่างๆ 
 

2.  วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
2. เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระบิดาแห่ง 

เทคโนโลยีไทย 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆจากกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ของศูนย์

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 
4. เพ่ือแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
5. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
6. เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล         
7. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

 
 

3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   

1.  ร้อยละ 85 ของครู นักเรียนเข้าร่วมทางวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ 
การศึกษานครพนม 

2.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
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 ด้านคุณภาพ  
  1. นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  2. นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์  
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
พิธีถวายราชสดุดีพระบดิาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย 

. เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุและเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย 
 

ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปญัหาอย่างมี
เหตุผล 

 

ร้อยละ80 

กิจกรรมที่  2 
นิทรรศการเคลื่อนที่ของศูนย์
วิทยาศาสตร์นครพนม  
-โดมท้องฟ้าจ าลองเคลื่อนที ่
-ของเล่นชวนติด 
-นิทรรศการเสรมิสร้างสุขภาวะ 

 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆด้าน
วิทยาศาสตร ์

ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปญัหาอย่างมี
เหตุผล  

 

ร้อยละ80 

กิจกรรมที่  3 
แข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร ์ได้แก่ 
- การตอบปัญหา 
- การโยนไข ่
- STEAM Education 
- Meta verse 
- Fasion show ชุดรีไซเคลิ 
 

 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ 
ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ใน
รูปแบบการแข่งขันชิงรางวัล   
เกิดทักษะการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน เสรมิสร้างการคิดอย่าง
มีระบบ คดิอย่างมีเหตุผลตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร ์

ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปญัหาอย่างมี
เหตุผล 

ร้อยละ80 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
1)  ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในโครงการที่วางไว้ 

6.1 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และเกณฑ์การประกวด/การแข่งขันต่างๆ 
6.2 รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน/ประกวดกิจกรรมต่างๆ 
6.3 จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ปี 2564 
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6.3 ด าเนินการประกวด แข่งขัน ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนด 
6.4 จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ    

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
1 กิจกรรมที่ 1 พิธีถวายราชสดุดีพระบิดา

แห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
 

   18        

2 กิจกรรมที่  2   นิทรรศการเคลื่อนท่ี
ของศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม 
-โดมท้องฟ้าจ าลองเคลื่อนที ่
-ของเล่นชวนติด 
-นิทรรศการเสรมิสร้างสุขภาวะ 

 

   10        

3 กิจกรรมที่  3 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร ์ได้แก ่
- การตอบปัญหา 
- การโยนไข ่
- STEAM Education 
- Meta verse 
- Fasion show ชุดรีไซเคลิ 

 

   5-20        

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : .25,000  บาท 

- เงินอุดหนุนรายหัว ............บาท - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  25,000  บาท   - อ่ืนๆ  .............. บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1. พิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตรไ์ทย  
1 ค่าจ้างเหมาท าป้ายอิงเจ็ทวันวิทยาศาสตร ์   700      
2 ดอกไมส้ดและอุปกรณ์ตกแต่งเวที 3,400        
 รวม 3,400  700   /  4,100 
 กิจกรรมที่ 2. นิทรรศการเคลื่อนที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม  
1 ค่ากิจกรรม   3,000      
2 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงรถหกล้อ ระยะทาง 

ไปกลับ 18 กม.ๆละ6 บาท 
  1,080      

3 ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร 2 วัน 4 คน   1,920      
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

4 ค่าที่พักวิทยากร ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ 3คน 

  2,400      

5 ค่าที่พักวิทยากร พนักงาน/นักวิชาการ      500      
 รวม   8,900   /  8,900 
 กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์
1 รางวัลการแข่งขันกิจกรรม 7,000        
2 อุปกรณ์จดักิจกรรม 5,000        
 รวม 12,000     /  12,000 

 
 8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร, นายอภิวัฒน์  นันอุดร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครพนม 

Check (C) 
11. การประเมินผล : . 

11.1 การสังเกต /การตอบแบบสอบถาม การร่วมกิจกรรมต่างๆ 
   11.2 สังเกต/การตอบแบบประเมินการจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 
   11.3 ผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ 
 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
     1.  นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
     2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต    
     1.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  คิดอย่างมีระบบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์    
     2.  นักเรียนมีเหตุผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
      1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นทักษะทางวิทยาศาสตร์สามารถ 
                      แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
    2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆโดยไม่สิ้นสุด 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

 

ผู้เสนอโครงการ 

   (นางสาวพรนิภา  ไชยโคตร) 
ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางนวลจันทร์ ปะกิระคัง)               
 

(นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางทัศวรรณ ภูผาดแร่ , นางอมรรัตน์ นามสอน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทุกคน 
ระยะเวลา :  1 มิถุนายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่ :  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  60,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
 

Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
แนวทางจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีการศึกษายึดหลัก

การศึกษาว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ดังนั้นการด าเนินงานใน
ปัจจุบันจึงเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและดวงดาว จัดเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน  โดยเป็นการจัดค่ายที่ผสมผสานการเรียนรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปรากฏการณ์ท้องฟ้า  ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด  การทดลอง  และการท างานร่วมกัน นอกเหนือจากจะได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  โลก 
ดวงดาวและอวกาศ  ด้วยการจัดรูปแบบการให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลินและการสร้าง
ความสามัคคีในการท างานร่วมกันเป็นทีม  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไป
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และมีจิตสาธารณะ  

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน  และกระตุ้นให้เกิด
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 3.  เพ่ือเรียนรู้ปรากฏการณ์ท้องฟ้าจากประสบการณ์จริง 
 4.  เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

1. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ดังนี้ 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างน้อย 100  คน 

2. มีครูเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย  จ านวน   20 คน 
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  ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การแก้ปัญหา 
  2.  นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน และกระตุ้นให้เกิด
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  3.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.ค่ายวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา 
2. เพ่ือส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์ 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจในกิจกรรม
ที่ได้เข้าร่วมในระดับ ดี ถึง 
ดีมาก 

   

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
  -  น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี 
ชีววิทยา โลกดวงดาวและอวกาศ  2 วัน 1 คืน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ค้างคืน) 
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน

โครงการ 
 

           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้  
-น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  2 วัน 1 คืน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             

8 สรุปและรายงานผล             

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 60,000  บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ....................... บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .......................... บาท 
  - อ่ืนๆ  เงินค้างบัญชี งบพัฒนาผู้เรียน ปี 2564 จ านวน 60,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1   
1 ค่าอาหาร  

(ตามที่อุทยานก าหนด 400บาท/คน) 
400 บาท *100 คน 

  40,000      

2 ค่าจ้างเหมารถ 6 ล้อ  
3 คัน * 2,000 บาท 

  6,000      

3 ค่าเบี้ยเลี้ยงคร ู
20คน*240บาท*2วัน 

   9,600     

4 ค่าวิทยากร    4,400     

 รวม   46,000 14,000  60,000  60,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ : อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางทัศวรรณ ภูผาดแร่ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา , 
อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต สอบถาม และการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  2.  นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
  3.  นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
  4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์ 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 100 คน 
  2.  ครไูด้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 20 คน 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
      ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงเน้นทักษะ กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ เงินค้างบัญชีงบพัฒนาผู้เรียน  
ปี 2564 จ านวน 200,000   บาท 

 

ผู้เสนอโครงการ 

   (นางทัศวรรณ  ภูผาดแร่) 
ต าแหน่ง  ครู …….. 

 
 

   ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางนวลจันทร์    ปะกิระคัง)               
 

(นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

   
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3.1  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวิภารัตน์  ค าศรี นางวารุณี  เอกมาตร 
ระยะเวลา :  มิถุนายน - สิงหาคม 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  20,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
พิเศษด้านต่าง ๆ ตลอดจนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

2.  วัตถุประสงค์ : 
 1.  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร จ านวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
  2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
  3. ผู้เรียนมีคุณภาพด้านการเรียนรู้มีทักษะชีวิต สามารถท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้
ด้วยตัวเอง มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันไดม้ีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคค์รบถ้วน 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
ค่าย
วิทยาศาสตร์ 

เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย  

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมและผลการประเมินด้าน
ความรู้/ทักษะ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

นักเรียน
ร้อยละ 
70 ผล
การ
ประเมิน
ในระดับดี
ขึ้นไป 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

1.  ประชุมคณะกรรมการ 
2.  จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 
 4.  ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 

5.  ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
6.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
7.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 กิจกรรมที่ 1 ค่ายวิทยาศาสตร ์            

 ขออนุมัตโิครงการ            

 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

 ประชุมคณะกรรมการ            

 ด าเนินกิจกรรมตามแผน            

 สรุปและรายงานผล            
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 20,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว   - บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
  - อ่ืนๆ  เงินค้างบัญชี งบพัฒนาผู้เรียน ปี 2564 จ านวน 20,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 ค่ายวิทยาศาสตร ์  
1 ค่ากิจกรรม   10,000     10,000 

2 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง   720     720 

3 ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร   1,920     1,920 

4 ค่าที่พักวิทยากร   2,900     2,900 

5 ค่าอาหารนักเรียน   4,460     4,460 

 รวม   20,000     20,000 

 
 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวิภารัตน์  ค าศรี นางวารุณี  เอกมาตร 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา/ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ 
จังหวัดนครพนม 

Check (C) 

11. การประเมินผล :  
11.1 การสังเกต /การตอบแบบสอบถาม การร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 11.2 ผลงานและความสามารถของนักเรียน 
 11.3 วัดด้านความรู้ /ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  ผู้เรียนมีคุณภาพด้านการเรียนรู้มีทักษะชีวิต สามารถท ากิจกรรมด้านการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
ด้วยตัวเอง มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคค์รบถ้วน  

12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คิดอย่างมีระบบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์   
  2.  นักเรียนมีเหตุผลมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
             ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงเน้นทักษะ กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปญหาและคิดสร้างสรรค์ 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ เงินค้างบัญชีงบพัฒนาผู้เรียน  

ปี 2564 จ านวน 200,000   บาท 
 

ผู้เสนอโครงการ 

   (นางวิภารัตน์  ค าศรี) 
ต าแหน่ง  ครู คศ.3 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง)               
 

(นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ :  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) :  มาตรฐานที่ 1,3  ข้อที่  1.1 (4), 3.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3,4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางประภัสศร  หร่องบุตรศรี  
ระยะเวลา :  วันที่ 1  พฤษภาคม 2565 – 31  มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  9,950  บาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
 

 
Plan (P) 
1.หลักการและเหตุผล  
               สื่อการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน
นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอน ก็คือ เป็นตัวกลาง  
หรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางที่ใช้น าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าว (Information) ของผู้
ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้ เรียน เพ่ือท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี สื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จากสื่อพ้ืนฐานซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน ถึงปัจจุบันสื่อ
มีหลายประเภท หลายรูปแบบ  ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภทที่มี
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัว  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยถือว่าส าคัญมากในการจัดการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน  
 

2.วัตถุประสงค์   
          2.1  เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  
          2.2  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          2.3  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 

3.เป้าหมาย  
          3.1 ด้านปริมาณ  

    - ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน     
          3.2 เชิงคุณภาพ       
                 - ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  อุปกรณ์  ที่เหมาะสมไปใช้จัดการเรียนการสอน 

       - นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อการเรียนการสอน  
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4.กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
(เกณฑ)์ 

1. ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุม่
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
2. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี
 

1. เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน วัสดุ 
อุปกรณ์ ท่ีมีความเหมาะสม 
และมีคณุภาพมาใช้พัฒนาการ 
เรียนการสอนให้เกดิประโยชน์สูงสดุ
แก่ผู้เรยีน  
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้เกดิ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้แกผู่้เรียน 

ร้อยละของนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
 

90 

 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 - เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างกับฝ่ายพัสดุ 
 - พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
 - ใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ(ให้ระบุวันที่) 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน

โครงการ  
9-11           

2 จัดท าโครงการ 9-11           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

14-15           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 16           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  17-18           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

21-25           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน          20-28  

8 สรุปและรายงานผล           25-
30 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 9,950 บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว      9,950  บาท - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      -  บาท  - อ่ืนๆ       - บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ ์
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แท
น งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หวั

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1 กระดาษ A4 80 แกรม (120*15)  1,800       1,800 
2 กระดาษการ์ดสีขาว A4 180 แกรม 

 (100 แผ่น/รีม)(110*5) 
550       550 

3 หมึกเตมิเครื่องพิมพ์ Canon G2000  
(4 ส–ีด า,ชมพู,ฟ้า,เหลือง)  

1,120       1,120 

4 หมึกเตมิเครื่องพิมพ์ Epson 
(4 ส–ีด า,ชมพู,ฟ้า,เหลือง) 

1,200       1,200 

5 เทปเยื่อกาว 2 หน้า 18 มม.x10 หลา สก๊อตช์ (50*5) 150       150 
6 ลวดเย็บ 24/6 (75*2) 150       150 
7 ลวดเย็บ 23/13 (75*2) 150       150 
8 ลวดยิง MAX T3-13 mm (85*12) 170       170 
9 เครื่องยิงบอร์ด MAX-TA-A 1,900       1,900 
10 เครื่องชาร์จพร้อมถ่าน Eneloop AA 2 ก้อน 1,400       1,400 
11 ถ่านชาร์จ AA Eneloop แบบ 4 ก้อน  2000 mAh 680       680 
12 ถ่านชาร์จ AAA Eneloop แบบ 4 ก้อน  2000 mAh 680       680 
 รวม 9,950       9,950 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประภัสศร  หร่องบุตรศรี 
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10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A)     
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  ครูในกลุ่มสาระได้พัฒนาสื่อการสอนและเตรียมการสอน 

12.2 ผลผลิต   
       -  นักเรียนในสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สูงขึ้น 
       -  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
       - ครูจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท างานในหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

        - นักเรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพและมี 
ผลสัมฤทธิ์ในเกณฑ์ท่ีดี 
        -  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
       -  เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
       -  ประสิทธิภาพในการทางานให้มีประสิทธิผล  

13.  อุดหนุนรายหัว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(นางประภัสศร  หร่องบุตรศรี) 
ต าแหน่ง  ครู 

   ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                                                           
 
          (นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง)                           (นางฐปนีย์  นารี)                                                                                                                        
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ         
                        เห็นควรอนุมัติ                                               เห็นควรอนุมัติ                                                                                                               
            

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

                              อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมอัจฉริยะตามความถนัด 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2, 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1, 2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางขนิษฐา  สุวรรณะ 
ระยะเวลา  : มิถุนายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 50,000 บาท 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต ต้องมีการปรับตัว 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ท าให้จ าเป็นต่อการสร้างบุคลากร เช่น เด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ความสามารถท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชน ที่จะ
เป็นก าลังต่อการขับเคลื่อนของประเทศ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนา ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยะตามความถนัดของนักเรียน และกิจกรรมอย่างอ่ืน เพ่ือให้นักเรียนที่สนใจมุ่ง
ศึกษาทักษะด้านต่างๆ ตามความถนัด เพ่ือพัฒนาไปสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ : 
 1.  เพ่ือพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน 
 2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 3.  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากประสบการณ์จริง 
 5.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการท างาน 
3.เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   
  - มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอย่างน้อย   จ านวน   200 คน 
 
 ด้านคุณภาพ   
   - นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์จริง 
   - นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดียิ่งขึ้น 
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4.กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันส่งเสริมทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ (ภายในโรงเรียน)   
- การแข่งขันการออกแบบ E-Card 
- การแข่งขันการออกแบบป้ายนิเทศ 
- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเอนิเมชัน 
- การแข่งขันออกแบบปกสมุดโรงเรียน 

   

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ
ฝึกฝนการคิดและท างานอย่างมี
ระบบ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถทาง
คอมพิวเตอร์ 
3. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมี
ความรู้ ความสามารถทาง
คอมพิวเตอร์ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ 

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 

1)ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
   6.1 การแข่งขันส่งเสริมการแข่งขันส่งเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์ (ภายในโรงเรียน)   
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ: 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ  

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   
           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว้ โดยจัดการ
แข่งขัน และส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันต่างๆ ในรายการที่เปิดรับ
สมัคร 

 

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             

8 สรุปและรายงานผล             

 
7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น : 50,000บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว    50,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -          บาท 
  - อ่ืนๆ     -  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันส่งเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์ (ภายในโรงเรียน)      
1 วัสดุในการจัดกิจกรรมแข่งขัน 20,000       20,000 
2 เงินรางวัล    30,000    30,000 
 รวม 20,000   30,000    50,000 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางขนิษฐา  สุวรรณะ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต ผลการแข่งขันและรายงานผลการด าเนินงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  - นักเรียนมีความรู้ความสามารถทักษะทางคอมพิวเตอร์มากข้ึน 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต    
  - นักเรียนได้เข้าร่วมกันแข่งขัน  
  - นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมรายการแข่งขัน  
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  - พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
13. งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   อ่ืนๆ ........................................ 
 

ผู้เสนอโครงการ  

 

 

(นางขนิษฐา  สุวรรณะ) 
ต าแหน่ง  ครู 

 

 

   ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ  

   

 

   (นางขนิษฐา  สุวรรณะ)               
 

(นางฐปนีย์      นารี)   

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  

   

 

 เห็นควรอนุมัติ 
 

 เห็นควรอนุมัติ  

   

 

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 
 

รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  

   
 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ..........................................  

 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
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ชื่อโครงการ  :  การพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) :  มาตรฐานที่ 1,3  ข้อที่  1.1 (4), 3.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3, 4.6, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวปณยา  มณีเนตร  
ระยะเวลา :  วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2565 
สถานที ่ :  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ :  50,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.หลักการและเหตุผล : 

เนื่องจากการจัดการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ นับว่าเป็นแหล่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ในการเรียนรู้ตามศักยภาพ ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจึงตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดการ
เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ จึงมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีความก้าวหน้า
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงต้องท าการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
อุปกรณ์เพ่ือให้สอดรับกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค์   
2.1  เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปรับให้เหมาะสมกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้น าไป

ประยุกต์ใช้เพ่ือให้รู้เท่าทันการก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุกต์ใหม่  
          2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 

     - นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 ด้านคุณภาพ 

      - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุงเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.กิจกรรมในโครงการ 
 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. วัสดุและอุปกรณ ์
 เหมาะสมกับการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส Covid-19 
2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ รายวิชา คอมพิวเตอร ์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
น าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้รู้เท่าทัน
การก้าวหน้าทางวิทยาการ
สมัยใหม่ และการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ 

- ร้อยละของผู้เรียนสามารถน า
ความรู้วิทยาการใหม ่
ไปประยุกต์ใช้และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ 
โลกยุคใหม่  
- คอมพิวเตอร์ภายใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรไ์ดร้ับ
การปรับปรุงซ่อมแซม 
ให้เพียงพอต่อผู้เรยีน  

80 
 
 
 
 

100 

DO (D) 
5.วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 - เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างกับฝ่ายพัสดุ 
 - พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ติดตั้งอุปกรณ์ / ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อผู้เรียน 
 - ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน 
 - ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ(ให้ระบุวันที่) 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ  1-3           
2 จัดท าโครงการ 6-8           
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 
9-10           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 13-17           
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  13-17           
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่

วางไว ้
- เสนอราคาจดัซื้อจัดจา้งกับฝ่ายพสัด ุ
- พัสดุจัดซื้อจดัจ้าง 
- ติดตั้งอุปกรณ ์
- ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน 

 10-17          

 

 

 

7 ประเมินผลการด าเนินงาน   11-15         
8 สรุปและรายงานผล    16-31        

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 50,000 บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว      50,000  บาท  
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      -  บาท  
- อ่ืนๆ         -  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 วัสดุและอุปกรณ์เหมาะสมกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
1 BENQ EW600 Smart Projector 

Build-in Android (3600 lm/WXGA) 

จ านวน 2 ตัว 

 40,000      40,000 

2 เก้าอี้พลาสติก  จ านวน 40 ตัว 10,000       10,000 
 รวม 10,000 40,000   /   50,000 

8.  สถานที่ด าเนินการ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวปณยา  มณีเนตร  
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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Check (C) 
11.การประเมินผล : การสังเกต  การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์    

      - โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ที่ดีข้ึน  
 12.2 ผลผลิต   
       - นักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะในการเรียนอย่างเต็มที่ 

12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  - นักเรียนมีความสุขกับการเรียน เกิดการเรียนรู้มีสื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและได้ปฏิบัติจริง 
  - บุคลากรทางการศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(นางสาวปณยา  มณีเนตร) 
ต าแหน่ง  ครู 

   ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                                                           
 
          (นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง)                           (นางฐปนีย์  นารี)                                                                                                                        
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ         
               เห็นควรอนุมัติ                                               เห็นควรอนุมัติ                                                                                                               
            

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 

     อนุมัติ       ไม่อนุมัติ เพราะ........................................... 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2, 3  กลยุทธ์ที่ 2, 3, 7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : มาตรฐานที่ 4.6 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางขนิษฐา  สุวรรณะ 
ระยะเวลา :  วันที่ 1  พฤษภาคม 2565 – 31  มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
งบประมาณ :  200,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของ
ผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้ตามศักยภาพ และส่งเสริมการจัด
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงตระหนักถึง
บทบาทและความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ จึงมี
ความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาอุปกรณ์ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการ
เรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความก้าวหน้าและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน   อีกท้ังเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคที่ใช้ในการเรียนการสอน มีระบบปฏิบัติการที่ล้าสมัย 
หน่วยความจ าน้อยท าให้       ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมที่ต้องการทรัพยากรจ านวนมากได้ บางเครื่องช ารุด
เปิดใช้งานไม่ได้ ท าให้มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน จึงต้องท าการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
อุปกรณ์อันได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ที่มีความเหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้งาน 
  
2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่
นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้อย่างเพียงพอ 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการเรียนรู้
การพัฒนาความรู้ตามหลักสูตร สร้างสรรค์ผลงาน และการพัฒนาตนเอง 
 3.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3         
ในการพัฒนาและจัดเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 มีคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ  ในการจัดการเรียนรู้ 
แก่นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาอย่างเพียงพอ 
  2.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3                  
ในการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 
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  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 4 ในการพัฒนาและจัดเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้น 
  2.  นักเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับดี-ดีมาก 
 

4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ 
ส าหรับนักเรียน 
  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเอง 

ร้อยละของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรร 

 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 - ส ารวจปัญหาและความต้องการ  
 - ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคา 
 - ท าสัญญาซื้อขายพร้อมการติดตั้ง  
 - ทดลอง แก้ไข ปรับปรุง 

 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ(ให้ระบุวันที่) 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ  1-10           

2 จัดท าโครงการ 11-20           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

21-25           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 25-31           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   3-6          

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไว ้
- ส ารวจปัญหาและความต้องการ  
- ขออนุญาตจัดซื้อจัดจา้ง เสนอราคา 
- ท าสัญญาซื้อขายพร้อมการติดตัง้  
- ทดลอง แก้ไข ปรับปรุง  

  6-18         
 
 
 

7 ประเมินผลการด าเนินงาน   19-20         

8 สรุปและรายงานผล   21-30         

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 200,000 บาท 
 - เงินอุดหนุนรายหัว      200,000  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      -  บาท 
 - อ่ืนๆ                               -  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอส าหรับนักเรียน 
1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  

AIO Lenovo IdeaCentre AIO3 
(F0G000EHTA) 
- CPU : Intel Core i3-1115G4 
3.0GHz 
- RAM : 12.0 GB 
(20,000 บาท * 10 เครื่อง) 

200,000    200,000   200,000 

 รวม 200,000    200,000   200,000 

8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางขนิษฐา  สุวรรณะ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : .โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนา 
  2.  นักเรียนมีความสุขกับการเรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยสื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม        
การเรียนการสอนที่ทันสมัย และได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง            
ให้ดีขึ้น ทันสมัยขึ้น 

2.  นักเรียนในสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สูงขึ้น 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท างานในหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 2. นักเรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพ 
และมี ผลสัมฤทธิ์ในเกณฑ์ท่ีดี 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืน ๆ ........................................ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(นางขนิษฐา  สุวรรณะ) 
ต าแหน่ง  ครู 

 

  ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                                                           
 
          (นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง)                           (นางฐปนีย์  นารี)                                                                                                                        
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ         
                      

    เห็นควรอนุมัติ                                               เห็นควรอนุมัติ                                                                                                               
            

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 

                                         อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ 
โครงการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 

กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 

 

ล าดับที่ 
 

จ านวน 
 

รายการ 
ราคา 

หน่วยละ 
จ านวน 

เงิน 
หมาย
เหตุ 

1 10 เครื่องคอมพิวเตอร์  
AIO Lenovo IdeaCentre AIO3 (F0G000EHTA) 
คุณสมบัติ 
- CPU : Intel Core i3-1115G4 3.0GHz 
- RAM : 12GB DDR4 2666MHz 
- HDD : 1TB 
- Graphics : Integrated 
- OS : ENDLESS 
(20,000 บาท x 10 เครื่อง) 

20,000 200,000  

รวม 200,000  
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2, 3  กลยุทธ์ที่ 2, 3, 7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : มาตรฐานที่ 4.6 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอัญชลี  อินทร์เรือง 
ระยะเวลา :  วันที่ 1  พฤษภาคม 2565 – 31  มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
งบประมาณ :  200,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของ
ผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้ตามศักยภาพ และส่งเสริมการจัด
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงตระหนักถึง
บทบาทและความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ จึงมี
ความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาอุปกรณ์ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการ
เรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความก้าวหน้าและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน   อีกท้ังเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคที่ใช้ในการเรียนการสอน มีระบบปฏิบัติการที่ล้าสมัย 
หน่วยความจ าน้อยท าให้       ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมที่ต้องการทรัพยากรจ านวนมากได้ บางเครื่องช ารุด
เปิดใช้งานไม่ได้ ท าให้มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน จึงต้องท าการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
อุปกรณ์อันได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์           โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ที่มีความเหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้งาน 
  
2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่
นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้อย่างเพียงพอ 
 2.  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการเรียนรู้
การพัฒนาความรู้ตามหลักสูตร สร้างสรรค์ผลงาน และการพัฒนาตนเอง 
 3.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4         
ในการพัฒนาและจัดเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 มีคอมพิวเตอร์  จ านวน 40 เครื่อง  ที่มีประสิทธิภาพ           
ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาอย่างเพียงพอ 
  2.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4                  
ในการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 
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  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 4 ในการพัฒนาและจัดเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้น 
  2.  นักเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับดี-ดีมาก 
 

4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ 
ส าหรับนักเรียน 
  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเอง 

ร้อยละของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรร 

 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 - ส ารวจปัญหาและความต้องการ  
 - ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง เสนอราคา 
 - ท าสัญญาซื้อขายพร้อมการติดตั้ง  
 - ทดลอง แก้ไข ปรับปรุง 

 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ(ให้ระบุวันที่) 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ  1-10           

2 จัดท าโครงการ 11-20           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

21-25           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 25-31           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   3-6          

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไว ้

- ส ารวจปัญหาและความต้องการ  

- ขออนุญาตจัดซื้อจัดจา้ง เสนอราคา 

- ท าสัญญาซื้อขายพร้อมการติดตัง้  

- ทดลอง แก้ไข ปรับปรุง  

  6-18         

 

 

 

7 ประเมินผลการด าเนินงาน   19-20         

8 สรุปและรายงานผล   21-30         

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 200,000 บาท 
 - เงินอุดหนุนรายหัว      200,000  บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      -  บาท 
 - อ่ืนๆ                               -  บาท 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอส าหรับนักเรียน 

1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  
AIO Lenovo IdeaCentre AIO3 
(F0G000EHTA) 
- CPU : Intel Core i3-1115G4 
3.0GHz 
- RAM : 12.0 GB 
(20,000 บาท * 10 เครื่อง) 

200,000    200,000   200,000 

 รวม 200,000    200,000   200,000 

8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอัญชลี  อินทร์เรือง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : .โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนา 
  2.  นักเรียนมีความสุขกับการเรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยสื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม        
การเรียนการสอนที่ทันสมัย และได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง            
ให้ดีขึ้น ทันสมัยขึ้น 

2.  นักเรียนในสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สูงขึ้น 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท างานในหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
            2. นักเรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่อย่างมี 
คุณภาพและมี ผลสัมฤทธิ์ในเกณฑ์ที่ดี 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืน ๆ ........................................ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(นางสาวอัญชลี  อินทร์เรือง) 
ต าแหน่ง  ครู 

 

  ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                                                           
 
          (นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง)                           (นางฐปนีย์  นารี)                                                                                                                        
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ         
                      

    เห็นควรอนุมัติ                                               เห็นควรอนุมัติ                                                                                                               
            

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 

                                         อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ 
โครงการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4 

กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 

 

ล าดับที่ 
 

จ านวน 
 

รายการ 
ราคา 

หน่วยละ 
จ านวน 

เงิน 

หมาย
เหตุ 

1 10 เครื่องคอมพิวเตอร์  
AIO Lenovo IdeaCentre AIO3 (F0G000EHTA) 
คุณสมบัติ 
- CPU : Intel Core i3-1115G4 3.0GHz 
- RAM : 12GB DDR4 2666MHz 
- HDD : 1TB 
- Graphics : Integrated 
- OS : ENDLESS 
(20,000 บาท x 10 เครื่อง) 

20,000 200,000  

รวม 200,000  
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ชื่อโครงการ  :  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) :  มาตรฐานที่ 1,3  ข้อที่  1.1 (4), 3.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3,4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.4, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางประภัสศร  หร่องบุตรศรี 
ระยะเวลา :  วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2565 
สถานที ่ :  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ :  25,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากการจัดการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ นับว่าเป็นแหล่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ในการเรียนรู้ตามศักยภาพ ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจึงตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดการ
เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ จึงมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีความก้าวหน้า
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงต้องท าการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
อุปกรณ์เพ่ือให้สอดรับกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์   
2.1  เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้น าไป

ประยุกต์ใช้เพ่ือให้รู้เท่าทันการก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุกต์ใหม่  
          2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 

     - นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.2 ด้านคุณภาพ 

      - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุงเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.กิจกรรมในโครงการ 
 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. มีสื่อวัสดุและอุปกรณ ์
ที่ทันสมัย  ที่สามารถสร้าง 
องค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน 
2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ รายวิชา คอมพิวเตอร ์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
น าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้รู้เท่าทัน
การก้าวหน้าทางวิทยาการ
สมัยใหม่ และการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ 

- ร้อยละของผู้เรียนสามารถน า
ความรู้วิทยาการใหม ่
ไปประยุกต์ใช้และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุกต์ใหม่  
- ร้อยละของคอมพิวเตอร์ภายใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรไ์ดร้ับ
การปรับปรุงซ่อมแซม 
ให้เพียงพอต่อผู้เรยีน  

80 
 
 
 
 

100 

DO (D) 
5.วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 - เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างกับฝ่ายพัสดุ 
 - พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ติดตั้งอุปกรณ์ / ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อผู้เรียน 
 - ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน 
 - ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



162 
 

6.ระยะเวลาด าเนินการ    

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ(ให้ระบุวันที่) 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ  1-3           

2 จัดท าโครงการ 6-8           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

9-10           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 13-17           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  13-17           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไว ้
- เสนอราคาจดัซื้อจัดจา้งกับฝ่ายพสัด ุ
- พัสดุจัดซื้อจดัจ้าง 
- ติดตั้งอุปกรณ ์
- ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน 

 10-17          
 
 
 

7 ประเมินผลการด าเนินงาน   11-15         

8 สรุปและรายงานผล    16-31        

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 25,000 บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว      25,000 บาท  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      -  บาท  - อ่ืนๆ         -  บาท 

 กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หวั

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1วัสดุและอุปกรณ์เหมาะสมกับการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
1 Note Book DDR4(2666) 8GB Kingston 

(VALUE RAM/KVR26S19S8/8)  
จ านวน 8 ตัว  ตัวละ 1,350 บาท 

10,800       10,800 

2 256 GB SSD M.2 PCIe LEXAR NM620 
NVMe จ านวน 8 ตัว  ตัวละ 1,370 บาท 

10,960       10,960 

3 RAM (NOTEBOOK) DDR3L (1600, NB) 4GB 
KINGSTON VALUE RAM (KVR16LS11/4WP)  
จ านวน 1 ตัว ตัวละ 960 บาท  

960       960 

4 Docking 2.5/3.5 Sata 2Bay ORICO 
(6228US-3) Black  
จ านวน 1 ตัว ตัวละ 1,450 บาท 

1,450       1,450 

5 สายรดั Cable tie 3x150 mm (100/Pack) 
White จ านวน 2 แพ็ค แพ็คละ 20 บาท 

40       40 

6 ปลั๊กพ่วง 5 เมตร 
จ านวน 2 อัน  อันละ 395 บาท 

790       790 

 รวม 25,000    /   25,000 
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8.  สถานที่ด าเนินการ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประภัสศร  หร่องบุตรศรี 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
Check (C) 
11.การประเมินผล : การสังเกต  การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์    

      - โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ที่ดีข้ึน  
 12.2 ผลผลิต   
       - นักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะในการเรียนอย่างเต็มที่ 

12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  - นักเรียนมีความสุขกับการเรียน เกิดการเรียนรู้มีสื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและได้ปฏิบัติจริง 
  - บุคลากรทางการศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(นางประภัสศร  หร่องบุตรศรี) 
ต าแหน่ง  ครู 

   ผู้เห็นชอบโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                                                           
 
          (นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง)                           (นางฐปนีย์  นารี)                                                                                                                        
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ         
               เห็นควรอนุมัติ                                               เห็นควรอนุมัติ                                                                                                               
            

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2,3,5,6,7  
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวาสนา  ตันมูล, นางประภากร พรหมโสภา, นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :   72,000  บาท  
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น ครูต้องพัฒนาตน       

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลและสภาวการณ์โลกปัจจุบันและกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เพ่ือ
ส่งเสริมการฝึกทักษะทางสังคมอย่างหลากหลายแก่ผู้เรียน  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อันเป็น
ส่วนส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ได้อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้หลักการของพระรัตนตรัย และเข้าถึงหลักธรรมอย่างถ่องแท้ สามารถสอบ
ผ่านธรรมศึกษา ชั้นตรี  ชั้นโท  ชั้นเอก ได้ตามล าดับ 
  3) เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถ 
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
                     4) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในทุกๆ ด้าน 
 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนร้อยละ 80  มีการระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่สูงขึ้น 
  2) นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สามารถแข่งขันทักษะวิชาการในระดับ
ต่างๆได้ตามศักยภาพ 
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                     3) ครูร้อยละ 100  มีวัสดุส านักงาน สื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่จ าเป็นเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานและใช้พัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู้   
                     4) ครูและนักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ห้องปฏิบัติการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
        3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
  2) นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   สามารถแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ
ได้ตามศักยภาพ 
                     3) ครูใช้วัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขในห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ตามศักยภาพ 
 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

1. เพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุ ในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ครู  
2. พัฒนาห้องปฏิบัติทางสังคม
ศึกษาเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ 
3. ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ให้ใช้ได้
อย่างคุ้มค่า 
4. นักเรียนเกิดการพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

1. ร้อยละของครูมีการผลิตสื่อ 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ 
2. ร้อยละครู นักเรียนมี
ห้องปฏิบัติการเหมาะสม 
3. ร้อยละของครูได้ใช้วัสดุ 
ครุภัณฑ์เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 6 สาระให้สูงขึ้น 
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองเพ่ือ
เพ่ิมขีดการแข่งขันมากขึ้น 

1. ร้อยละของนักเรียนทุก
ระดับชั้น มีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันมากข้ึน 

3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านการแข่งขันทักษะ
ทางสังคมศึกษา  

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้
เตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
ทักษะทางสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ร้อยละความส าเร็จของนักเรียน  
ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน  
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. กิจกรรม สอบธรรมศึกษา    
ชั้นตรี  ชั้นโท และชั้นเอก   

1. เพ่ือให้นักเรียนศรัทธาและเห็น
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนา รู้หน้าที่ของชาว
พุทธและสามารถปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม 

1. ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่
สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท
และชั้นเอก                                                 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 4 กิจกรรม ดังนี้ 
   1.กิจกรรมการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียน เป็นการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้จัดท าสื่อการสอน อุปกรณ์

เอ้ืออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากกิจกรรมในแผนงาน เช่น การจัดป้ายนิเทศในโอกาสต่างๆ 
การเข้าเล่มรายงาน การพิมพ์เกียรติบัตร การท าเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อม วัสดุ 
ครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการทางสังคมศึกษา ให้เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอน 

2.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นกิจกรรมตอบปัญหา 5 สาระหลัก ได้แก่ สาระศาสนา
และวัฒนธรรม   สาระหนา้ที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนนิชีวิต  สาระเศรษฐศาสตร์  สาระประวัติศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์  ซึ่งจะมีการจัดแข่งขนัตลอดทั้งปี แบ่งการแข่งขันเปน็ระดับม.ตน้ และ ม.ปลาย 

3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา โดยการฝึกอบรมทักษะทาง
สังคมของนักเรียนให้เกิดความช านาญ ให้สามารถน านักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันรายการต่างๆได้ เชน่ การตอบปัญหาทาง
กฎหมายในวันระพี การประกวดมารยาทไทย การประกวดบรรยายธรรม การประกวดโครงงานประวัติศาสตร์  การประกวด
โครงงานคุณธรรม การประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะและการทกสอบวัดความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ วัดความรู้ทางภูมศาสตร์ 
เป็นต้น 

4.กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ปี 2563  เป็นการจัดสอนการเขียนกระทู้ธรรม โดยพระสงฆ์มา
แนะน าวิธีการท าข้อสอบธรรมศึกษา แก่นักเรียนก่อนการสอบจริง และจัดติวข้อสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท  เอก 
ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือผู้ที่ผ่านการสอบชั้นใดจะจัดให้สอบในชั้นที่สูงขึ้น ผู้ที่ผ่านชั้นเอกแล้วไม่ต้องสอบอีก  
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7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   
 
ที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ (ให้ระบุวันที่) 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ  15-16           
2 จัดท าโครงการ 21           
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
22           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 23           
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน  24           
6 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว ้ดังนี ้

1.กิจกรรมการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียน 
2.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
4.กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ปี 2565 

  

 1-
30 

 
 
 
 

 

  
 

1มิ.ย. 
1มิ.ย. 

 
 

-31 
-31 
 

 
 

 ม.ค 
มี.ค 

1พ.ย- 

 
 
 
 

30ธค. 

   

7 ประเมินผลการด าเนนิงาน          1กพ.-  15มีค. 
8 สรุปและรายงานผล          1กพ.-  15มีค. 
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : ... 72,000  .. บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว   72,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......... บาท 
  - อ่ืนๆ  ........................ บาท 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 
- ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ ฯ 
(ห้องสื่อฯ ห้องภูมิปัญญา) 

 
 
 
10,000 
 

   
 
15,000 
 
12,000 

 
 
15,000 
10,000 
12,000 

 
  

 
 
37,000 

2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์(กระดาษA4 /เกียรติบัตร) 
-เงินรางวัลการแข่งขัน 

 
 
 
 
5,000 

  
 
 
5,000 

 
 
 
5,000 
5,000 

 
 

 
 
10,000 

3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการท าโครงงานฯ 
-ค่าอาหาร 

 
 
5,000 

  
20,000 

 
20,000 
5,000 

  
25,000 

4 กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา  
(งบประมาณจากสนง.แม่กองธรรม
สนามหลวง) 

   -   - 

รวม 72,000   72,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวาสนา  ตันมูล  ,นางประภากร   พรหมโสภา    นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง    
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มงานบริหารวิชาการ     
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Check (C) 
 
11. การประเมินผล  แบบประเมินความพึงพอใจ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 
Act (A) 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์ 
                     1) ครูมีสื่อ วัสดุ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการทางสังคมศึกษาที่เหมาะสม 
  2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ มีวัสดุในส านักงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  3) นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา 
  4) นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ทางพระพุทธศาสนา สามารถผ่านนักธรรมชั้น ตรี  โท เอก  

12.2 ผลผลิต 
          1) ครูมีการพัฒนาสื่อ และใช้อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีวัสดุส านักงานเพียงพอ 

ต่อการปฏิบัติงาน ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่สูงขึ้น 
  3) นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
                     4) นักเรียนผ่านการสอบนักธรรมชั้นตรี  โท  เอก ได้ตามล าดับ  
 12.3 ผลกระทบ 
  1) นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่ครูและนักเรียนร่วมกันพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) นักเรียนมีนิสัยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น 
  3) ครู นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
  4) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

 

ผู้เสนอโครงการ 

 (นางวาสนา   ตันมูล) 
ต าแหน่ง  ครู 

   ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง)               
 

(นางฐปนีย์  นารี)  
   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

   
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์      นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : วันส าคัญของชาติ ตามรอยศาสตร์พระราชา พัฒนาจริยธรรม 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2 มาตรฐานที ่3 ข้อ 3.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบาย ด้านที่ 3 ข้อที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.8 - 2.13 
ผู้รับผดิชอบ  :  นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ , นางลักขณา ศรีมามาศ ,นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง, 
                       ,นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแก้ว 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :   50,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ส าคัญยิ่ง ปวงชนชาวไทยจึงจัดให้มีพิธีการถวายพระ
พรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินี อย่ างต่อเนื่องเสมอมา 
อันจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบต่อไปถึงบุตรหลานคนรุ่นหลัง ต่อไป  
อนึ่งการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ มารดา บิดา  โดยยึดเอาวันเฉลิมพระชมพรรษาของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน เป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินี เป็นวันแม่แห่งชาติ  พสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยอีก
วาระหนึ่ง อีกทั้งยังน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงพระราชทานไว้ให้เป็นมรดกทางสังคม จึงสมควรสืบ
สาน เดินตามรอยศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาชาติที่ยังยืนสืบไป  โรงเรียนจึงจ้องจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือสร้าง
แบบอย่างที่ดี สร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนให้สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  
2) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม  

2565   
3) เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ  และแสดงความจงรักภักดีเป็น
ราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระนางเจ้าสุทธิดา พระบรมราชินี ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์  

4) เพ่ือให้นักเรียน มีคุณลักษณะของความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถน า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

5) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้อย่างเหมาะสม 
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3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   

 1) คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร และนักเรียนร้อยละ 90  ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
  2) คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร และนักเรียนร้อยละ 90  ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระพระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
  3) นักเรียน ร้อยละ 100 ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
  4) นักเรียนร้อยละ 90 ของผู้ผ่านการอบรม สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  5) นักเรียนร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้
ถูกต้องและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข 
 ด้านคุณภาพ  

 คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร และนักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นพลเมืองทีดี่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข   

 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 
1.กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร  
2.เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้
แสดงออกถึงการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข  

-ร้อยละของผูเ้รียนที่ร่วม
กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร 
 -ร้อยละของผู้เรียนท่ีร่วม
แสดงออกถึงการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

90 
 
 
 
 

100 

2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
(เฉลิมพระชนม์พรรษา
สมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ) 

เพื่อปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู
ต่อบุพการี ผู้มีพระคณุ เชิดชู
สถาบันชาติ เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษตัริย ์

ร้อยละของผูเ้รียนทีร่่วม
กิจกรรมแสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อบุพการี ผู้มีพระคณุ 
เชิดชูสถาบันชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

100 

3.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
(เฉลิมพระเกียรติในหลวง
รัชกาลที่ 9) 

 เพื่อปลูกฝังค่านิยมความ
กตัญญูต่อบุพการี ผู้มีพระคณุ 
เชิดชูสถาบันชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  

ร้อยละของผูเ้รียนทีร่่วม
กิจกรรมแสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อบุพการี ผู้มีพระคณุ 
เชิดชูสถาบันชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

100 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 
4.กิจกรรมเสรมิสร้าง
พฤติกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

 เพื่อให้นักเรียน ตระหนักถึง
ความส าคญัของความพอเพียง
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต    

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
 

90 

5. กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย 

เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตามมารยาทไทยอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย 

ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมมารยาทไทย 

95 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
           1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีดังนี้ 
1) จัดพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
2) ประธานถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง   
3) ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ   
4) ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
5) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  

  2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   มีดังนี้ 
1) จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร  
2) ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  
3) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
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 3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
1) จัดพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
2) ประธานถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง   
3) ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ   
4) ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
5) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  

 4. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
  1)  จัดประกวดป้ายนิเทศ  ประกวดเรียงความ  
  2) จัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ในฐานะผู้

มีพระคุณต่อชาติ  ผู้ได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งดินของโลก หรือวันดินโลก   
  5. กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป็นกิจกรรมในโครงการสถานศึกษาพอเพียงที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมใช้ 
ชีวิตแบบพอเพียง โดยจัดให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดสกลนคร ในภาคเรียนที่ 1  เพ่ือการพัฒนาต่อยอด และขยายกลุ่มผู้ที่จะพัฒนาพฤติกรรมตลอดปีการศึกษา 
2565  

 6. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  
     - ด าเนินการฝึกอบรมมารยาทไทย ให้แก่ตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้น  

เพ่ือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามมารยาทไทยที่ถูกต้องสวยงาม 
    - คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยในรายการต่างๆ ทั้งใน และ 

นอกสถานศึกษา     
             -ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีมารยาทดีเด่น เพ่ือเป็นแบบอย่างของนักเรียนอ่ืนๆ  
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ   
 
ที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ (ให้ระบุวันที่) 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ  15-16           
2 จัดท าโครงการ 21           
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหารสถานศึกษา

อนุมัติโครงการ 
22           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 23           
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  24           
6 ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ ดงันี้ 

1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
3. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
4. กิจกรรมเสรมิสร้างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 

 - 
  

 
27 
1 - 
 

 
 

 
 

11  -
12 

   
 
 

1  -15- 

 
 
 
5 
 

   

7 ประเมินผลการด าเนินงาน          1-  15 

8 สรุปและรายงานผล          1  15 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : ...50,000.... บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว ......50,000......บาท - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ....-......บาท- อ่ืนๆ  .........บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 
งบ

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 15,000 
1 -ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 15.000       
 รวม 15.000    /   
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  15,000 
1 -ค่าวัสดุ และของรางวัลแมด่ีเด่น 8,500       
2 -รางวัลนางร าถวายพระพร    500    
 -รางวัลการประกวด    6,000    
 รวม 8,500   6,500 /   
 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (เฉลิมพระเกียรติ ร. 9) 5,000 
1 ของรางวัลการประกวด   5,000     
 รวม   5,000  /   
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 
งบ

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสรมิสร้างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 
1 ค่าวัสดฝุึก 10,000       
 รวม 10,000     /  
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 5,000 
1 ของรางวัล    4,000    
 วัสดุอุปกรณ ์ 1,000       
 รวม 1,000   4,000  /  

8. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ , นางลักขณา ศรีมามาศ ,นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง, 
                                นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแก้ว 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารงาน 
                               บุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป  
Check (C) 
11. การประเมินผล :  แบบประเมินความพึงพอใจ  และภาพกิจกรรมการด าเนินงาน  รายงานผลการด าเนินงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์ : นักเรียนได้รับการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม     มีความ
สมัครสมานสามัคค ี สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

12.2 ผลผลิต : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) : ครูและนักเรียนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ด ารงชีวิตตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 (นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ) 
ต าแหน่ง  ครู 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
     (นางสิริลักษณ์   แว่นเรืองรอง)               
 

(นางฐปนีย์  นารี)  
   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

    
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์      นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21 โดยใช้ทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที ่1  ข้อที่ 1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายด้านที่ 3.1   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ....2.......... 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที ่.......2......... 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางประภากร   พรหมโสภา , นางวาสนา  ตันมูล  ,นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแก้ว 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :  40,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
  มนุษย์ทุกวันนี้ต่างด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้เกิดการเรียนรู้ในหลาย
รูปแบบ การจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จากการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน ครูจึงต้องค้นหานวัตกรรมใหม่ๆมาเป็นเครื่องมือในการสอนเพราะนอกจากจะให้นักเรียนรู้เข้าใจตาม
จุดประสงค์รายวิชาแล้ว นักเรียนยังต้องฝึกการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   โรงเรียนมีนโยบายจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง   ครูต้องค้นหารูปแบบวิธีสร้างประสบการณ์
ให้แก่นักเรียนตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนก าหนดดังนั้นโรงเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมได้ส ารวจความต้องการของนักเรียน พบว่านักเรียนต้องการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนตามที่ตนเอง
สนใจ เช่นสนใจการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ใช้โปรแกรมตัดต่อง่ายเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ นักเรียนที่สนใจการ
แสดงบทบาทสมมุติ หรือแสดงละคร อีกท้ังยังมีกลุ่มนักเรียนจ านวนมากที่หลงใหลในการเล่นเกมต่างๆ ดังนั้นครูในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา    จึงจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการสร้างประสบการณ์นอกต าราเรียนของนักเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2.  เพ่ือจัดให้มีสื่อ  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 
 3.  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้ฝึกทักษะการคิดข้ันสูงผ่านการเรียนรู้จากการเล่น บอร์ดเกม 
 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
 1. นักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรม ภาพยนตร์สั้น  จ านวน 10 ทีม  สามารถสร้างภาพยนตร์สั้นได้อย่างน้อยทีมละ
1 เรื่อง  
 2.  นักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรมการแสดงละคร  จ านวน  60  คน สามารถสร้างทีมละครได้อย่างน้อย 1 เรื่อง 
3.  นักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรมบอร์ดเกมสร้างสรรค์  จ านวน 50 คน สามารถพัฒนาบอร์ดเกมได้อย่างน้อย 1 ชุด 
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  ด้านคุณภาพ  
 1.  นักเรียนมีทักษะการถ่ายภาพและตัดต่อภาพยนตร์สั้นอย่างสร้างสรรค์สามารถส่งประกวดและน าเผยแพร่สู่
ภายนอกได้ 
 2.  นักเรียนใช้ประสบการณ์ การท างานเป็นทีมในการแสดงละครสร้างสรรค์สามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณได้ 
 3.  นักเรียนใช้กระบวนการของบอร์ดเกมพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง สามารถแข่งขันในสนามภายนอกได้ 

4  นักเรียนสามารถพัฒนาบอร์ดเกมเพ่ือการศึกษาอย่างง่ายได้และใช้ได้จริง 
   
4.  ตวัชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมโรงหนัง 

.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

 นักเรียนได้รับการส่งเสริมการใชสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหลง 
เรียนรู รวมทั้งภูมปิัญญาทองถิ่นมาใช
ในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาส
ใหผูเรียนไดแสวงหา ความรูดวย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 

นักเรียนสร้าง
ภาพยนตร์สั้น 
ทีมละ 1 เรื่อง 

กิจกรรมที่  2 
กิจกรรมโรงละคร 

เพ่ือจัดให้มีสื่อ  เทคโนโลยี  แหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 

นักเรียนสร้าง
ละครได้ 1 เรื่อง 

กิจกรรมที่  3 
กิจกรรมลานเกม 

เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้ฝึกทักษะ
การคิดขั้นสูงผ่านการเรียนรู้จาก
การเล่น บอร์ดเกม 

นักเรียนร่วมกัน
พัฒนาบอร์ดเกม
สร้างสรรค์ ได้
อย่างน้อย 1 ชุด 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้  ดังนี้ 
 1 กิจกรรมโรงหนัง  
        - เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อภาพยนต์สั้น จ านวน 

10 ทีม ๆละ 5-10 คน  เพ่ือวางแผนศึกษาหาความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเข้ารับการอบรมเม่ือมีโอกาส   
         - ดูหนังสั้นคุณธรรม จากสื่อต่างๆจ านวนมากๆ แล้ววิพากษ์เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ก่อนทดลองท า

กิจกรรมภาคสนาม 
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         - ส่งผลงาน ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม เพ่ือประกวด แข่งขันกันภายใน  เลือกเรื่องที่ดีที่สุดส่งประกวด
ภายนอก 

 2. กิจกรรมโรงละคร 
 - เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจการแสดงละคร เพื่อจัดทีมละคร และก าหนดเรื่องที่จะสร้างสรรค์ตามท่ี

มตขิองทีมเห็นชอบ 
 - ชมการแสดงละครของทีมโรงเรียนอื่น รวมทั้งละครอาชีพ  เพื่อศึกษทักษะการแสดง และค้นหา

บุคลิกทางละครของตน  
 - วางแผนก าหนดโครงเรื่อง เพ่ือเสาะหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ กับการแสดง และช่วยกันหาวัสดุมา

ใช้ในการแสดงละคร 
 - ฝึกซ้อมบทบาทการแสดง มีการพัฒนา แก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้ละครสมบูรณ์และสามรถน าไป

ประกวดแข่งขันได้ 
 3  กิจกรรมลานเกม  
 - เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเล่นบอร์ดเกม เพ่ือเฟ้นหาคนที่จะเป็นแกนน าหลักในการพัฒนาบอร์ด

เกม 
 - จัดซื้อเกมมาตรฐานมาไว้ที่ลานเกมโดยมอบหมายให้แกนน าเป็นผู้ดูแล ไม่ให้เกิดความเสียหายได้ 
 - จัดสรรเวลาที่เหมาะสมเล่นเกมจนเกิดทักษะการสร้างเกม โดยมีครูให้ข้อคิดกระตุ้นให้นักเรียนอยาก

พัฒนาบอร์ดเกมของตน 
 -จัดแข่งขันบอร์ดเกม  เพื่อให้วัดทักษะการคิดข้ันสูงของนักเรียนด้วยกิจกรรมแข่งขันบอร์เกม 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 กิจกรรมที่ 1 โรงหนัง             

 เขียนโครการและขออนุมัติโครงการ 1เม.ย- 31พ.ค           

 ด าเนินงานตามโครงการ     1 กค  - 31 มค      

 สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน           1 ก.พ- 15มี.ค 

2 กิจกรรมที่  2 โรงละคร             

 เขียนโครการและขออนุมัติโครงการ 1เม.ย- 31พ.ค           

 ด าเนินงานตามโครงการ     1 กค  - 31 มค      

 สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน           1 ก.พ- 15มี.ค 

3 กิจกรรมที่  3 ลานเกม             

 เขียนโครการและขออนุมัติโครงการ 1เม.ย- 31พ.ค           
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 ด าเนินงานตามโครงการ     1 กค  - 31 มค      

 สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน           1 ก.พ- 15มี.ค 

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 40,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว .....40,000.........     บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............-................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 โรงหนัง  
1 ค่าวัสดุ 1,000        
2 รางวัล    4,000     
 รวม 1,000   4,000   / 5,000 
 กิจกรรมที่ 2 โรงละคร  
1 สร้างฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก 10,000        
2 ค่าอาหารนักเรียน 25 คน    10,000     
 รวม       / 20,000 
 กิจกรรมที่ 3 ลานเกม  
1 บอร์ดเกม 10,000        
2 โต๊ะกลม 2,000        
3 รางวัลการแข่งขัน    3,000     
 รวม 12,000   3,000   / 15,000 

 
 ** หมายเหตุ ราคาประมาณการ ขออนุญาตปรับใช้งบตามราคาจริง 
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8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประภากร   พรหมโสภา  นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแก้ว  นางวาสนา   ตันมูล 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มกิจการนักเรียน   
                                               กลุ่มบริหารงานบุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป  
 
Check (C) 
11. การประเมินผล :  แบบประเมินความพึงพอใจ  และภาพกิจกรรมการด าเนินงาน  รายงานผลการด าเนินงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลลัพธ์ : นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง 

12.2 ผลผลิต : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) : ครูและนักเรียนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ด ารงชีวิตตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 (นางประภากร   พรหมโสภา) 
ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

  
   (นางสิริลักษณ์   แว่นเรืองรอง)               

 
(นางฐปนีย์  นารี)  

   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

  
  (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

    
 
 
 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

 

 

(นายบดินทร์      นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่  1  ข้อที่ 1.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายด้านที่ 3  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 8 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางประภากร พรหมโสภา ,นางสาวพัชรินทร์ มุ่งภูเขียว 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :  30,000  บาท  
ลักษณะโครงการ :      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล :  ในสังคมโลกยคุดิจิตัลมักจะใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันจนส่งผลร้าย 
ต่อความ สัมพันธ์ของมนุษย์ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเริ่มเข้าสู่สังคมตัวใครตัวมัน คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามถูก
ละเลยจนย่างเข้าสู่วิกฤต ความรักหวงแหนความเป็นสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ ก าลังถูกลืมเลือนลงไป ดังนั้นสถานศึกษาเป็นสถาบันที่เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงจัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนขึ้น
ก่อนจะเข้าสู่การเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565 

2. วัตถุประสงค์  
1)  เพ่ือสร้างเจตคติให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง 
2) เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ให้เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม  

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ                 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

นักเรยีนร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   

ด้านคุณภาพ  
นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นพลเมืองทีดี่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข   
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

เพ่ืออบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับนักเรียน การ
น้อมน าหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า มาปรับใช้ในชีวิต 

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้  ดังนี้ 
     อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมีพระวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ  

- ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- การปฏิบัติต่อคนรอบตัวตามหลักทิศ 6  
- การบริหารจิตและฝึกปฏิบัติตามหลักศีล  สมาธิ ปัญญา 
- การปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ 12 ประการและ ฝึกตนเป็นคนมีจิตสาธารณะ 

                     - กิจกรรมสิ่ง  ตั้งปณิธานความดี 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   
 
ที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ.2565  

ก.พ. มี.ค เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ  18           
2 จัดท าโครงการ 20           
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
24           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  2-6          
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ที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ.2565  

ก.พ. มี.ค เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน     8        
6 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว ้ดังนี ้

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
    

15 
       

7 ประเมินผลการด าเนนิงาน    18        
8 สรุปและรายงานผล    18        

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : ...30,000.... บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ............-........... บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .....30,000............ บาท 
  - อ่ืนๆ  ......................... บาท 
    

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 30,000 
1 -ค่าอาหาร น้ าดื่มและอาหารว่าง

ส าหรับนักเรียน 600 คนๆละ40 
  24,000     

 ค่าตอบแทนพระวิทยากร    4,000    

 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 2,000       

 รวม 2,000  24,000 4,000  / 
 

 

8. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางประภากร พรหมโสภา,นางสาวพัชรินทร์  มุ่งภูเขียว 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารงาน 
                                              บุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป  
Check (C) 
11. การประเมินผล :  แบบประเมินความพึงพอใจ  และภาพกิจกรรมการด าเนินงาน  รายงานผลการด าเนินงาน 
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลลัพธ์ : นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง 

12.2 ผลผลิต : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) : ครูและนักเรียนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ด ารงชีวิตตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 (นางประภากร   พรหมโสภา) 
ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

  
   (นางสิริลักษณ์   แว่นเรืองรอง)               

 
(นางฐปนีย์  นารี)  

   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

  
  (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

    
 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

 

 

(นายบดินทร์      นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษ 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาไทย 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 1,3 ข้อที่ 1.1,1.2และ3.1-3.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.1-2.15 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวกนกภรณ์  แก้วมะ 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566                                                       
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  เงินอุดหนุนรายหัว  50,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน 

จนถึงทักษะขั้นสูง สืบเนื่องจากภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกรายวิชา จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมน า
นักเรียนสู่การแข่งขันอย่างเต็มก าลังความสามารถ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไป
ใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป ดังนั้นการศึกษาจะพัฒนาไปได้อย่างสมบูรณ์จะต้องมีปัจจัยหลาย
อย่างที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
มีความพร้อมในการท างาน ผลงานที่ออกมาจะมีคุณภาพที่สมบูรณ์มากขึ้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังขาดวัสดุครุภัณฑ์ด าเนินงานอีกหลายด้านที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้การ
ท างานของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความสะดวก และมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือจัดหาสื่อวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกัน 
2.3 เพ่ือจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะภาษาไทยใช้ในชีวิตประจ าวันและศึกษาต่อ 
     ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.4 เพ่ือพัฒนาการทักษะอ่าน การเขียนภาษาไทย 
2.5 เพ่ือปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านภาษาไทยให้กับผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาในทุกระดับชั้นและทุกคน 

3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
    3.1.1 มีสื่อวัสดุครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน 
            3.1.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และน าความรู้ไปพัฒนาทักษะต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย าขึ้น  
     3.1.3 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความรู้ ความแม่นย าในเนื้อหารายวิชาภาษาไทย  
และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     3.1.4 นักเรียนทุกระดับและทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษาไทย 
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 ด้านคุณภาพ  
    3.2.1 มีห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระภาษาไทยมีความน่าอยู่สะอาด มีอุปกรณ์การด าเนินงาน                 
พร้อมใช้งาน 
    3.2.2 นักเรียนน าทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ต่างๆไปฝึกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.2.3 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้  
และการท างานอ่ืนๆได้อย่างมีคุณภาพ 
    3.2.4 นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิผล 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงพัฒนา
ห้องศูนย์ภาษาไทย 
1. จัดหาเครื่องฉายภาพ 
ทึบแสง 1 เครื่อง  
(16,000 บาท)       
2. จัดหาโตะ๊พับ เก้าอีพ้ลาสติก 
ส าหรับนักเรียนไว้เรียนหนังสือ 
(8,000 บาท)     
 

1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีสถานท่ีเรียน ที่มี
ความพร้อมต่อการสืบค้นและเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 

1. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ 
สื่อวัสดุครุภณัฑ์มเีพียงพอต่อ
การจัดการเรยีนการสอน/
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทย 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ี
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี
ความพร้อมต่อการเรยีน 
การสอน 
3. ร้อยละการใช้สื่อการเรียน
การสอนเทคโนโลยีแหล่ง
เรียนรู ้

มีสื่อ เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้
ภายในและ
ภายนอกท่ีมี
คุณภาพ 
100 % 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงพัฒนา
ห้องภาษาไทย 2 
1. จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้  
ในห้องภาษาไทย 2 ให้มีความ
พร้อมต่อการจดัการเรียน  
การสอน (23,000 บาท)             

1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ 
สื่อวัสดุครุภณัฑ์มเีพียงพอต่อ
การจัดการเรยีนการสอน/
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทย 

มีสื่อ เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้
ภายในและ
ภายนอกท่ีมี
คุณภาพ 100 % 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
ซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ์ท่ีช ารุด 
(3,000 บาท) 
(ห้องศูนย์ภาษาไทย, ห้อง
ภาษาไทย2, ห้องเรียนวิชา IS,
ห้องกลุ่มสาระฯ) 

1. เพื่อซ่อมแซมวัสดคุรุภณัฑ์     
ห้องศูนย์ภาษาไทย, ห้องภาษาไทย2, 
ห้องเรียนวิชา IS} ห้องกลุ่มสาระฯ  
ที่ช ารุดใหใ้ช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ 
สื่อวัสดุครุภณัฑ์มเีพียงพอต่อ
การจัดการเรยีนการสอน/
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทย 

มีสื่อ เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้
ภายในและ
ภายนอกท่ีมี
คุณภาพ 
100 % 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบข่ายการด าเนินงาน 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 



190 
 

5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการที่วางไว้               

              จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย และปรับปรุง
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า เพิ่มศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ และดึงดูดนักเรียน
เข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน หรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ภาษาไทย พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
จัดท าสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ทันสมัยกับยุค 4.0 สร้างเอกสารแบบทดสอบเพ่ือให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะมากข้ึน  
  7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขต 

การด าเนินงานโครงการ 
           

2 จัดท าโครงการ            
3 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ และผู้บรหิาร 

สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการ            
 

 

 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาห้องศูนย์
ภาษาไทย 
1. จัดหา เครื่องฉายภาพทึบแสง      
1 เครื่อง (16,000 บาท)      
2. จัดหา  โต๊ะพับ เก้าอี้พลาสติก ส าหรับ
นักเรียนไวเ้รียนหนังสือ (8,000 บาท)                         

           

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงพัฒนาห้อง
ภาษาไทย 2 
1. จัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในห้อง
ภาษาไทย2 ให้มีความพร้อมต่อการ
จัดการเรียนการสอน (23,000 บาท)     

           

กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ์ท่ี
ช ารุด 
1. ซ่อมแซมวัสดคุรุภณัฑ์ที่ช ารดุ 
(3,000 บาท) 
(ห้องศูนย์ภาษาไทย, ห้องภาษาไทย2, 
ห้องเรียนวิชา IS,ห้องกลุ่มสาระฯ) 

           

7. ประเมินผลการด าเนินงาน            
8. สรุปและรายงานผล            
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 50,000 บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว      50,000 บาท    
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .........  บาท   
- อ่ืนๆ  ......... บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ค่าใช้สอย  
ค่า  
ตอบ
แทน  

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

 
รวม  

 กิจกรรมที ่1 ปรับปรุงพัฒนาห้องศูนย์ภาษาไทย   
1  จัดหา จัดหา เครื่องฉายภาพ ทึบ

แสง  1 เครื่อง  
   16,000     /      16,000 

2 จัดหา  โตะ๊พับ เก้าอีพ้ลาสติก 
ส าหรับนักเรียนไว้เรียนหนังสือ                          

  8,000   /    8,000 

 รวม    24,000     /      24,000 
 กิจกรรมที ่2 ปรับปรุงพัฒนาห้องภาษาไทย 2  
1 จัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในห้อง

ภาษาไทย2 ให้มีความพร้อมต่อการ
จัดการเรียน การสอน  

  23,000        23,000  

 รวม    23,000   /    23,000 
3 กิจกรรมที ่3 ซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ์ท่ีช ารุด   
1 ซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ์ท่ีช ารุด (ห้อง

ศูนย์ภาษาไทย, ห้องภาษาไทย2, 
ห้องเรียนวิชา IS,ห้องกลุ่มสาระฯ) 

        

 รวม     3,000     /      3,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องศูนย์ภาษาไทย อาคารอินทรนิล , ห้องภาษาไทย2 อาคารพิเศษ3 ห้องกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกนกภรณ์  แก้วมะ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : .กลุ่มงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานนโยบายและแผน  
     กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

Check (C) 

11. การประเมินผล : สังเกต  แบบประเมินโครงการ แบบสอบถาม  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

           1. นักเรียนมีห้องปฏิบัติการภาษาไทย ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นได้  
           2. นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
           3. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเป็นเยาวชนต้นกล้า เยาวชนต้นแบบของทักษะการ 
              สื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม 
12.2 ผลผลิต    

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
  2. นักเรียนมีผลการสอบ O-NET สูงขึ้น 
  3. นักเรียนมีทักษะการพูดในเรื่องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย จากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ และหน่วยงาน 
                        ต่างๆ 
           12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1. โรงเรียนมีเยาวชนที่มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  2. ชุมชนมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของโรงเรียน  
  3. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางสาวกนกภรณ์  แก้วมะ) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

      (นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา)                (นางฐปนีย์      นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 1,3 ข้อที่ 1.1,1.2และ3.1-3.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.1-2.15, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา               
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2565 – มกราคม 2566                                                       
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  เงินอุดหนุนรายหัว  20,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน 
จนถึงทักษะขั้นสูง สืบเนื่องจากภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกรายวิชา จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมน า
นักเรียนสู่การแข่งขันอย่างเต็มก าลังความสามารถ ดังนั้นการศึกษาจะพัฒนาไปได้อย่างสมบูรณ์จะต้องมีปัจจัย
หลายอย่างที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีความพร้อมในการท างาน ผลงานที่ออกมาก็จะมีคุณภาพท่ีสมบูรณ์มากขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือจัดหาสื่อวัสดุ-ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกัน 
2.3 เพ่ือจัดสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะภาษาไทยใช้ในชีวิตประจ าวันและศึกษาต่อ 
     ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.4 เพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 
     ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
   3.1.1 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างแม่นย า น าไปประกอบอาชีพได้ 
                       3.1.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และน าความรู้ไปพัฒนาทักษะต่างๆ 
                               อยา่งมีประสิทธิภาพและแม่นย าขึ้น  
   3.1.3 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความรู้ ความแม่นย าในเนื้อหา  
           รายวิชาภาษาไทย และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  ด้านคุณภาพ  
              3.2.1 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย และได้รับรางวัล ทั้งภายในจังหวัด 
                              และต่างจังหวัด 
   3.2.2 นักเรียนน าทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ต่างๆไปฝึกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   3.2.3 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้  
                              และการท างานอ่ืนๆได้อย่างมีคุณภาพ 
   3.2.4 นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิผล 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
1. จัดหาวัสดุอุปกรณเ์พื่อ
พัฒนากิจกรรมการเรยีนการ
สอนภาษาไทย 

1. เพื่อให้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนาครผูู้สอนให้ใช้สื่อ
อย่างรู้เท่าทันยุค 4.0  
มีเอกสาร/ป้ายนิเทศ/ท าเนียบ
บุคลากร/เครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 
พัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ครบครัน 

1.ร้อยละของกลุม่สาระฯ
ภาษาไทยผลติ จัดหาและใช้
สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้/
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทย 
 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพและแบบการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 80 % 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบข่ายการด าเนินงาน 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการที่วางไว้               

              จัดหาวัสดุที่จ าเป็นในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยการปรึกษาหารือประชุม
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย จัดกิจกรรม
ฝึกซ้อมนักเรียนที่มีความสนใจ และนักเรียนที่มีความสารถด้านต่างๆ หลังเลิกเรียนหรือในคาบว่าง   เช่น การ
แต่งค าประพันธ์  การเขียนเรียงความ  การอ่านท านองเสนาะ ฯลฯ เอกสารแบบทดสอบเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะมากยิ่งขึ้น 

7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ    

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขต 

การด าเนินงานโครงการ 
 

          

2 จัดท าโครงการ            
3 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ และผู้บรหิาร 

สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 
 

          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการ            
 กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย            

7. ประเมินผลการด าเนินงาน            
8. สรุปและรายงานผล            

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น  20,000 บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว   20,000    บาท- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน........... บาท - อ่ืนๆ  .............. บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
ค่า 

ใช้สอย  

ค่า  
ตอบ
แทน  

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 
รวม  

 กิจกรรมที ่1จัดหาวสัดุอุปกรณ์เพือ่พัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอนภาษาไทย   
1  หมึกเติมปริ้นเตอร ์ 3,000             3,000 
2  กระดาษปกสีขาว/คละส ี 1,200             1,200 

3  ปากกาไวน์บอร์ด 3,000       3,000 

5 หมึกเตมิปากกาไวน์บอร์ด 1,000       1,000 

6 แล็กซีน คละสี คละขนาด 1,000       1,000 

7 กาวลาแท็ก 100       100 

8 กระดาษชาร์ทส ี 700       700 

9 กระดาษสีอ่อน 700       700 

10 กระดาษสีสองหน้า 700       700 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
ค่า 

ใช้สอย  

ค่า  
ตอบ
แทน  

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รวม  

11 กระดาษ เอ4 80 แกรม 5,000       5,000 

12 ปลั๊กไฟ 3,600       3,600 

 รวม  20,000       /     20,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา               

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : .กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานนโยบายและแผน  

Check (C) 

11. การประเมินผล : สังเกต  ผลการแข่งขัน ผลการสอบวัดความรู้ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

           1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอย่างทั่วถึง  
           2. นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
           3. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเป็นเยาวชนต้นกล้า เยาวชนต้นแบบของทักษะการ 
              สื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม 

 

12.2 ผลผลิต    
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
  2. นักเรียนมีผลการสอบวัดความรู้สูงขึ้น 
  3. นักเรียนมีทักษะด้านภาษาไทยสูงขึ้น 
  4. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย จากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ และหน่วยงาน 
                        ต่างๆ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1. โรงเรียนมีเยาวชนที่มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  2. ชุมชนมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของโรงเรียน  
  3. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

   

   ผู้เสนอโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

      (นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา)                (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 



199 
 

ชื่อโครงการ  : พัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนภาษาไทย   
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 1,3 ข้อที่ 1.1,1.2และ3.1-3.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.1-2.15 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางไพรัตน์  ดงบัง, นายธราธิป  ศรีพันลม  และครูภาษาไทยทุกคน 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2565 – มกราคม 2566                                                       
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :   27,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้  

ขั้นพ้ืนฐาน จนถึงทักษะขั้นสูง สืบเนื่องจากภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกรายวิชา จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม สามารถน านักเรียนสู่การเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตลอดจนการแข่งขันต่างๆอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ มีการส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
ดังนั้นการศึกษาจะพัฒนาไปได้อย่างสมบูรณ์จะต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความพร้อมในการท างาน ผลงานที่
ออกมาจะมีคุณภาพสมบูรณ์มากขึ้น ผู้เรียนมีทักษะด้านการพูดที่ดี พร้อมน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างภาคภูมิใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
2.1 เพ่ือสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกัน 
2.3 เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้และทักษะภาษาไทยใช้ในชีวิตประจ าวันและศึกษาต่อ 
     ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.4 เพ่ือฝึกทักษะความรู้ด้านการพูด (การกล่าวสุนทรพจน์) 
2.5 เพ่ือเตรียมความพร้อมแห่งการเรียนรู้ด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนที่มุ่งสู่ความส าเร็จ  
     และเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2.6 เพ่ือเตรียมนักเรียนสอบ O-NET ภาษาไทย ,GAT, PAT เข้าสู่มหาวิทยาลัย 

3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
   3.1.1 มีสื่อวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน 
                       3.1.2 ผู้เรยีนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และน าความรู้ไปพัฒนาทักษะต่างๆ 
                               อยา่งมีประสิทธิภาพและแม่นย าขึ้น  
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   3.1.3 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความรู้ ความแม่นย าในเนื้อหา  
           รายวิชาภาษาไทย และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
   3.1.4 ผู้เรียนทุกระดับชั้น ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
                       3.1.5 ผู้เรยีนมีความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
                       3.1.6 ผู้เรียนมีความรู้ด้านทักษะการพูดสูงขึ้น 
      ด้านคุณภาพ  
              3.2.1 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระภาษาไทยมีความน่าอยู่สะอาด มีอุปกรณ์การด าเนินพร้อม 
                              ใช้งาน 
   3.2.2 ผู้เรียนน าทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ต่างๆไปฝึกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.3 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้  
                              และการท างานอ่ืนๆได้อย่างมีคุณภาพ 
   3.2.4 ผู้เรียนอ่านเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิผล 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 สอนเสริม
นักเรียนอ่านไม่ออก       
เขียนไมไ่ด้ อ่านไม่คล่อง 
เขียนไม่คล่อง           
(2,000 บาท) 

1.เพื่อให้นักเรียนท่ีอ่านไม่ออก  
เขียนไมไ่ด้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่
คล่อง มีพัฒนาการในการอ่าน  
การเขียน ได้คล่องขึ้น และสามารถ
อ่าน-เขียน ข้อความที่ยาวขึ้นได ้

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ สามารถ
อ่าน-เขียนได้เพิม่มากข้ึน 

70 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเตรยีม
นักเรียนเพื่อสอบ O-NET 
,GAT, PAT  
(5,000 บาท) 

2. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกท าข้อสอบ 
 O-NET ,GAT, PAT  

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้
คะแนนสอบ  
O-NET เพิ่มขึ้น 

70 

กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้
ด้านการพูด (การกล่าว  
สุนทรพจน์) 
(15,000 บาท) 

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมี
ทักษะด้านการกล่าวสุนทรพจน ์

3. ร้อยละของนักเรียนท่ี
สามารถเขียนเรื่องราวและ 
กล่าวสุนทรพจน ์

70 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบข่ายการด าเนินงาน 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการที่วางไว้               

              ด าเนินการสอนเสริมให้กับนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ให้มีความ
กล้าที่จะอ่านเขียน พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยการปรึกษาหารือประชุมภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้
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ภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ด้านทักษะการพูด (การกล่าวสุนทรพจน์) จัดท าเอกสารแบบทดสอบเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะมากขึ้น 
ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย ส่งเสริมนักเรียนสอบวัดความรู้ด้าน
ภาษาไทยและ เตรียมนักเรียนเพื่อสอบ O-NET และ GAT- PAT  สู่มหาวิทยาลัย 
  7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขต 
การด าเนินงานโครงการ 

            

2 จัดท าโครงการ             
3 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ และผู้บรหิาร 

สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 
            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการ             
  กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมนักเรียนอ่านไม่

ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่
คล่อง 

  
          

 กิจกรรมที่ 2 เตรียมนักเรยีนเพื่อสอบ O-
NET ,GAT, PAT 

            

 กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้ด้าน 
การพูด (การกลา่วสุนทรพจน์) 

 
           

7. ประเมินผลการด าเนินงาน             
8. สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 27,000 บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว 27,000 บาท     - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท      - อ่ืนๆ  ............. บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
ค่าใช้
สอย  

ค่า  
ตอบ
แทน  

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รวม  

 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาไทย   
1  กิจกรรมสอนเสริมอ่านไม่ออก เขยีน

ไม่ได้  
    5,000         5,000 

2  กิจกรรมเตรียมนักเรียนเพื่อสอบ O-
NET ,GAT, PAT 

    2,000         2,000 

3  กิจกรรมฝึกนักเรยีนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันทักษะภาษาไทย 

    5,000         5,000 

4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการพดู 
จ านวน 1 วัน 

           

 4.1 ค่าวิทยากร จ านวน 1 วัน  
     (6ช่ัวโมงXช่ัวโมงละ600) 

      3,600       3,600 

  4.2 ค่าที่พักวิยากร (1คืน)    600         600 
  4.3 ค่าพาหนะวิทยากร     800         800 
  4.4  ค่าอาหารนักเรียน ค่าเบรก     10,000      
 รวม      23,400  3,600 /     27,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางไพรัตน์  ดงบัง, นายธราธิป  ศรีพันลม และครูภาษาไทยทุกคน 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : .กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานนโยบายและแผน  

Check (C) 

11. การประเมินผล : สังเกต  ผลการแข่งขัน ผลการสอบ O-NET และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

           1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอย่างทั่วถึง  
           2. นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
           3. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเป็นเยาวชนต้นกล้า เยาวชนต้นแบบของทักษะการ 
              สื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม 
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12.2 ผลผลิต    
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
  2. นักเรียนมีผลการสอบ O-NET สูงขึ้น 
  3. นักเรียนมีทักษะการพูด (การกล่าวสุนทรพจน์) 
  4. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย จากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ และหน่วยงาน 
                        ต่างๆ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1. โรงเรียนมีเยาวชนที่มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  2. ชุมชนมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของโรงเรียน  
  3. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางไพรัตน์  ดงบัง) 
ต าแหน่ง ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

  (นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา)                (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : วันร าลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ   
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 1,3 ข้อที่ 1.1,1.2และ3.1-3.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,  2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3, 2.1-2.15 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ,์ นายธราธิป  ศรีพันลม และครูภาษาไทยทุกคน 
ระยะเวลา :  มิถุนายน 2565 – กรกฎาคม 2566                                                       
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  เงินอุดหนุนรายหัว  35,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  
 สุนทรภู่เป็นมหากวีที่มีผู้รู้จักและได้รับการยกย่องว่าเป็นจินตกวีผู้มีชื่อเสียงในด้านส านวนกลอน
สร้างสรรค์ ใช้อบรมสั่งสอน ท่านเป็นเสมือนครูคนหนึ่งของคนไทย ในปี พ.ศ. 2529 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลส าคัญของโลก  
อีกประการหนึ่งภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของชาติไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลเดชได้พระราชทานพระราชด าริ พระวินิจฉัยที่มีคุณค่ายิ่งเกี่ยวกับภาษาไทยและการรักษาภาษาไทย
ไว้ให้บริสุทธิ์ ซึ่งแสดงให้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถ ความสนพระราชหฤทัย ความห่วงใยที่มีต่อการใช้
ภาษาไทย และเพ่ือปลูกฝังทักษะทางภาษาไทยให้แก่นักเรียน ในฐานะที่เป็นสมบัติของชาติ ที่คนไทยทุกคน
ต้องรัก หวงแหน สืบทอดไว้และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดท าโครงการ  
วันร าลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความถนัด ความเป็นตัวตนที่แท้จริง  
     อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
2.2 เพ่ือฝึกฝนความรู้ที่มีอยู่ในตัวของนักเรียน มาเพ่ิมศักยภาพให้มีความหลากหลาย แลกเปลี่ยน 
     เรียนรู้และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกัน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักบุคคลที่มีความสามารถด้านค าประพันธ์ นิทาน หรือเรื่องราวที่เขียน 
      มาสู่ยุคปัจจุบัน ให้ความส าคัญของภาษาไทยที่เป็นภาษาประจ าชาติ พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์ 
      ภาษาไทย ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามกาลเทศะ ฝึกทักษะภาษาไทยเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2.4 เพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 
     ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.5 เพ่ือสรรหานักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย 
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3.  เป้าหมาย  
     3.1ด้านปริมาณ   
                   3.1.1 ร้อยละร้อยนักเรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจต่อบรรพชนด้านภาษาไทยเห็นความส าคัญ 
                          ของการใช้ภาษาไทย   
                   3.1.2. ได้นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครบตามทักษะการแข่งขัน 
                            ด้านภาษาไทย 
3.2ด้านคุณภาพ 
              3.2.1 นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ได้พัฒนาตนเองตรงตามศักยภาพ มีผลงาน 
                              และกล้าแสดงออก 
                      3.2.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาภาษาไทย 
                      3.2.3 นักเรียนมีศักยภาพด้านการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมากข้ึน 
   3.2.4 นักเรียนน าทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ต่างๆไปฝึกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.5 นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิผล 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

กิจกรรม  วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหลัก  
1. บวงสรวงสุนทรภู ่
2. จัดป้ายนิเทศเผยแพร่
ชีวประวัติผลงานสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ
3. จัดกิจกรรมวันภาษาไทย/ 
    วันสุนทรภู ่
- การแสดงละคร 
- ประกวดการแต่งกายตัวละคร
ในวรรณคด ี
-ซุ้มนิทรรศการของนักเรียน 
- ประกวดวาดภาพตัวละคร 
  ในวรรณคด ี
- ประกวดแต่งค าประพันธ ์
- ประกวดอ่านท านองเสนาะ  
- ประกวดแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู ่
- ตอบปัญหาภาษาไทย 
- ประกวดคัดลายมือ 
- แข่งขันเขียนตามค าบอก 
- ประกวดเขียนเรียงความ 
- เสียงตามสายให้ความรู้
เกี่ยวกับสุนทภู่ และภาษาไทย 

1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความ
ภาคภูมิใจต่อบรรพชนภาษาไทย 
2. เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า
และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน ์
3. เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก
และฝึกฝนศักยภาพตนเองในทางที่
ถูกต้องอย่างสร้างสรรค ์

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีแสดง
ความภาคภูมิใจต่อบรรพชน
ภาษาไทย 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีศึกษา
ค้นคว้าและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
3.ร้อยละของนักเรยีนเข้าร่วม
กิจกรรมและกล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง 

 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมซ่อมแซม
หุ่นตัวละครในวรรณคดี 
1. ซ่อมแซมหุ่นตัวละครใน
วรรณคดี สวนวรรณคดี   

1. เพื่อซ่อมแซมหุ่นตัวละครใน
วรรณคดี สวนวรรณคดี           
ให้สมบูรณส์วยงาม 

1. การซ่อมแซมหุ่นตัวละคร
ในวรรณคดี สวนวรรณคดี  
ให้สมบูรณส์วยงาม  

100% 
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DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท าพิธีบวงสรวงสุนทรภู่
ในช่วงเช้า และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตอลดทั้งวัน และด าเนินกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทภู่ตลอดเดือนมิถุนายน 
2563 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทุกระดับชั้นและคณะครูทุกท่านร่วมพิธี  วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
เดือนกรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยอย่างหลากหลาย ดังนี้ การแสดงละประกวดการแต่ง
กายตัวละครในวรรณคดี ประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี ซุ้มนิทรรศการของนักเรียน ประกวดแต่งค า
ประพันธ์ ประกวดอ่านท านองเสนาะ ประกวดยอดนักอ่านตอบปัญหาภาษาไทย ประกวดคัดลายมือ แข่งขัน
เขียนตามค าบอก ประกวดเขียนเรียงความ เสียงตามสายให้ความรู้ด้านภาษาไทย จัดป้ายนิเทศเผยแพร่
ชีวประวัติผลงานสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
          7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ    

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน

โครงการ 
 

           

2 จัดท าโครงการ             
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว ้
 

           

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหลัก  
6.1 การแสดงละคร 

 
           

6.2 ประกวดแต่งกายตัวละครใน
วรรณคด ี

 
           

6.3 ซุ้มนิทรรศการของนักเรยีน             
6.4 ประกวดวาดภาพตัวละครใน
วรรณคด ี
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. 
 6.5 ประกวดแต่งค าประพันธ์             

6.6 ประกวดอ่านท านองเสนาะ             
6.7 ประกวดแฟนพันธ์แท้สุนทรภู ่             
6.8 ตอบปัญหาความรูด้้านภาษาไทย             
6.9 ประกวดคัดลายมือ             
6.10แข่งขันเขียนตามค าบอก             
6.11ประกวดการเขียนเรียงความ             
6.12เสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับวัน
สุนทรภู่และวันภาษาไทย 

 
           

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมซ่อมแซมหุน่ตัว
ละครในวรรณคดี 
6.13 ซ่อมแซมหุ่นตัวละครในวรรณคดี 
สวนวรรณคดี   

 

           

7. ประเมินผลการด าเนินงาน             
8. สรุปและรายงานผล             

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น  35,000 บาท - เงินอุดหนุนรายหัว      35,000 บาท  

ที ่ กิจกรรม/รายการ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
ค่าใช้
สอย  

ค่า  
ตอบแทน  

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 
 

รวม  

 กิจกรรม วันร าลึกครูกลอนสนุทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ   
1 เครื่องบวงสรวงสุนทรภู ่ 1,130             1,130 
2  เงินรางวัลการเดินแบบแต่ง

กายตัวละครในวรรณคด ี
     4,000       4,000 

3 เงินรางวัลการแสดงละคร    2,000    2,000 

4 เงินรางวัลการแสดงพิธีเปิดงาน   1,000     1,000 

5 เงินสนับสนุนการจัดซุม้
นิทรรศการ 

  4,000     4,000 

6 เงินรางวัลวงดนตร ี   1,000     1,000 

7 เงินรางวัลการจดักิจกรรม
แข่งขัน 

  10,000     10,000 

8 วัสดุอุปกรณ ์ 6,870             
 รวม  8,000   16,000  6,000 /     30,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
ค่าใช้
สอย  

ค่า  
ตอบแทน  

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

 
รวม  

 กิจกรรม วันร าลึกครูกลอนสนุทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ   
1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมซ่อมแซม

หุ่นตัวละครในวรรณคด ี
5,000   /         5,000 

 รวม  5,000        /     5,000 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์, นายธราธิป  ศรีพันลม และครูภาษาไทยทุกคน  
                                 และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : .กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
Check (C) 
11. การประเมินผล : สังเกต  ผลการแข่งขัน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

           1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอย่างทั่วถึง  
           2. นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
           3. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเป็นเยาวชนต้นกล้า เยาวชนต้นแบบของทักษะการ 
              สื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม 
12.2 ผลผลิต    

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
  2. นักเรียนมีความซาบซึ้งในการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3. นักเรียนมีทักษะปฏิบัติต่างๆ ด้านภาษาไทย 
  4. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    นักเรียนมีความภาคภูมิใจต่อบรรพชนด้านภาษาไทยและใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้า 
                     ให้เกิดประโยชน์ 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

 (นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา)                (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

 
   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ : พัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทย (การน านักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก) 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 1,3 ข้อที่ 1.1,1.2และ3.1-3.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.1-2.15 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสกลรัตน์  นันอุดร  
ระยะเวลา :   มิถุนายน 2565 –  กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  20,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต 
ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างบุคลากร 
โดยเฉพาะเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการจึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่
จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสกลนครพัฒน
ศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทย เพ่ือเปิดโอกาสและพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาไทยของนักเรียน ให้ได้รับประสบการณ์และเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแต่งค าประพันธ์ การ
ตอบปัญหาภาษาไทย การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทย และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะน าไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการรวมถึงการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ให้กับนักเรียน 
 2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 3.  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 
 4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากประสบการณ์จริง 
 5.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม 
3.  เป้าหมาย : 
 3.1 ด้านปริมาณ   
  3.1 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย จ านวน  50 คน 
  3.2 มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย  จ านวน  20 คน 
  3.3 มีครูเข้าร่วมการแข่งขัน    จ านวน   5 คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  3.2.2 นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากประสบการณ์จริง 
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  3.2.3 นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทย 
                     3.2.4 นักเรยีนได้ฝึกความสามารถทางภาษาไทยได้ถูกต้อง 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
กิจกรรม นักเรยีนเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีไดจ้ัดการแข่งขัน
ต่างๆ เช่น การแต่งค า
ประพันธ์ แฟนพันธุ์แท้
วรรณคดีไทย การแข่งขันคัด
ลายมือ การแข่งขันพูดสุนทร
พจน์ การแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการภาษาไทย ฯลฯ 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการฝึกฝน
ทักษะทางภาษาไทย ทั้งด้านการอา่น 
เขียน หลักภาษาและวรรณคด ี
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางภาษาไทย 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจวิชาภาษาไทย มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

รางวัลที่ไดร้ับจากการแข่งขัน
การแต่งค าประพันธ์ แฟนพันธุ์
แท้วรรณคดีไทย การแข่งขัน
คัดลายมือ การแข่งขันพูด
สุนทรพจน์ การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาการภาษาไทย ฯลฯ 

70 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแต่ง
ค าประพันธ์ แฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทย การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาการภาษาไทย ประพันธ์ ประกวดอ่านท านองเสนาะ ประกวดยอดนักอ่านตอบปัญหา
ภาษาไทย ประกวดคัดลายมือ แข่งขันเขียนตามค าบอก ประกวดเขียนเรียงความ เสียงตามสายให้
ความรู้ด้านภาษาไทย จัดป้ายนิเทศเผยแพร่ชีวประวัติผลงานสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

    
6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ  

            

2. จัดท าโครงการ             
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 
 

           

4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน              
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว้ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะภาษาไทย ในรายการที่
เปิดรับสมัคร 

 

           

7. ประเมินผลการด าเนินงาน             
8. สรุปและรายงานผล             

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 20,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  .................... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันวนัภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นักเรียน 6 คน ครู 2 คน  
1 ค่าที่พักในการแข่งขัน จ านวน 4 ห้อง 2 คืน 

 (คืนละ 700 บาท * 2 คืน * 4 ห้อง ) 
  8,000 

 
    8,000 

 
2 -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (250 กม.* 4 บาท *2 เที่ยว)   2,500     2,500 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 240 บาท * 2 คน * 3 วัน)   1,000     1,000 
4 ค่าอาหารนักเรียน (180 บาท * 6 คน * 3 วัน)   3,240     3,240 
 กิจกรรมที่ 2  แข่งขันวนัภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร -  
1 -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (13 กม * 4 บาท * 2 เที่ยว)   200     200 
2 ค่าอาหารนักเรียน (50 บาท * 4 คน * 1 วัน)   200     200 
 กิจกรรมที่ 3  แข่งขันแต่งกลอนสด ที่วัดพระธาตุพนม   
1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (76 กม.* 4 บาท *2 เที่ยว)   400     400 
2 -ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 240 บาท * 2 คน * 1 วัน)   480     480 
3 -ค่าอาหารนักเรียน (180 บาท * 6 คน * 1 วัน)   1,000     1,000 
 กิจกรรมที่ 4  แข่งขันการกล่าวสนุทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
1 -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (13 กม * 4 บาท * 2 เที่ยว)   200     200 
2 -ค่าอาหารนักเรียน (50 บาท * 2 คน * 1 วัน)   200     200 
 กิจกรรมที่ 5  แข่งขันการพูดผญาภาษาถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
1 -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (13 กม * 4 บาท * 2 เที่ยว)   200     200 

2 -ค่าอาหารนักเรียน (50 บาท * 1 คน * 1 วัน)   200     200 
3 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก   2,180     2,180 
 รวม   20,000  /   20,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ : สถานที่จัดแข่งขันจากหน่วยงานภายนอก 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสกลรัตน์  นันอุดร  
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : .กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
Check (C) 
11. การประเมินผล : สังเกต  ผลการแข่งขัน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

           1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอย่างทั่วถึง  
           2. นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
           3. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเป็นเยาวชนต้นกล้า เยาวชนต้นแบบของทักษะการ 
              สื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม 
12.2 ผลผลิต    

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
  2. นักเรียนมีความซาบซึ้งในการเรียนรู้ภาษาไทย 
  3. นักเรียนมีทักษะปฏิบัติต่างๆ ด้านภาษาไทย 
  4. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 
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 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    นักเรียนมีความภาคภูมิใจต่อบรรพชนด้านภาษาไทยและใช้เวลาว่างในการศึกษาค้นคว้า 
                     ให้เกิดประโยชน์ 
 
13.    งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    อ่ืนๆ ..................................... 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางสกลรัตน์  นันอุดร) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

      (นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา)                (นางฐปนีย์  นารี)  
    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  มหกรรมน าเสนองานวิชาการวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่ 1, 3 ข้อที่ 1.1(1,2,3,4), 3.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา 
ระยะเวลา :  พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566  
สถานที ่ :  ห้องประชุมพระธาตุดุม  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  20,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็น
พลโลก  จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล  มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้  ความสามารถ  และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น ของหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  นับเป็นวธิีการที่มี
ประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้อย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน  เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ  เริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา  ซึ่งอาจจะเป็นประเด็น
สาธารณะหรือประเด็นส าคัญของโลก  และด าเนินการค้นคว้าแสดงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  มี
การวิเคราะห์  สังเคราะห์  การอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพ่ือน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้  จากนั้นก็
หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารน าเสนอให้ผู้อ่ืนได้รับทราบ  และสามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าไปท าประโยชน์แก่สาธารณะ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอด
แนวภายใต้สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  ด้วยเหตุผลข้างต้น  ผู้รับผิดชอบโครงการจึงต้องการที่จะจัดท าโครงการ มหกรรมน าเสนองานวิชาการ 
IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ให้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น ของโรงเรียนมาตรฐานสากลและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2.  วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการใน
รายวิชา IS การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเพ่ือน าความรู้ไปเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
จ านวน 100 คน 
 ด้านคุณภาพ  
 1.  นักเรียนมีองค์ความรู้การศึกษาค้นคว้า สอดคล้องกับบันได 5 ขั้น สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 2.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 3.  นักเรียนได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

การน าเสนองานวิชาการ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนใหส้อดคล้อง
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 
2.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเอง
ศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการใน
รายวิชา IS การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และเตรียมความพร้อมเพื่อน า
ความรู้ไปเผยแพรสู่่สาธารณชน 
3. เพื่อให้นักเรียนเตรียมความ
พร้อมเพื่อน าความรู้ไปเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีน าเสนอ
งานผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก 

80 

 

 

 
DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
  7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
  8. สรุปและรายงานผล 
 
 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขต 

การด าเนินงานโครงการ 
           

2 จัดท าโครงการ            
3 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ และผู้บรหิาร 

สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว้   
           

7. ประเมินผลการด าเนินงาน            
8. สรุปและรายงานผล            

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 20,000 บาท 
  - งบอุดหหนุนรายหัว  20,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 น าเสนองานวิชาการช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
1 รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล    4,500    4,500 
2 รางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัล    3,000    3,000 
3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 3 รางวัล    1,500    1,500 
4 รางวัลชมเชย 3 รางวัล    900    900 
 รวม    9,900 /   9,900 
 กิจกรรมที่ 2  น าเสนองานวิชาการชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
1 รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล    3,000    3,000 
2 รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล    2,000    2,000 
3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 2 รางวัล    1000    1000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

4 รางวัลชมเชย 3 รางวัล    900    900 
 รวม    6,900 /   6,900 
5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก/เสนอ

ผลงาน 
   3,200    3,200 

 รวมท้ังสิ้น    20,000 /   20,000 

 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องพระธาตุดุม  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11. การประเมินผล : Scoring rubric ของการแข่งขันการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
      1.  นักเรียนมีองค์ความรู้การศึกษาค้นคว้า สอดคล้องกับบันได 5 ขั้น สอดคล้องกับหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
      2.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
      3.  นักเรียนได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 
 12.2 ผลผลิต    
       1.  ผลผลิตทางการท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือเข้าร่วมประกวดในระดับต่าง ๆ 
       2.  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
       3.  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
         1.  ผู้เรียนผ่านการประเมินในระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 80 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว   งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา)                (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

 
 
   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 1,3 ข้อที่ 1.1,1.2และ3.1-3.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.1-2.15 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566                                                       
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  เงินอุดหนุนรายหัว  46,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ

เป็นพลโลก  จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล  มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้  ความสามารถ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
บันได 5 ขั้น ของหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้อย่างกว้างขวาง
ในการพัฒนาผู้เรียน  เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตน
สนใจ  เริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา  ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นสาธารณะหรือประเด็นส าคัญของโลก  และ
ด าเนินการค้นคว้าแสดงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์  การอภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้  จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารน าเสนอ
ให้ผู้อ่ืนได้รับทราบ  และสามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าไปท าประโยชน์แก่
สาธารณะ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนวภายใต้สาระการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

ดังนั้นการศึกษาจะพัฒนาไปได้อย่างสมบูรณ์จะต้องมีปัจจัยหลายอย่างท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความพร้อมในการท างาน 
ผลงานที่ออกมาจะมีคุณภาพที่สมบูรณ์มากข้ึน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังขาดวัสดุครุภัณฑ์ด าเนินงานอีกหลาย
ด้านที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้การท างานของบุคลากรผู้สอนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความสะดวก และมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2.2 เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ พอเพียงและตรงตามความต้องการส าหรับ 

การจัดการเรียนการสอนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน  
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3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
    3.1.1 มีสื่อวัสดุครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน 
            3.1.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และน าความรู้ไปพัฒนาทักษะต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย าขึ้น  
 ด้านคุณภาพ  
    3.2.1 มีห้องเรียนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กลุ่มสาระภาษาไทยมีความน่าอยู่สะอาด  
มีอุปกรณ์การด าเนินงานพร้อมใช้งาน 
    3.2.2 นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
    3.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
ห้องเรียนวิชา IS การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ให้มีความ
พร้อมต่อการจดัการเรียน  
การสอน 
 (20,000 บาท) 

1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ 
สื่อวัสดุครุภณัฑ์มเีพียงพอต่อ
การจัดการเรยีนการสอน/
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทย 

มีสื่อ เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้
ภายในและ
ภายนอกท่ีมี
คุณภาพ 
100 % 

กิจกรรมที่ 2  
จัดหา Smart T.V ( 55 น้ิว)
เพื่อให้เป็นห้องเรียนที่พร้อม
ต่อการเรียนการสอน และเอื้อ
ต่อการสืบค้นอย่างหลากหลาย  
(20,000 บาท) 

2. เพื่อให้นักเรียนมีสถานท่ีเรียน ที่มี
ความพร้อมต่อการสืบค้นและเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ี
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี
ความพร้อมต่อการเรยีน  
การสอน 
3.ร้อยละการใช้สื่อการเรียน
การสอนเทคโนโลยีแหล่ง
เรียนรู ้

มีสื่อ เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้
ภายในและ
ภายนอกท่ีมี
คุณภาพ 
100 % 

กิจกรรมที่ 2  
จัดหาโต๊ะญี่ปุ่น           
(ขนาด 60x60 นิ้ว) 
(6,000 บาท) 

2. เพื่อให้นักเรียนมีสถานท่ีเรียน ที่มี
ความพร้อมต่อการสืบค้นและเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ี
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี
ความพร้อมต่อการเรยีน 
การสอน 
3.ร้อยละการใช้สื่อการเรียน
การสอนเทคโนโลยีแหล่ง
เรียนรู ้

มีสื่อ เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้
ภายในและ
ภายนอกท่ีมี
คุณภาพ 
100 % 
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DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบข่ายการด าเนินงาน 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการที่วางไว้       
   - ปรับปรุงห้องเรียนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
   - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
   - ครูผู้สอนใช้ห้องเรียนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      

 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขต 

การด าเนินงานโครงการ 
           

2 จัดท าโครงการ            
3 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ และผู้บรหิาร 

สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการ            
 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว้  จัดซื้อตามระเบยีบพัสด ุ
           

7. ประเมินผลการด าเนินงาน            
8. สรุปและรายงานผล            
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 46,000 บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว      46,000 บาท    
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .........  บาท   
- อ่ืนๆ  ......... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
ค่าใช้
สอย  

ค่า  
ตอบ
แทน  

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

 
รวม  

 กิจกรรมที ่1 จัดหาคอมพิวเตอร ์   
1  จัดหาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ    20,000            20,000 
 รวม     20,000     /      20,000 

 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
ค่าใช้
สอย  

ค่า  
ตอบ
แทน  

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

 
รวม  

 กิจกรรมที ่2 จัดหา Smart T.V ( 55 น้ิว)   
1   จัดหา Smart T.V ( 55 น้ิว)    20,000            20,000 
 รวม     20,000     /      20,000 
 กิจกรรมที ่3 จัดหา โต๊ะญี่ปุ่น (ขนาด 60x60 นิ้ว)   
1  จัดหา โตะ๊ญี่ปุ่น (ขนาด 

60x60 นิ้ว) 
   6,000            6,000 

 รวม     6,000     /      6,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องเรียนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  อาคารพิเศษ 3 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : .กลุ่มงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานนโยบายและแผน  กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

Check (C) 

11. การประเมินผล : สังเกต  แบบประเมินโครงการ แบบสอบถาม  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

           ครูและนักเรียนมีห้องเรียนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ พอเพียง  
และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  ร้อยละ 100 

12.2 ผลผลิต    
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องเรียนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสูงขึ้น  
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
           12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

      (นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา)                (นางฐปนีย์      นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

 
 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2, 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1, 2 
ระยะเวลา  : พฤษภาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 
ผู้รับผิดชอบ : นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  45,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล   
 ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูลข่าวสารถึงผู้รับโดยตรง 
และถูกต้องแม่นย า ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ กล้าแสดงออก มั่นใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน เพ่ือการสื่อสารและการค้นคว้ามากขึ้น ให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการให้ข้อมูลที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
2. วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพล้ าเลิศทางภาษา สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
เป็นพลโลกที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนดและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 ด้านปริมาณ ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 3.2 ด้านคุณภาพ ผู้เรียนมีศักยภาพล้ าเลิศทางภาษา สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
เป็นพลโลกที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนดและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
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4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

 -ผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

1.เพื่อให้นักเรียนใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

1. ร้อยละของสื่อ/วัสดุ
อุปกรณ์มีเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน 

2. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภาษา      
    - จัดท าป้ายนิเทศ 
    - จัดท ามุมภาษาอังกฤษ (English Corner) 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

1. ร้อยละของแหล่ง
เรียนรู้ มีเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน 

3. กิจกรรม English @ Noon 
      -จัดกิจกรรมดูหนังฟังเพลง ให้ค าปรึกษาด้านภาษา 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

1.ร้อยละของนักเรียน
ได้พัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน และส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์และมี
ประสิทธิภาพ 

DO (D) 

5. วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ     
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่ออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินในโครงการที่วางไว้ 

6.1จัดท าป้ายนิเทศเสนอความรู้ภาษาต่างประเทศ 
6.2 ผลิตและพัฒนาสื่อให้ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
6.3 จัดท ามุมภาษาอังกฤษ (English Corner) 
6.4 จัดกิจกรรมดูหนังฟังเพลง ให้ค าปรึกษาด้านภาษา    

 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :  

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 45,000 บาท 
            - เงินอุดหนุนรายหัว    45,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  - บาท 
  - อ่ืนๆ     -  บาท 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผ
ู้เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน  
1 ผลิตสื่อ 20,000       20,000 
 รวม 20,000       20,000 
 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภาษา       
1 ป้ายนิเทศ 5,000       5,000 
2 จัดท ามุมภาษาอังกฤษ (English Corner) 15,000       15,000 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

1 
ประชุมวางแผนของเขตการด าเนินงาน
โครงการ 

                     

2 จัดท าโครงการ                      

3 เสนอโครงการและได้รับอนุมัติโครงการ                      

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                      

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                      

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการ                       

7 ประเมินผลการด าเนินงาน                    
  

8 สรุปและรายงานผล                     



228 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผ
ู้เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 รวม 20,000       20,000 
 กิจกรรมที่ 3 English @ Noon 
1 วัสดุในการจัดกิจกรรม 

ดูหนังฟังเพลง ให้ค าปรึกษาด้านภาษา 
 รวม 5,000       5,000 

  45,000       45,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
10. หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน: กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มนโยบายและแผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

Check (C) 
11. การประเมินผล แบบประเมินโครงการ / แบบสัมภาษณ์ 
 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  นักเรียนมีความรู้  ความสามารถในเนื้อหาความรู้  วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและค้นคว้า ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต   ร้อยละของนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา วัฒนธรรมของชาวตะวันตก  
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและค้นคว้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้นมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาภาษาต่างประเทศและครูและนักเรียนแสดงผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) ความเชื่อม่ันของชุมชน และท าให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 

 
 
 

(นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์) 
ต าแหน่ง  ครู คศ.3 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   
   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาและปรับปรุง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2, 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1, 2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวรัตติยากร สารีค า และนางวรรณคนา บุญเนาว์ 
ระยะเวลา  :  มิถุนายน 2565 –กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่   :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  100,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :     โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
        การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นการเรียนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จึงได้มี
โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา เพ่ือให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทางภาษาเพ่ิมขึ้น และเกิดการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สนใจในการเรียนรู้ 
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
 2.  เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที ่พอเพียงและตรงตามความต้องการส าหรับ 
      การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
 3.  เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มข้ึน 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ร้อยละ 50 
  ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ  
  2.  นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
- ครูผู้สอนใช้ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 

.  เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 
-ครูและนักเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และ
สถานที ่พอเพียงและตรงตามความ
ต้องการส าหรับการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 
-นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

1.ปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ 
และสื่อการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสม เพียงพอ 
2. ร้อยละของนักเรียน 
ที่ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ 
 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

  1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
  2. จดัท าโครงการ 

 3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
      - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
- ครผูู้สอนใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 8. สรุปและรายงานผล 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน

โครงการ             

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้ จัดซื้อตามระเบยีบพัสดุ  

 

           

7 ครูผูส้อนน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน   
การสอน 

 

   ตลอดปีการศึกษา  

8 ประเมินผลการด าเนินงาน  
           

9 สรุปและรายงานผล  
           

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 100,000  บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว    100,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
 

กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 
รว

ม 
กิจกรรม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา  
1.กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี+ 
Android 

 2,000      2,000 

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  
   1 เครื่อง   

 30,000      30,000 

3.ระบบเครื่องเสียงล าโพงพร้อม   
   ไมโครโฟน 2 ชุด 

 15,000      15,000 

4.เครื่องพิมพ์ (printer) 1 เครื่อง  6,000      6,000 
5.วัสดุในการจัดตกแต่ง 10,000       10,000 
6.ชั้นวางรองเท้า  5,000       5,000 
7.ผ้าม่าน/ผ้าปูโต๊ะ 20,000       20,000 
8.ชั้นวางเอกสาร/แสดงผลงาน 12,000       12,000 
รวม 47,000 53,000      100,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวรัตติยากร สารีค า และนางวรรณคนา บุญเนาว์ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต สอบถาม และการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  ครูและนักเรียนมีห้องปฏิบัติการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ พอเพียง และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี   
               ร้อยละ 90 
 12.2 ผลผลิต  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา  
               ภาษาต่างประเทศ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
13.  งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ...................... 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางสาวรัตติยากร สารีค า) 
ต าแหน่ง  ครู  

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาอัจฉริยะภาพทางภาษาอังกฤษ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2, 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1, 2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวรรณคนา บุญเนาว์ 
ระยะเวลา  : มิถุนายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และสถานที่ของหน่วยงานที่จัดแข่งขันภายนอกโรงเรียน 
งบประมาณ : 40,000 บาท 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต  
ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปตลอดเวลา ท าให้จ าเป็นต่อการสร้างบุคลากร เช่น  
เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 
ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็ก 
และเยาวชน ที่จะเป็นก าลังต่อการขับเคลื่อนของประเทศ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้เข้า
ร่วมแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ เกมต่ออักษรภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) และกิจกรรมอย่างอ่ืน เพ่ือให้นักเรียน 
ที่สนใจมุ่งศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ ที่จะน าไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ : 
 1.  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ให้กับนักเรียน 
 2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 3.  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 4.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากประสบการณ์จริง 
 5.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม 
3.เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   
  - มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอย่างน้อย   จ านวน   500 คน 
 
 ด้านคุณภาพ   
   - นักเรียนได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์จริง 
   - นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
   - นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
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4.กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(ภายในโรงเรียน)    

   

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ฝึกฝนการคิดและท างานอย่างมี
ระบบ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

รางวัลที่ได้รบัจากการเข้าร่วม
แข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ 
เกมต่ออักษรภาษาอังกฤษ   
(ครอสเวิร์ด)                     
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ และ
กิจกรรมแข่งขันทางภาษา
อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(น านักเรียน
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก)      

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 

1)ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
   6.1 การแข่งขันส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(ภายในโรงเรียน)    
   6.2 การแข่งขันส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(น านักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก)      
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

 
6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

ด าเนินงานโครงการ  

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค 
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   

           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว้ โดยจัดการ
แข่งขัน และส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันต่างๆ ในรายการที่เปิดรับ
สมัคร 

 

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             

8 สรุปและรายงานผล             

              

 
7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น : 40,000บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว     - บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  40,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1การแข่งขันส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(ภายในโรงเรียน)     
1 วัสดุในการจัดกิจกรรมแข่งขัน 12,000       12,000 
2 เงินรางวัล    8,000    8,000 
 รวม 12,000   8,000    20,000 
 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(น านักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก)       
1 ค่าสมัครลงทะเบียนแข่งขัน 

จ านวน 16 คน (100 บาท *16คน) 
  1,600 

 
    1,600 

 
2 ค่าท่ีพักในการแข่งขัน  

จ านวน 10 ห้อง 1 คืน  
(คืนละ 432 บาท *1 คืน *10 ห้อง) 

  4,320 
 

    4,320 
 

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
(250 กม.* 4 บาท *2เที่ยว) 

  2,000 
 

    2,000 
 

4 ค่าเบี้ยเลี้ยง    1,200     1,200 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

( 240 บาท * 5 คน * 1 วัน)   
5 ค่าอาหารนักเรียน  

(180 บาท * 16 คน * 3 วัน) 
  8,640     8,640 

6 ค่าวัสดุ 2,240        
 รวม 2,240  17,760     20,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และสถานทีข่องหน่วยงานที่จัดแข่งขันภายนอกโรงเรียน 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวรรณคนา บุญเนาว์ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต ผลการแข่งขันและรายงานผลการด าเนินงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
    - นักเรียนมีความรู้ความสามารถและแสดงออกทางด้านภาษามากขึ้น 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต    
  - นักเรียนได้เข้าร่วมกันแข่งขัน  
  - นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมรายการแข่งขัน  
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  - พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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13. งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 
 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางวรรณคนา บุญเนาว์) 
ต าแหน่ง  ครู  

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   
   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : เทศกาลและวันส าคัญของชาติตะวันตก 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2, 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1, 2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวรรณคนา บุญเนาว์ 
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2565 –กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่  :  อาคาร 4  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  50,000 บาท 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
 กิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน ท าให้นักเรียน 
ได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
จะท าให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา จะเป็นการบูรณาการเรียนรู้ 
ซึ่งควรจะอนุรักษ์  ตลอดจนนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ดังนั้นหากสามารถ
จัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชน อีกท้ังการเรียนรู้ประเพณีท้ังของชาวไทยและ
ชาวตะวันตกในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ าเป็นที่จะต้องให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการ ฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดการ
สื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้พิจารณา จัดโครงการพัฒนาส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศขึ้น เพ่ือมุ่งสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องลงในกิจกรรม เฉลิมฉลองการสังสรรค์ 
และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีในโครงการ  
2.วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมวันคริสตม์าส  
 2. เพ่ือให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย  
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีความม่ันใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 4. เพ่ือให้นักเรียนสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ  
 5. เพ่ือเป็นการเรียนรู้ภาษาผ่านวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา 
 6. เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีและการท างานร่วมกันของนักเรียน 
3.เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   
  1. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม    ร้อยละ 100  
  2. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอย่างน้อย  ร้อยละ 70 
  3. มีครูเข้าร่วมการกิจกรรม   ร้อยละ 100 
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ด้านคุณภาพ  
  1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   - นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษา ความสนใจ 
   - นักเรียนได้แสดงความสามารถ ตามความถนัดและความสนใจ 
  2.  ด้านการเรียนการสอน 
   - นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
   - นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษาจากกิจกรรมที่หลากหลาย 
 
4.กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กิจกรรมที่ 1 วันคริสต์มาส       

 

-นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
จากกิจกรรมที่หลากหลาย  
-นักเรียนมีความมั่นใจและกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม   
  

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 
ทางภาษา ความสนใจได้แสดง
ความสามารถ ตามความถนัดและ 
ความสนใจ กิจกรรมที่ 2 เทศกาลและ

วันส าคัญของชาติตะวันตก      

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 

1)ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้โดยจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษา  
    การประกวดแข่งขันและการแสดงบนเวที 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6.ระยะเวลาด าเนินการ: 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน
โครงการ  

    
           

2 จัดท าโครงการ     
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม
.ย 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

    
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                 

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว้ โดยจัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางภาษา การประกวดแข่งขันและ
การแสดงบนเวที 

    

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน                

8 สรุปและรายงานผล                
 

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น : 50,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว     -  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  50,000  บาท 
 

กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 
รว

ม 

กิจกรรม วันคริสต์มาส       
ค่าวัสดุฝึกในการท ากิจกรรม 16,400       16,400 

เงินรางวัล    6,000    6,000 

อาหารว่าง/ เครื่องดื่ม 2,600       2,600 

รวม 19,000   6,000    25,000 
กิจกรรมที่ 2 เทศกาลและวันส าคัญของชาติตะวันตก      
ค่าวัสดุฝึกในการท ากิจกรรม 20,000       20,000 

ของรางวัล 5,000       5,000 

รวม 25,000       25,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ : อาคาร 39 ปี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวรรณคนา บุญเนาว์ 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต การเข้าร่วมกิจกรรมและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  -นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมวันคริสตม์าส  
  -นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากกิจกรรมที่หลากหลาย  
  -นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   
  -นักเรียนสามารถท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  -นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาและกล้าแสดงออก 
 12.2 ผลผลิต    
  -  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม    ร้อยละ 100  
  -  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอย่างน้อย  ร้อยละ 70 
  -  มีครูเข้าร่วมการกิจกรรม   ร้อยละ 100 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  - พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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13. งบอดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ....................................... 
 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางวรรณคนา บุญเนาว์) 
ต าแหน่ง  ครู  

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   
   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่  1 ข้อที่  1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวญานี  ประก่ิง 
ระยะเวลา :  เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  30,000 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 ในยุคที่ประเทศจีนก าลังก้าวขึ้นมามีอิทธิพลระดับโลกมากขึ้น  ส่งผลให้ภาษาจีนเองก็ค่อยๆ เริ่มจะ
กลายเป็นภาษาที่มีความส าคัญมากข้ึนตามไปด้วย ส่วนหนึ่งเนื่องจากจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่มีก าลังการผลิตสูง 
เพราะฉะนั้นการท าธุรกิจกับจีนจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตเพียงอย่างเดียวแต่นั่นยังแสดงออก
ถึงระบบเศรษฐกิจที่มีโอกาสโตมากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าของบริษัทที่มากข้ึน ดังนั้นภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษา
ส าคัญที่หากมีโอกาสก็จ าเป็นต้องเริ่มต้นศึกษาให้ได้มากท่ีสุด 
 การเรียนภาษาจีนไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทุกวันนี้ภาษาจีนได้กระจายไปทั่วโลก การได้ท าความเข้าใจ ได้
เรียนรู้กับภาษาจีนอย่างถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถสร้างอนาคตที่ดีได้ง่ายมากข้ึนกว่าเดิม และเป็นความสามารถ
พิเศษซึ่งเราสามารถใช้หากินได้ตลอดชีวิต เป็นความสามารถเฉพาะตัวเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราและช่วยให้เราก้าวหน้า
ในชีวิตไปตลอด 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศจีน 
 3.  เพ่ือพัฒนาทักษะและยกระดับการเรียนรู้ทางภาษาจีน 
3.  เป้าหมาย : 
     ด้านปริมาณ   
 นักเรยีนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน  
     ด้านคุณภาพ  
 นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนมากขึ้น  
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่  1
การแข่งขัน
ทักษะภาษาจีน 

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
เรียนภาษาจีน 

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

3. เพื่อให้นักเรียนมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเทศจีน 

ร้อยละของผเูรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณอยู่ในระดับด ี
ขึ้นไป 

 

 

กิจกรรมที่ 2 
ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 

1.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน 

2.เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน 

3. เพื่อวัดระดับทางภาษาจีนของนักเรียน 

รอยละของครมูีการใช้สื่อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมถึงภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรูท้ี่
หลากหลายโดยสร้างโอกาสให้ผู้เรยีนได้
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
   1. ขออนุมัติโครงการ 
   2. ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน 
   3. ด าเนินการโครงการ 
   4. สรุปผลประเมินโครงการ 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะ

ภาษาจีน 

 
           

    1. ขออนุมัติโครงการ             

    2. ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน             

    3. ด าเนินการโครงการ             

    4. สรุปผลประเมินโครงการ             

2 กิจกรรมที่  2 ภาษาและวัฒนธรรม
จีน 

 
           

    1. ขออนุมัติโครงการ             

    2. ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน             

    3. ด าเนินการโครงการ             

    4. สรุปผลประเมินโครงการ             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 26,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว .......................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  26,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาจีน  
1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน    1,200    1,200 

2 การแข่งขันเต้นประกอบเพลงจีน    4,000    4,000 

3 การแข่งขันร้องเพลงจีน    1,200    1,200 

4 การแข่งขันการวาดภาพจีน    1,200    1,200 

5 การคัดตัวอักษรจีน    1,200    1,200 

6 การสอบวัดระดบัความรู้ทางภาษาจีน 
HSK  2      

   1,200    1,200 

7 การสอบวัดระดบัความรู้ทางภาษาจีน 
HSK  3 

   1,200    1,200 

8 สนับสนุนการสอบวัดระดับภาษาจนี    1,600    1,600 

9 เกียรติบตัร    200    200 
 รวม    13,000    13,000 

 กิจกรรมที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  
1 การวาดภาพจีน 3,000       3,000 
2 การท าโคมจีน 3,000       3,000 

3 การแกะสลัก 3,000       3,000 

4 การท าหน้าง้ิวจีน 3,000       3,000 

5 การจัดบอรด์ 2,000       2,000 

6 การแสดงจีน    3,000    3,000 

 รวม 14,000   3,000    17,000 

 
 ** หมายเหตุ  
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8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวญานี  ประก่ิง 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมจีนมากข้ึน 
  2.  นักเรียนมีทักษะในการแข่งขันภาษาจีนมากข้ึน  
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนสกลนครพัฒนาศึกษามีความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมจีน 
  2.  นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันทักษะภาษาจีน 
  3.  นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน 
 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  สร้างแรงกระตุ่มนในการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนได้มากขึ้น 
  2. นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันภาษาจีนและสามารถน าไปต่อยอดในการข่งขันทักษะ
ภาษาจีนต่างๆได้ 
 
  



248 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางสาวญานี  ประก่ิง) 
ต าแหน่ง  ครู  

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร)์                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   
   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2, 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1, 2 
ระยะเวลา  :    กันยายน 2565 -  กุมภาพันธ์ 2566 
ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/นางวรรณคนา บุญเนาว์ และน.ส.รัตติยากร สารีค า 
สถานที ่   :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 60,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความส าคัญและจ าเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่การสอน
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนพบว่านักเรียนขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาในชีวิตจริง 
เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริง ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึก
กับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียน  เป็นต้น  จากสาเหตุดังกล่าวเชื่อ
ว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการจ าลองสถานการณ์ในการฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษา ครูผู้สอนและ
กลุ่มเพ่ือน จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่งนอกจากนั้น ส านักงานคณะกรรม -
การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถเฉพาะของนักเรียนในโรงเรียนด้วย กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นเชื่อว่าจะพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะแก่นักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง เป็น
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกๆ ด้านที่ต้องการให้เกิดในตัวนักเรียน ช่วยให้ผู้ร่วม
กิจกรรมได้รู้จักปรับพฤติกรรมของตนให้เข้ากับหมู่คณะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตต่อไป 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้เห็นความส าคัญของการจัด
กิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษขึ้น โดยใช้บริเวณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
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2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ และเสริมสร้างความรู้ใหม่ทางภาษาอังกฤษของนักเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการเสนอความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียน 
4. เพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัยให้นักเรียน และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 
5. เพ่ือให้นักเรียนฝึกความกล้าแสดงออก และฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
6. เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
7. เพ่ือให้นักเรียนน าภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ 

 
3. เป้าหมาย : 
 3,1 ด้านปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  135  คน  ประกอบด้วย 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3    จ านวน  50  คน 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6    จ านวน  50  คน 
3) ทีมวิทยากรและทีมงานพ่ีเลี้ยง    จ านวน  20  คน    
4) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            จ านวน  15  คน 

 3,2 ด้านคุณภาพ 
1) นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  มีกระบวนการท างาน 
   อย่างมีประสิทธิภาพ   
2)  นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะท างานและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น   
3)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น   

 

4. กิจกรรมในโครงการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. กิจกรรมนันทนาการละลาย
พฤติกรรม และส่งเสริมทักษะ 
การอยู่ร่วมกัน การท างานเป็น
กลุ่ม 

 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการอยู่
รว่มกัน มีความเกรงใจ สามัคคี    
มีวินัย                                    

วัดจากการสังเกตจากผู้เข้าร่วม
โครงการ  , ประเมินจาก
แบบสอบถาม 

2. กิจกรรมฐานการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือทบทวน และเสริมสร้างความรู้
ทางภาษาอังกฤษ และฝึกกระบวน 
การคิด ในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

วัดจากการสังเกตจากผู้เข้าร่วม
โครงการ  , ประเมินจาก
แบบสอบถาม 

3. กิจกรรมการแสดงบนเวที 
นันทนาการ และการนอนค่าย 

เพ่ือให้นักเรียนมีความผ่อนคลาย  
รู้จักการท ากิจกรรมร่วมกัน และ
การเตรียมความพร้อม วางแผน                    
ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย                                       

วัดจากการสังเกตจากผู้เข้าร่วม
โครงการ  , ประเมินจาก
แบบสอบถาม 
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DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
  1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

 2) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบจัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

   -นันทนาการละลายพฤติกรรม และส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกัน การท างานเป็นกลุ่ม 
  -กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
  -กิจกรรมการแสดงบนเวที นันทนาการ และการนอนค่าย 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :  
  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

                                      พ.ศ.2565                                                   พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ  

   
 

 
 

 
 

 
 

     

2 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบจัดท าโครงการ        

     

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล          

 
  

 
7. งบประมาณ :  60,000 บาท 
    - เงินอุดหนุนรายหัว    10,000 บาท 
    - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -  บาท 
    - อ่ืนๆ เงินค้างบัญชีงบพัฒนาผู้เรียนปี 2564 จ านวน 50,000   บาท    
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 ค่ายภาษาอังกฤษ 
1 ค่าอาหาร 3 มื้อ  12,000       12,000 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  3  มื้อ 8,000       8,000 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 10 คน    20,000    20,000 
4 ค่าวัสดุฝึก 20,000       20,000 
 รวม 40,000   20,000    60,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ นางวรรณคนา บุญเนาว์ และ น.ส.รัตติยากร สารีค า 
 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการด าเนินงาน 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  
  - นักเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
  - นักเรียนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษมากขึ้น 
  - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต      
  - นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 100 คน  
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) 
  - พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ เงินค้างบัญชีงบพัฒนาผู้เรียน  

ปี 2564 จ านวน 50,000   บาท 
 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางวรรณคนา บุญเนาว์) 
ต าแหน่ง  ครู  

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางวรัตดา  ศรีนัครินทร์)                (นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   
   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี (ไทยและสากล) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 1ข้อที1่.1(5,6), 3 ข้อที่ 3.1,3.2,3.4,3.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2 (2.2,2.4) 3 (3.1,3.3) 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3,1.5,2.5,2.6,2.15 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี , นางวิภารัตน์  คู่คิด 
ระยะเวลา :  1 เมษายน 2565 -  28  กุมภาพันธ์  2565 
สถานที ่ :  ห้องดนตรี   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  140,000 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 การเรียนการสอนวิชาดนตรี  นอกจากจะท าให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังสามารถท าให้
นักเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 นั้นมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์  เก่ง ดี  และมีความสุข  การจัดการเรียนรู้จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีความรู้ ความสามารถ   มีทักษะชีวิต สามารถพัฒนาตนเองได้ตาม ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมือง                     
ที่มีคุณภาพตามที่สังคม  และชาติต้องการ  โดยการจัดการเรียนรู้ต้องจัดตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษ า                     
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ครอบคลุม  8 กลุ่มสาระฯ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และนอกเหนือจากจัดการเรียนรู้ใน
สาระการเรียนรู้แล้ว  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนเองตามศักยภาพเช่น ดนตรีไทย ท า
ให้ผู้เรียนมีความสุข มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  และกล้าแสดงออก  โดยการไปแสดงในงานของชุมชน และงานประเพณี
ท้องถิ่น ซี่งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนสู่ชุมชน และเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพโอกาสในอนาคต 

 

2.  วัตถุประสงค์   
  2.1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านดนตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงดนตรีของโรงเรียน 
        ชุมชนท้องถิ่น และ กิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโอกาสอันเหมาะสม 

     2.2. เพ่ือเป็นการบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนปกติ 
     2.3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากเดิมที่มีอยู่ 
     2.4. เพ่ือเป็นการเสริมศักยภาพผู้เรียนให้ถึงขีดสุด 
     2.5. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ และเผยแพร่ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล  
                 และดนตรีพ้ืนเมือง 
     2.6. สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ ในด้านดนตรี  
 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ    

มีเครื่องดนตรีที่พร้อมจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน 
 ด้านคุณภาพ    

การบรรเลงมีความไพเราะและเป็นวงดนตรีที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี  
(ไทยและสากล) 

1. จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การจดัการ 
   เรียนการสอนฝึกและเครื่อง 
   ดนตรีสากล ดนตรีไทย และ 
   ดนตรีพื้นเมือง 
2. ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรสีากล  
   ดนตรีไทย และดนตรีพื้นเมือง  
   ให้พร้อมใช้งานและท ากิจกรรม 
   ต่างๆ 
3. ปรับปรุงห้องดนตรสีากลและ 
   วงโยธวาทิต 

1. ร้อยละของสื่ออุปกรณ ์
    ประกอบการสอนมีเพยีงพอ 
    ในการจัดการเรยีนการสอน 
2. ร้อยละของนักเรียนไดฝ้ึก 
    ปฏิบัติกับเครื่องดนตร ี
     เล่นเป็นบรรเลงเพลงได ้
3. ร้อยละของนักเรียนทีเ่ข้าร่วม 
   มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
   และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ 
   เรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

85 

 

85 

 

85 

 1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนใช้เวลาวา่งให้     
    เป็นประโยชน์ในการร้องเพลงและ 
    เล่นดนตรี  
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พฒันา 
   ทักษะ และสร้างประสบการณ์ในการ 
   แข่งขันด้านดนตรี ท้ัง การร้องเพลง 
   และเล่นดนตรี ก่อให้เกดิการ 
   พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม 
3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรยีนได้แสดง 
   ความสามารถของตนเอง 

1. ร้อยละของนักเรียนได้พัฒนา 
   ความสามารถร้องเพลงตรงตาม  
   ท านองเพลง โน๊ตเพลง จังหวะ 

   เพลงและองค์ประกอบโดยรวม 

   ของเพลง ไมร่้องผิด ไม่ร้องเพี้ยน 

   หรือคร่อมจังหวะ 
2. ร้อยละของนักเรียนสามารถ 

   ถ่ายทอดอารมณผ์่านบทเพลง 

   อย่างสมบูรณ์แบบและสามารถ 

  แสดงบนเวทีได้อย่างเป็นธรรมชาต ิ

85 

 

 

85 

 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
5.1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
5.2. จัดท าโครงการ 
5.3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
5.4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 5.6.1. เตรียมแผนการจัดซื้อ 
 5.6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ 
 5.6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินที่ก าหนด 
 5.6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 5.6.5. ตรวจรับ/ส่งมอบพัสดุ 
 5.6.6. เสนอการเงินเพ่ือเบิกจ่าย 
 5.6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสร็จต่างๆส่งการเงิน 
 5.6.8. ลงทะเบียนพัสดุ 
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5.7. ด าเนินงานตามกิจกรรม  ดังนี้ 
1. ฝึกทักษะบรรเลงประกอบวงสตริง/วงโยธวาทิต/วงดนตรีไทย/วงปี่พาทย์มอญ/การครอบครูดนตรีไทย 
2. Sing and Play 

5.8. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5.9. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสรมิสุนทรียภาพด้าน
ดนตรี (ไทยและสากล) 
กิจกรรมที่ 2 Sing and Play 

  

           

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ  

1-4  
           

2 จัดท าโครงการ 7-15             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

  
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 16             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  21             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

  
           

  6.1. เตรยีมแผนการจัดซื้อ  1-8            

  6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบ
ราคาพัสด ุ

 
9-13            

  6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายใน
วงเงินท่ีก าหนด 

 
16-20            

  6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตาม
วงเงินท่ีได้รับอนุมัต ิ

 
23-30            

  6.5. ตรวจรบั/ส่งมอบพัสด ุ   1-10           

  6.6. เสนอการเงินเพื่อเบิกจ่าย   13-24           

  6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ใบเสร็จต่างๆส่งการเงิน 

 
  3-14          

  6.8. ลงทะเบียนพสัด ุ     1-12         

7 ประเมินผลการด าเนินงาน           1-28   

8 สรุปและรายงานผล            1-28  

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :  140,000   บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว  140,000    บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน................. บาท   

- อ่ืนๆ  ................................ บาท 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบ
แทน งบ

อุด
หน

ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี (ไทยและสากล)  
1 ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย   20,000     20,000 
2 ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีสากล   20,000     20,000 
3 ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีพื้นเมือง   20,000     20,000 
4 ชุดโปงลาง  พร้อมป้ายวงแบบปัก  10,000      10,000 
5 ล าโพงเคลื่อนที ่( 2 เครื่อง )   10,000      10,000 
6 Smart TV  49 นิ้ว  10,000      10,000 
7 คีย์บอร์ด (61 คีย์)  10 เครื่อง  30,000      30,000 
 รวม  60,000 60,000     120,000 
 กิจกรรมที่ 2 Sing and Play 
1 ป้ายเวท ี   1,500      
2 รางวัลการแข่งขัน 2 รายการ   18,000      
3 เกียรติบตัร 300        
4 วัสด-ุอุปกรณ ์ 200        
 รวม 500  19,500     20,000 

 

8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล และห้องดนตรีพ้ืนเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี , นางวิภารัตน์  คู่คิด 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  - 
 

Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบบันทึกการเบิก/การใช้วัสดุ/แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
       การเรียนการสอนที่มีคุณภาพลงสู่ผู้เรียนโดยตรงนักเรียนเล่นดนตรีเป็น บรรเลงเพลงได้ 
 12.2 ผลผลิต    
       นักเรียนมีเครื่องดนตรีที่มีมาตรฐานส าหรับฝึกซ้อม ได้ร่วมกิจกรรมเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ  

12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
         นักเรียนมีโอกาสฝึกซ้อมกับเครื่องดนตรีจริงและมีมาตรฐานนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดทักษะ
ชีวิต และทักษะอาชีพในอนาคต 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

   (นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี) 
ต าแหน่ง  ครชู านาญการพิเศษ 

 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวอมรรัตน์  พจนา)               
 

(นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

  

 
 

 เห็นควรอนุมัติ 
 

 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   

   
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                   
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)มาตรฐานที่ 1 ,3 ข้อที่1.1(5,6), 3.1,3.2,3.4,3.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2 (2.2,2.4) 3 (3.1,3.3) 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3,1.5,2.5,2.6,2.15 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอมรรัตน์ พจนา , นายณัฐดนัย  ชูแก้ว , นางสาววีรญา  วรรณทอง 
ระยะเวลา :  1 เมษายน 2565 -  28  กุมภาพันธ์  2565 
สถานที ่ :  ห้องนาฏศิลป์  , ห้องศิลปะ   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  60,000 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนในสาระศิลปะ  ทั้งสาระพ้ืนฐานและสาระเพ่ิมเติมในการเรียนซึ่งนักเรียนจะต้อง
ใช้วัสดุฝึกประกอบการเรียนการสอน  ทั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ทฤษฏีและปฏิบัติ การส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นสิ่งส าคัญที่สามารถท า
ให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและส่งเสริมค่านิยมทางศิลปะเห็นคุณค่าของศิลปะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม 
 

2.  วัตถุประสงค์   
2.1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้พัฒนาสูงขึ้น 
          2.3. เพื่อสร้างทักษะให้นักเรียนในการแสวงหาความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์  และแก้ปัญหาได้ 
          2.4. เพื่อส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางศิลปะและนาฏศิลป์ให้กับนักเรียน 
 

3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ    

มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและพร้อมจะใช้งานกับความต้องการของนักเรียน 
 ด้านคุณภาพ    

นักเรียนมีความพร้อมในการแสดงออกทางความสามารถการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ                                                   

1. จัดหาอุปกรณฝ์ึกปฏบิัติศลิปะ
และเครื่องแต่งกายเครื่องประดบั
นาฏศิลป ์
2. ส่งเสรมินักเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ 
3. ปรับปรุงห้องเรียนและพัฒนาสือ่
การเรยีนรู้ภายในห้องเรียน 

1. ร้อยละของอุปกรณฝ์ึกปฏบิัติ
ศิลปะและเครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับนาฏศลิป ์
2. ร้อยละของนักเรียนมีความ
พร้อมในการแสดงออกทาง
ความสามารถ 
3. การเรียนการสอนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

85 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 

5.1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
5.2. จัดท าโครงการ 
5.3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
5.4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 5.6.1. เตรียมแผนการจัดซื้อ 
 5.6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ 
 5.6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินที่ก าหนด 
 5.6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 5.6.5. ตรวจรับ/ส่งมอบพัสดุ 
 5.6.6. เสนอการเงินเพ่ือเบิกจ่าย 
 5.6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสร็จต่างๆส่งการเงิน 
 5.6.8. ลงทะเบียนพัสดุ 
5.7. ด าเนินงานตามกิจกรรม  ดังนี้ 

1. ฝึกทักษะด้านศิลปะและนาฏศิลป์ 
5.8. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5.9. สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ                                                   

  

           

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ  

1-4  
           

2 จัดท าโครงการ 7-15             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

  
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 16             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  21             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

  
           

  6.1. เตรยีมแผนการจัดซื้อ  1-8            

  6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบ
ราคาพัสด ุ

 
9-13            

  6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายใน
วงเงินท่ีก าหนด 

 
16-20            

  6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตาม
วงเงินท่ีได้รับอนุมัต ิ

 
23-30            

  6.5. ตรวจรบั/ส่งมอบพัสด ุ   1-10           

  6.6. เสนอการเงินเพื่อเบิกจ่าย   13-24           

  6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ใบเสร็จต่างๆส่งการเงิน 

 
  3-14          

  6.8. ลงทะเบียนพสัด ุ     1-12         

7 ประเมินผลการด าเนินงาน           1-28   

8 สรุปและรายงานผล            1-28  
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :  60,000   บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว  60,000    บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน................. บาท 
  - อ่ืนๆ  ................................................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน งบ

อุด
หน

ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ                                                    
1 วัสด-ุอุปกรณ์ศิลปะ 30,000       30,000 
2 ชุดเครื่องประดับและเครื่องส าอางค์ 10,000       10,000 
3 ชุดการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง 20,000       20,000 
 รวม 60,000    /   60,000 

 

8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องนาฏศิลป์,ห้องศิลปะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอมรรัตน์ พจนา, นายณัฐดนัย  ชูแก้ว, นางสาววีรญา วรรณทอง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  - 
Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบบันทึกการเบิก/การใช้วัสดุ/แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
        นักเรียนมีวัสดุฝึกปฏิบัตทิี่ใช้ในการเรียนการสอน 
 12.2 ผลผลิต    
        นักเรียนมีความรู้สามารถปฏิบัติศิลปะด้วยตนเอง ได้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่างๆทั้งในโรงเรียน
และชุมชน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ 

12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
          นักเรียนมีโอกาสศักยภาพทั้งด้านศิลปะ และนาฏศิลป์ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดทักษะชีวิต               
และทักษะอาชีพในอนาคต 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 
 

      ผู้เสนอโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวอมรรัตน์  พจนา)               
 

(นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

   
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 1,2,4,5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2 (2.2,2.4) 3 (3.1,3.3) 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3,1.5,2.5,2.6,2.15 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอมรรัตน์  พจนา,นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี , ครูวิภารัตน์  คู่คิด, 

   นายณัฐดนัย  ชูแก้ว,นางสาววีรญา วรรณทอง 
ระยะเวลา :  1 เมษายน 2565 -  28  กุมภาพันธ์  2565 
สถานที ่ :  ห้องศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  50,000 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็ก ซึ่งการเรียนดนตรีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เด็ก 

ได้ท ากิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ สร้างอุปนิสัยที่ดี ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยสามารถ
ช่วยสร้างสรรค์สังคมที่ดีได้ จากการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม ซึ่งในสภาวะปัจจุบันสังคมไทย  การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ ได้เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนาสุนทรียภาพของ
นักเรียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความรัก ความ
สามัคคีในหมู่คณะ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม การฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ซ่ึงยังช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการ
ท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ และได้รับประสบการณ์เพ่ิม
ศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจให้เกิดแก่ตัวนักเรียน 
สามารถแสดงออกต่อสาธารณชนได้อย่างมืออาชีพ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และชุมชนของตนเองต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์   
2.1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
2.2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
2.3. เพ่ือสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรี   
      และนาฏศิลป์ให้มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี และการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
2.4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ     
      ดนตรี  และนาฏศิลป์อย่างเต็มศักยภาพ และห่างไกลยาเสพติด 

 

3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ    

ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์มากยิ่งขึ้น 
 ด้านคุณภาพ    

นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์อยู่ในระดับดี 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาทักษะด้านศิลปะ ดนตรี  
และนาฏศิลปส์ู่ความเป็นเลิศ 

1. นักเรียนเข้าร่วมฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์  
สู่ความเป็นเลิศ 
2. นักเรียนเรยีนรู้เทคนิคและวิธีการ
สมัยใหมจ่ากวิทยากรภายนอกห้องเรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมฝกึ
ทักษะด้าน ศิลปะ ดนตรี  และ
นาฏศิลป ์
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความสามารถพิเศษ
ทางด้าน ศิลปะ  คนตรี  และ
นาฏศิลป ์
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อกิจกรรมการเข้าค่าย 

85 

 

90 

 

90 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
5.1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
5.2. จัดท าโครงการ 
5.3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
5.4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 5.6.1. เตรียมแผนการจัดซื้อ 
 5.6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ 
 5.6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินที่ก าหนด 
 5.6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 5.6.5. ตรวจรับ/ส่งมอบพัสดุ 
 5.6.6. เสนอการเงินเพ่ือเบิกจ่าย 
 5.6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสร็จต่างๆส่งการเงิน 
 5.6.8. ลงทะเบียนพัสดุ 
5.7. ด าเนินงานตามกิจกรรม  ดังนี้ 

1. ฝึกทักษะด้านศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
5.8. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5.9. สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ                                                   

  

           

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ  

1-4  
           

2 จัดท าโครงการ 7-15             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

  
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 16             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  21             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

  
           

  6.1. เตรยีมแผนการจัดซื้อ  1-8            

  6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบ
ราคาพัสด ุ

 
9-13            

  6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายใน
วงเงินท่ีก าหนด 

 
16-20            

  6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตาม
วงเงินท่ีได้รับอนุมัต ิ

 
23-30            

  6.5. ตรวจรบั/ส่งมอบพัสด ุ   1-10           

  6.6. เสนอการเงินเพื่อเบิกจ่าย   13-24           

  6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ใบเสร็จต่างๆส่งการเงิน 

 
  3-14          

  6.8. ลงทะเบียนพสัด ุ     1-12         

7 ประเมินผลการด าเนินงาน           1-28   

8 สรุปและรายงานผล            1-28  
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :     50,000     บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว..................................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ............................      บาท   

- อ่ืนๆ  – เงินค้างบัญชีงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564   50,000     บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะด้านศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลปส์ู่ความเป็นเลิศ  
1 ค่าตอบแทนวิทยากร    20,000    20,000 
2 เกียรติบตัร 2,000       2,000 
3 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 3,000       3,000 
4 ค่าอาหารนักเรียน    20,000    20,000 
5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,000       5,000 
 รวม 10,000   40,000  /  50,000 

 

 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องศิลปะ ดนตรี  และนาฏศิลป์ ดนตรีสากล   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอมรรัตน์  พจนา,นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี,นางวิภารัตน์  คู่คิด,นายณัฐดนัย  ชูแก้ว 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  - 
 

Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบบันทึกการเบิก/การใช้วัสดุ/แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  การเรียนการสอนที่มีคุณภาพลงสู่ผู้เรียนโดยตรงนักเรียนเล่นดนตรีเป็น บรรเลงเพลงได้ 
 12.2 ผลผลิต    
  นักเรียนมีเครื่องดนตรีที่มีมาตรฐานส าหรับฝึกซ้อม ได้ร่วมกิจกรรมเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ  

12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    นักเรียนมีโอกาสฝึกซ้อมกับเครื่องดนตรีจริงและมีมาตรฐานนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิด
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในอนาคต 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว   งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ เงินค้างบัญชีงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564   
  

      ผู้เสนอโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวอมรรัตน์  พจนา)               
 

(นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

   
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
 
 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1,2 ข้อที่ 1.1(6), 1.2(2), 2.2(5) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2 (2.2) 3 (3.1) 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3, 1.5, 2.5, 2.6, 2.15, 2.10 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอมรรัตน์  พจนา, นางสาววีรญา วรรณทอง 
ระยะเวลา :  1 เมษายน 2565 -  28  กุมภาพันธ์  2565 
สถานที ่ :  ห้องนาฏศิลป์, ห้องศิลปะ, ห้องดนตรี     โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  30,000 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 สังคมปัจจุบันเป็นยุคไร้พรมแดนข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว  ท าให้ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาสู่
เยาวชนไทยมากมาย   ส่งผลให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนไทยลืมยึดถือศิลปวัฒนธรรมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ของความเป็นไทยสืบต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์   
2.1. นักเรียนมีจิตส านึกมีผลงานและแสดงออกในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ    

พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 ด้านคุณภาพ    

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น    
  

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
สืบสานศลิปวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาไทย 

1. จัดหาอุปกรณฝ์ึกปฏบิัติเครื่องแต่ง
กายเครื่องประดับนาฏศิลป ์
2. ส่งเสรมิสนับสนุนให้นักเรยีนเขา้
ร่วมแสดงกิจกรรมต่างๆทั้งในโรงเรียน 
และชุมชน 
3. ส่งเสรมินักเรียนร่วมสืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย 

1. ร้อยละของนักเรียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
2. ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านนาฏศลิป์มีความพร้อมในการ
แสดงออกทางความสามารถ 

85 

 

80 

 



270 
 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
5.1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
5.2. จัดท าโครงการ 
5.3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
5.4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 5.6.1. เตรียมแผนการจัดซื้อ 
 5.6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ 
 5.6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินที่ก าหนด 
 5.6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 5.6.5. ตรวจรับ/ส่งมอบพัสดุ 
 5.6.6. เสนอการเงินเพ่ือเบิกจ่าย 
 5.6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสร็จต่างๆส่งการเงิน 
 5.6.8. ลงทะเบียนพัสดุ 
5.7. ด าเนินงานตามกิจกรรม  ดังนี้ 

                 1. ฝึกทักษะการแสดงของนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

5.8. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5.9. สรุปและรายงานผล 
 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ                                                   

  

           

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ  

1-4  
           

2 จัดท าโครงการ 7-15             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

  
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 16             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  21             
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

  
           

  6.1. เตรยีมแผนการจัดซื้อ  1-8            

  6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบ
ราคาพัสด ุ

 
9-13            

  6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายใน
วงเงินท่ีก าหนด 

 
16-20            

  6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตาม
วงเงินท่ีได้รับอนุมัต ิ

 
23-30            

  6.5. ตรวจรบั/ส่งมอบพัสด ุ   1-10           

  6.6. เสนอการเงินเพื่อเบิกจ่าย   13-24           

  6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ใบเสร็จต่างๆส่งการเงิน 

 
  3-14          

  6.8. ลงทะเบียนพสัด ุ     1-12         

7 ประเมินผลการด าเนินงาน           1-28   

8 สรุปและรายงานผล            1-28  

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :  30,000   บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว.......................... บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.................บาท 
  - อ่ืนๆ  - งบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 30,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน งบ

อุด
หน

ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 สืบสานศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย  
1 เครื่องแต่งกายพื้นเมือง 20 ชุด  

(ชุดละ 1,500 บาท)  
30,000 

      30,000 

 รวม 30,000      / 30,000 
 

 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องนาฏศิลป์,ห้องศิลปะ,ห้องดนตรี  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอมรรัตน์ พจนา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  - 
Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบบันทึกการเบิก/การใช้วัสดุ/แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
       นักเรียนมีจิตส านึก  รักหวงแหนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย 
 12.2 ผลผลิต    
       นักเรียนมีความรู้   สามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สามารถปฏิบัติและร่วมกิจกรรมเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ 

12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
         นักเรียนมีโอกาสแสดงและร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เกิดทักษะชีวิต  และทักษะอาชีพในอนาคต 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ งบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฯ 
 
 

      ผู้เสนอโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวอมรรัตน์  พจนา)               
 

(นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

   
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
 
 
 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานที่ 1ข้อที่ 1.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่  2.5 
ผู้รับผิดชอบ  :  1. นางสาวสภุาวดี  อุปพงษ์  2. นางเพ็ญศิริ วงศ์นรา 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา 2565 
สถานที ่  :  ห้องคหกรรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  31,500  บาท 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล 
            การเรียนการสอนวิชาคหกรรมเป็นรายวิชาพ้ืนฐานอาชีพวิชาสาระเพ่ิมเติมที่มีนักเรียนต้องเรียนรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องมีวัสดุฝึกในรายวิชาที่เรียนและฝึกความพร้อมในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการตลอดจนช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะความช านาญโดยน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีวัสดุฝึกเพียงพอในการเรียนการสอนวิชาคหกรรม  

              2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและปลอดภัยในการท างาน 
              3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงชึ้น  

3.เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   
              - นักเรียนมีวัสดุฝึกท่ีมีประสิทธิภาพนักเรียนร้อยละ 95 มีวัสดุฝึกเพียงพอในการเรียนวิชาคหกรรม 
 ด้านคุณภาพ 
              -  นักเรียนมีวัสดุฝึกท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
  



274 
 

4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 
กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
จัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฎิบัติ 
 
กิจกรรมที่ 2 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

1.เพื่อให้มีวัสดุในการเรียนการสอน
ฝึกทักษะและให้นักเรียนเกิดความ
ช านาญ 
1.เพื่อให้บุคลากรงานคหกรรมมี
วัสดุส านักงานใช้ในการเรียนการ
สอน 

1.ร้อยละของนักเรียนมีวัสดุ
ฝึกภาคปฏิบัติและได้ชิ้นงาน
หลากหลาย 
1.ร้อยละของบุคลากรงานค
หกรรมมีวัสดุเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

95 

 

95 

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 

        1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
        2. จัดท าโครงการ 
        3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
        4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
        5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
        6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
        7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
        8. สรุปและรายงานผล 
6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.

2566 
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุภาคปฏิบัต ิ             
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงาน 
 

           

 2. จัดท าโครงการ             
 3.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
 4.แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน             
 5.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
 6. ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้      
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน             
 8.สรุปและรายงานผล             
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7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น 31,500 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 31,500 บาท 
                     - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
  - อ่ืนๆ    -   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ์ 

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 
งบ

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่1 จัดซื้อวัสดุฝึกภาคปฎิบัติ  
1 สก๊อตไบร์ท 330       330 
2 มีด (10 ด้าม) 1,200       1,200 
3 ซอสหอยนางรม (2 ขวด) 130       130 
4 รสดี 75 กรัม (3 ซอง) 115       115 
5 น้ าปลาร้าขวด (2 ขวด) 100       100 
6 น้ ามะขามเปียก 300 กรัม 50       50 
7 กระปุกใส่เครื่องปรุง 105       105 
 รวม 2,030    /   2,030 
 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน         
1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  20,000      20,000 
2 เครื่องพิมพ์แบบเติมหมึก  5,000      5,000 
3 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  1,500      1500 
4 กาวลาเท็กซ์ 150       150 
5 กระดาษพิมพ์สีท าปก (3 สี) 240       240 
6 กรรไกร 8 นิ้ว (5 อัน) 400       400 
7 แม็ก เบอร์ 10 (3 ตัว) 250       250 
8 ลูกแม็ก เบอร์ 10  60       60 
9 แม็กเครื่องยิงบอร์ด TGA 1,750       1,750 
10 ลูกแม็กเครื่องยิงบอร์ด (2 กล่อง) 120       120 
 รวม 2,970 26,500   /   3,470 

รวมทั้งสิ้น 31,500 
 
8.สถานที่ด าเนินการ : ห้องคหกรรมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวสุภาวดี  อุปพงษ์  2. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา  
10.บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
Check (C)          
11.การประเมินผล : แบบสอบถาม  / สัมภาษณ์ / ผลงานนักเรียน 
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Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  12.1 ผลลัพธ์   

   1. นักเรียนเกิดทักษะและความช านาญโดยน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  12.2 ผลผลิต    
        1. ได้วัสดุฝึกภาคปฏิบัติจ านวน 7 รายการ 
        2. ได้วัสดุส านักงานจ านวน  10 รายการ 
  12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
        1. นักเรียนเกิดทักษะ ความช านาญในวิชาคหกรรมส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

13.  งบอุดหนุนรายหัว   งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   (นางสาวสุภาวดี  อุปพงษ์) 
คร ู

   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางปัญจพร แสนภูวา) 
 

(นางฐปนีย์นารี) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

    
 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,4,7 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายวินัย พรหมโคตร 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 12,900 บาท 
ลักษณะโครงการ :โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล: 
 การเรียนกรสอนรายวิชาชีพเน้นการปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์ส าหรับการฝึกปฏิบัติ
เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะในด้านต่างๆและมีจ านวนที่พอเหมาะกับจ านวนนักเรียนและการเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์สมัยใหม่เพ่ือให้นักเรียนได้ดูและสืบค้นข้อมูลต่างๆในโลกมี
อินเตอร์เน็ตพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ให้ครูผู้สอนส าหรับการเรียนการสอนแบบไร้พรมแดนและตามสมัย เพ่ือให้
นักเรียนสนใจในการเรียนท าให้ผลการเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผล 
2.  วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือให้ได้อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติของนักเรียนที่เรียน 
 2.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย 
 3. เพ่ือให้นักเรียนรักและสนุกกับการเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรายวิชาชีพ 
 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในรายวิชาชีพสูงขึ้น 
 5. อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนสวยงาม 
          6.  มีตู้เก็บเอกสารและผลงานนักเรียนไว้ใช้งาน 1 ตู้ 
3.  เป้าหมาย: 
 ด้านปริมาณ   
 1. ได้เครื่องมืออุปกรณ์  11 รายการและตู้เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ 1 หลัง 
 2.  อาคารสิ่งแวดล้อมรอบห้องเรียนการงานอาชีพ และอ่ืนๆ สวยงามร่มรื่น 
 3.  นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพ 95 เปอร์เซ็นต์ มีเครื่องอุปกรณ์เพียงพอต่อการฝึก 
ปฏิบัติงาน 
 ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนที่เรียนในรายวิชาการงานอาชีพ 95 เปอร์เซ็นต์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. นักเรียนที่เรียนในรายวิชาการงานอาชีพ 95 เปอร์เซ็นต์มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนในรายวิชา 
 3. นักเรียนได้รู้จากโลกอินเตอร์เน็ตสามารถประยุกต์กับการเรียนการสอนสู่การน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การงานอาชีพและรายวิชา
เพ่ิมเติมในปีการศึกษา 2565. 
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท า
ที่เก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับ
การเรียนการสอนและโชว์
ตัวอย่างผลงานนักเรียน 

1.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในรายวิชาที่
เรียน 
2.เพื่อให้ได้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ 
3.เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีกับนักเรียนในการ
เรียน 
4.สืบค้นและใช้อินเตอร์ในการเรียนการ
สอน และจัดท าป้ายนิเทศต่างๆ 
5.ใด้ตู้เก็บอุปกรณ์ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
-ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนในรายวิชา
การงานอาชีพ 
- เครื่องมือ อุปกรณ์จัดเก็บ
เป็นระเบียบ ไม่สูญหาย 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในโครงการที่วางไว้ โดยการส ารวจความต้องการรายวิชาที่เปิด
สอนพร้อมความต้องการวัสดุส าหรับการเรียนการสอน  เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญมี
ประสิทธิภาพ  สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปรายงานผล 
6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ก.พ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงาน 

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน     
           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานใน
โครงการที่วางไว้ 

 
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ก.พ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
8 สรุปรายงานผล             

 

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น 12,900 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว  12,900 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประ 
มาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
เรียนการสอน 
1.1แกลบด า (10 กระสอบ) 

  600 600  600 

 1.2ปุ๋ยคอก (40 กระสอบ        2,000 2,000  2,000 
 1.3ปุ๋ยยูเรีย (1 กระสอบ)   1,500 1,500  1,500 
 1.4เมล็ดดอกไม้    1,000 1,000  1,000 
 1.5กาบมะพร้าว  5 กระสอบ      500             500  500 
 1.6บัวรดน้ า   400    400        400 
 1.7ปุ๋ยเกล็ด          400    400      400 
 1.8หน้าดิน (ส าหรับผสมดินปลูก)   500 500  500 
 1.9 หมีกปรินท์   2,000 2,000  2,000 
 1.10  สียอมไม้   300 300  300 
 1.11 แลคเกอร์เคลือบเงา   700 700  700 
2 จัดท าตู้เก็บเครื่องมืออุปกรณ์

ขนาด  60 X 300 X 70  ซ.ม.มี
ฝาปิด 

  3,000 3,000  3,000 

รวม (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าพันร้อยบาทถ้วน)    12,900 
 
 ** หมายเหตุ  
8.สถานที่ด าเนินการ : .โรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ : .นายวินัย พรหมโคตร 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ / ฝ่าย-งาน ทุกงาน 
Check (C) 
11.การประเมินผล : ตรวจสอบจากสภาพจริง    สังเกต  สอบถาม 
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Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
 1. นักเรียนมีความสนุกและมีความสุขกับการเรียน 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขและสนุกในการจัดการเรียนการสอน 
                    3. ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาชีพที่เปิดสอนสูงขึ้น 
                    4. เครื่องมืออุปกรณ์จัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกิดการสูญหาย 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนร้อยละ95 มีผลการเรียนผ่านการประเมินในรายวิชาชีพที่เปิดสอน 
  2.  ท าให้นักเรียนที่เรียนในรายวิชาชีพสามารถสืบค้นและมีเจตคติที่ดีในการเรียน 
  3.  บุคลากรทางการศึกษาทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อม ร่มรื่น  สะอาดและสวยงาม 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  1.  พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     2.นักเรียนมีความสนใจต้องการเรียนในรายวิชาชีพ 
                     3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและเป็นแบบอย่างในเรื่องสถานที่และสภาพแวดล้อม 
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13. งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
(นายวินัย พรหมโคตร) 

 ต าแหน่ง  ครูช านาญพิเศษ                              
  
 
             ผู้เห็นชอบโครงการ                                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
         ( นางปัญจพร แสนภูวา )                                                  (ดร.ฐปนีย์ นารี) 
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
 
        เห็นควรอนุมัติ                                                          เห็นควรอนุมัติ 
 
   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
 

           อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ................................................ 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนาห้องเรียนพันธมิตร PIM 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางณัฏฐมน  วงศ์วันดี 
ระยะเวลา : 1พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :ห้องเรียนธุรการการค้าสมัยใหม่PIM 
งบประมาณ :  57,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล : 
การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความสามารถ 

คุณธรรม  จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะ 
ศึกษาในห้องเรียนหรือในโรงเรียนแล้วการน านักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้เห็นและลงมือปฏิบัติจริง ได้รู้จักสังเกต และ
สอบถาม 
 ในการบริหารจัดการทุกๆด้าน จ าเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์  ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
เพียงพอกับนักหเรียนห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่PIM  ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น   
 
2.วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
 3.  เพื่อจัดห้องและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักเรียน 
 4.  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวัสดุตรงตามการเรียนรู้ 
 5.  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 
3.  เป้าหมาย :  
 ด้านปริมาณ   
 1.  นักเรียนร้อยละ 90 ได้ไปศึกษานอกสถานที่เกิดการเรียนรู้จากการไปศึกษานอกสถานที่ 
 2.  มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริการจัดการห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่PIM อย่างเพียงพอ ร้อยละ 90 
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ด้านคุณภาพ 

 1.  นักเรียนได้รับความรู้จากการไปศึกษานอกสถานที่  
2.  ครู และนักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่PIM

 4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 
กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(เกณฑ์) 
กิจกรรมที่ 1 
ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
PIM 

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้
ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 

-ร้อยละของนักเรียนที่ได้ไปศึกษานอก
สถานที่ 
-ร้อยละของนักเรียนที่เกิดการเรียนรู้
จากการไปศึกษานอกสถานที่ 

 

กิจกรรมที่  2 
ห้องเรียนน่าอยู่
น่าเรียน 

จัดห้องและสถานที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนได้กับความต้องการ
ของครูและนักเรียน  สนับสนุน
การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นักเรียนมี
สุขภาพกายและจิตที่ดี 
 

จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อนักเรียนห้องเรียนธุรกิจการค้า
สมัยใหม่PIM 

 

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
     - จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ / ตรวจรับ และน าไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ : 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 กิจกรรมที่ 1 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียบนรู้PIM 

 
           

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

 ⁄ 
          

2 จัดท าโครงการ  ⁄           

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 ⁄ 
          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ⁄           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  ⁄           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว้- จัดซื้อตามระเบียบ
พัสดุ / ตรวจรับ และน าไปใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            ⁄ 

8 สรุปและรายงานผล            ⁄ 

 กิจกรรมที่  2 
ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน 

 
           

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

 ⁄ 
          

2 จัดท าโครงการ  ⁄           

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 ⁄ 
          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ⁄           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  ⁄           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว้- จัดซื้อตามระเบียบ
พัสดุ / ตรวจรับ และน าไปใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            ⁄ 

8 สรุปและรายงานผล            ⁄ 
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7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น :57,000  บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 27,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -  บาท 
  - อ่ืนๆ ใช้เงินค้างบัญชีงบพัฒนาผู้เรียนปี 2564จ านวน 30,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1ทัศนศึกษาแหล่งเรียบนรู้PIM  
1 ค่าเช่ารถบัส นักเรียน 45 คน   30,000     30,000 
 รวม   30,000      
 กิจกรรมที่ 2ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน  
1 สมาร์ททีวี ขนาด 60 นิ้ว  25,000      25,000 
2 แผนภูมิความรู้ธรุกิจ 5 ช้ิน 2,000       2,000 
 รวม 2,000 25,000 30,000     57,000 

 
 ** หมายเหตุ  
8.สถานที่ด าเนินการ : ห้องเรยีนธุรกิจการค้าสมัยใหม่PIM 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางณัฏฐมน  วงศ์วันดี 
10.บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11.การประเมินผล : สังเกต สอบถาม และการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 

Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
 1.  นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษานอกสถานที่ เกิดการเรียนรู้จากการไปศึกษานอกสถานที่ร้อยละ 90  
 2.  ครูและนักเรียนมีสิ่งอ านวยบความสะดวก พอเพียง และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ร้อยละ 90 
 12.2 ผลผลิต    
 1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 2.  มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่PIM 
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12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เน้นทักษะ 
กระบวนการให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและริเริ่มสร้างสรรค ์
13.  งบอุดหนุนรายหัว งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆใช้เงินค้างบัญชีงบพัฒนาผู้เรียน 
                                                                                   ปี 2564 จ านวน 30,000 บาท 

ผู้เสนอโครงการ 

   (นางณัฏฐมน  วงศ์วันดี) 
                                                ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
 

                 ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นางปัญจพร แสนภูวา)               
 

(นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

                 เห็นควรอนุมัติ 
 

 
                      เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

    
 
     อนุมัติ         ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : มาตรฐานที่ 1,3ข้อที่1.1(6), 1.2(2) ,3.1  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่2  

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3,2.5,2.10 
ผู้รับผิดชอบ : นางปัญจพร  แสนภูวา 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา  2565 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ.เมือง จ.สกลนคร 
งบประมาณ : 25,000 บาท 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่โครงการต่อเนื่อง 

PLAN (P) 

1.หลักการและเหตุผล 

ผ้าย้อมคราม เป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและลักษณะ
เฉพาะตัวของจังหวัดสกลนคร “งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม” เป็นการน าเอา
ผ้าฝ้ายย้อมคราม มาท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้การเย็บด้วยมือ โดยน าเศษผ้าที่เหลือใช้มาเย็บให้เป็นชิ้นงาน
ต่างๆ ในการผลิตชิ้นงาน ที่เหมาะแก่การเรียนรู้เพื่อเป็นงานอดิเรกและน ามาประกอบอาชีพในครัวเรือนส่งเป็น
สินค้าออกจ าหน่ายได้ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามมีรูปแบบที่หลากหลายได้แก่ กระเป๋า รองเท้า ตุ๊กตา ที่รัดผม พวง
กุญแจ สร้อย ฯลฯ  

คณะผู้จัดท าจึงมองเห็นความส าคัญดังกล่าว งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อม
ครามเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถออกแบบชิ้นงาน สามารถท าชิ้นงานด้วยฝีมือ
ตนเอง เพื่อจ าหน่ายเป็นโครงงานอาชีพ ตามต้องการ ให้เกิดความสวยงามประณีตโดยการถ่ายทอดงานฝีมือใส่
ความคิดสร้างสรรค์และสืบสานเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นสามารถ
น าไปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง ตามประโยชน์ใช้สอย  อีกทั้งงานฝีมือเป็นสิ่งที่ท าแล้วเกิด
ความสุข ความเพียรพยายาม ความเพลิดเพลิน มีสมาธิที่ดี และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะปฏิบัติโดยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
2.2 เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนพ่ึงตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 เพ่ือสร้างแนวคิด ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมงานอาชีพสู่ชุมชน 
2.5 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดท าบัญชีด้วยตนเองและน าความรู้ไปใช้ในการท าบัญชีครัวเรือน 
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3.เป้าหมาย 
3.1ด้านปริมาณนักเรียนที่มีความสนใจและชุมนุมนักธุรกิจน้อยฯ จ านวน 50 คน ท าชิ้นงานไดต้าม
ความถนัดของตนเองอย่างภาคภูมิใจ ร้อยละ 80 

3.2ด้านคุณภาพ  3.2.1นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการผลิตชิ้นงานเพื่อการประกอบอาชีพ                                    
3.2.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง                                                      
3.2.3 นักเรียนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 

4. กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(เกณฑ)์ 
กิจกรรมที่ 1.ศึกษาดูงาน
จากแหล่งเรยีนรู้ ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ในจังหวัดสกลนคร 

1. เพื่อใหน้ักเรียนไดศ้ึกษาและส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร    
2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ มีการด าเนิน
ชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง               3. สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ และส่งเสริม
งานอาชีพสู่ชุมชน ในเรื่องของผ้าย้อมคราม
สกลนคร            

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมไปศึกษาดูงาน
ตามที่วางแผนไว้มีเจตคติที่ดตี่องาน
อาชีพและส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น
บนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงสามารถน าไปเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพและส่งเสริม
งานอาชีพสู่ชุมชน 

100 

กิจกรรมที่ 2. ส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนในการ
ประกวด ในงานต่าง ๆ เช่น                                          
- ประกวดการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ และการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ - ประกวด
โครงงานอาชีพในระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ม.ต้น- ม.ปลาย                                              
- ประกวด OTOP JUNIOR 

1. เพื่อใหน้ักเรียนไดเ้ข้าร่วมการประกวด
การออกแบบผลติภณัฑ์และท าผลติภัณฑ์  
โดยใช้ผ้าพื้นถิ่นตามความสามารถของตนเอง
และผลิตชิ้นงาน และออกจ าหน่ายสู่ตลาด
สากล                                                                
2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจมีการด าเนินชีวิต
บนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
3. เพื่อมีทักษะในการท างานเป็นทีม  

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม มีการสร้างแรง
บันดาลใจและแนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และท า
ผลิตภณัฑ์  โดยใช้ผ้าพื้นถิ่นตาม
ความสามารถของตนเองและผลิต
ช้ินงาน และออกจ าหน่ายสูต่ลาด
สากล   

 

100 

กิจกรรมที่ 3. จัดท า
ผลิตภณัฑ์จากผ้าย้อมคราม
และบรรจุภณัฑ-์ ของใช้ 
ของตกแต่ง ของที่ระลึก
เครื่องประดับตกแต่ง                                              
- บรรจุภณัฑ ์

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะปฏิบัติ
โดยกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ2. เพื่อ
สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน                                  3. 
เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมได้การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์และท าผลิตภัณฑโ์ดยใช้ผ้า
ย้อมครามธรรมชาติ/ผ้าย้อมสี 
ธรรมชาติ / จ านวนคนละ 1 ช้ินงาน 

100 

DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน1)ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ2) จัดท าโครงการ3) เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน5) ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้7) ประเมินผลการ
ด าเนินงาน8) สรุปและรายงานผล 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ:ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการตลอดปีการศึกษา 2565 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ            

2 จัดท าโครงการ            

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไวต้ามกิจกรรมที่ 1-3 

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล            

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น:25,000 บาท 

- เงินอุดหนุนรายหัว......-....... บาท- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...25,000...บาท- อ่ืนๆ.......-..... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

 ๆ
 

รวม 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานจากแหลง่เรียนรู้ ภมูิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดสกลนคร  

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 6,300 - 1,500 7,200 - /  15,000 

รวม 15,000 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ในการประกวดในงานตา่ง ๆ - ประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
การแปรรปูผลิตภณัฑ์ - ประกวดโครงงานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศกึษา ม.ต้น-ม.ปลาย- ประกวด OTOP JUNIOR 

 

1 ผ้าย้อมคราม 4 ม.*350 บาท 1,400 - - - - /  1,400 

2 กระดาษปอนด์ 1 ห่อ*350 บาท 350 - - - - /  350 

3 ใยสังเคราะห์ 5 ม.*150 บาท 750 - - - - /  750 

4 รางวัล/เกียรติบัตร - - - 2,500 - /  2,500 

รวม 5,000 
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กิจกรรมที่ 3 จัดท าผลิตภณัฑจ์ากผ้าย้อมครามและบรรจภุัณฑ์- ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก  - เครือ่งประดับ
ตกแต่ง    - บรรจภุัณฑ ์

1 ผ้าย้อมคราม 5 ม.*350 บาท 1,750 - - - - /  1,750 

2 อะไหลต่กแต่ง 100 ตัว*5 บาท 500 - - - - /  500 

3 ใยสังเคราะห์ 3 ม.*150 บาท 450 - - - - /  450 

4 ถุงกระดาษ/ถุงพลาสติกใสแก้ว 
อย่างละ 2 โหล *220 บาท 

440 - - - - /  440 

5 ชุดเอกสาร 30 ชุด *62 บาท 1,860 - - - - /  1,860 

รวม 5,000 

 
8.สถานที่ด าเนินการ : โรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา อ.เมือง จ.สกลนคร 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางปัญจพร  แสนภูวา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา, ภูมิปัญญาท้องถิ่น,ผู้ประกอบการอ่ืนๆ                                  
CHECK (C)                                                                                                                               
11.การประเมินผล : แบบสอบถาม ผลงานนักเรียน และ รายงานผลการปฏิบัติงาน                                       
ACT(A)                                                                                                                                    
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ผลลัพธ์ 
 1) นักเรียนท าชิ้นงานไดต้ามความถนัดของตนเองอย่างภาคภูมิใจจ านวน 50คนต่อ 1 งาน  2)
นักเรียนได้เข้าร่วมประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์และท าผลิตภัณฑ์ จ านวน 50 คนต่อ 1 งาน                                                                                                                                         
12.2 ผลผลิต 
 นักเรยีนจ านวน 50 คน มีความรู้และทักษะกระบวนการผลิตชิ้นงานเพื่อการประกอบอาชีพในระหว่าง
เรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเองสามารถพ่ึงตนเองมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบ และส่งเสริมงานอาชีพสู่ชุมชน 
12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)   
 1) ครูจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท างานในหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2) นักเรียนได้รับความรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ในเกณฑ์ที่ดี 
 3) นักเรียนมีความรู้สืบสานภูมิปัญญาสามารถพ่ึงตนเองมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมงานอาชีพสู่ชุมชน 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   (นางปัญจพร  แสนภูวา) 
ต าแหน่ง  ครู ครูชานาญการพิเศษ 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางปัญจพร แสนภูวา)               
 

(นางฐปนีย์     นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   
   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) : มาตรฐานที่ 1, 3  ข้อที ่1.1, 1.2, 3.1, 3.2     
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3     
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ .  1, 2                                                                          
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน  : ข้อที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.12 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายอัศวิน  ถันชมนาง 
ระยะเวลา :  วันที่ 16  พฤษภาคม 2565  -  วันที่ 6 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  70,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 ในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ สิ่งที่จ าเป็นคือสื่อการเรียนรู้ ต้องเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียนและควรมีปริมาณ
ที่เพียงพอ คูณภาพที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

2.  วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือส่งเสริมและจัดให้มีสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนที่เพียงพอ  

 2.  เพ่ือน าสื่อการเรียน และอุปกรณ์ มาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างพอเพียงและเหมาะสม 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้โดยการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ถูกต้อง 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์ ที่เพียงพอ เหมาะสมกับการเรียน 
  2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนจากการใช้สื่อการเรียน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนมีความรู้  มีทักษะด้านกีฬาที่ดี และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
  2.  นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี ส่งผลให้สุขภาพจิตดีตามด้วย 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. พัฒนาอุปกรณ์การศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ข
ศึกษาและพลศึกษา 

1.  เพื่อส่งเสริมและจดัให้มสีื่อ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เรียนที่เพียงพอ  
  2. เพื่อน าสื่อการเรียน และ
อุปกรณ์ มาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
แก่นักเรียนได้อย่างพอเพียงและ
เหมาะสม 

1. ร้อยละของนักเรียน ทีไ่ด้ร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.ร้อยละของผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน ทีไ่ด้ใช้สื่อและ
อุปกรณ์ทางการเรียน 

95 

 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

 3.  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้มโีอกาสในการเรียนรู้
โดยการใช้สื่อการเรียนการสอน
ที่ถูกต้อง 

ของนักเรียน 
สูงขึ้น 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน       
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้    

 -ส ารวจความจ าเป็น,ความต้องการและความขาดแคลนของอุปกรณ์-สื่อการเรียนรู้             
  -จัดหาอุปกรณ์-สื่อการเรียนรู้              

 -น าสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ไปใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน 
7. ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                 

 8. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน

โครงการ 
 

           

2 จัดท าโครงการ             
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว ้                                                                
 

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                              
8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : ...................... บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว  70,000  บาท 
  

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1   
1 พัฒนาอุปกรณ์การศึกษา กลุ่มสาระการ

เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
วัสดุอุปกรณ ์

 
 

70,000 

       
 
70,000 

 รวม 70,000    /   70,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา                                                                                          
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอัศวิน   ถันชมนาง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : นักเรียน  คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
Check (C)                                                                                                                                
11. การประเมินผล : การสังเกต , สอบถาม และ จาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
Act (A)                                                                                                                                     
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียนมีความรู้ มีทักษะด้านกีฬา  สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนทุกคนมีทักษะด้านกีฬา มีน้ าใจนักกีฬา รักการออกก าลังกาย 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  

   1.  นักเรียนทุกคนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
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13.  งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืน ๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นายอัศวิน  ถันชมนาง) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายสมคิด   กองจันทร์ดี)                (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรคณา  บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2565 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) : มาตรฐานที่ 1  ข้อที่ 1.2(3) ,1.2(4)    
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3      
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  2                                                                         
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน  : ข้อที ่ 2.4, 2.12 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายสมคิด  กองจันทร์ดี 
ระยะเวลา :  ธันวาคม 2565  -  มกราคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  405,300 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 

Plan (P)                                                                                                                                 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ทักษะวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแล้วนักเรียนควรจะได้รับประสบการณ์        
ในการแข่งขันจริง   โดยการร่วมการแข่งขันเพ่ือให้ เกิดความเข้าใจในกีฬาแต่ละประเภท มากขึ้น                                                         
2.  วัตถุประสงค ์:  
 1.  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 2.  ปลูกฝังค่านิยม ให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม 
 ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส   
4.  กิจกรรมในโครงกา ร(ใช้ข้อมูลในทิศทางการด าเนินการของโรงเรียน) 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย (เกณฑ์) 
1. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน เพื่อการคัดตัวนักกีฬา
เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปท า
การแข่งขันในระดับจังหวัด 

(เพื่อเน้นการพัฒนานักเรยีน)              
1. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

2. เข้าใจในกฎกติกาการเล่นกีฬา
สากลอย่างถูกต้อง 

3. มีนิสัยในการชอบออกก าลังกาย 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

80 
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DO (D)                                                                                                                            
5. วิธีการด าเนินงาน                                                                                                                     
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ      
 2. จัดท าโครงการ         
 3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ   
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน       
 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน       
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้                                                                               
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม.ย พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ 

 
           

2 จัดท าโครงการ             
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว ้                                                                
 

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                              
8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :      งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  405,300 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ......................บาท 
  - งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  405,300 บาท 
  - อ่ืน ๆ  .....         

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1  ด าเนินการจัดการแข่งขนักฬีาภายใน  
1 ตอบแทน จนท.ตร.จร. 5 นาย    1,200    1,200 
2 ตอบแทนวงดุริยางค์ 4 วง    12,000    12,000 
3 จัดท าคบเพลิงและกระถางคบเพลงิ 500       500 
4 ค่าป้ายน าขบวนพาเหรด  600       600 
5 ค่าป้ายอัฒจันทร์สนาม 1,000       1,000 
6 ค่าปฏิคมรับรองแขกในพิธีเปิด   3,500     3,500 
7 ค่าจัดท าข้าวต้มส าหรับดรุิยางค ์   3,000     3,000 
8 ค่าปูนขาวส าหรับตีเส้นลู่วิ่ง  2,100       2,100 
9 สีทาภายนอกส าหรับตีเส้นสนาม  2,800       2,800 
10 ค่าอาหาร/อาหารว่าง กรรมการตดัสิน

กีฬาและกรฑีา 20 คน  ๆ ละ 80 
บาท/วัน จ านวน 4 วัน 

  6,400     6,400 

11 ค่าอาหาร/ของว่าง คณะกรรมการสภา
นักเรียนจดัเตรียมการจัดการแข่งขัน 
15 คน ๆ ละ 80 บาทจ านวน 2 วัน 

  2,400     2,400 

12 ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง   3,400     3,400 
13 ค่าถ้วยรางวัล/รางวัลในการแข่งขัน   26,000     26,000 

รวมค่าด าเนินการ  /  64,900 
14 ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายของ

นักเรียน    1,702  คนๆละ 40 บาท 
/2  วัน 

  136,160     136,160 

15 ค่าเสื้อกีฬานักเรียน จ านวน 1702 
คน/120 บาท 

  204,240     204,240 

รวมท้ิงสิ้น  /  405,300 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมคิด  กองจันทร์ดี 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา                                                         
          นักเรียน  คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา,           
          กองทุนสวัสดิการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา           
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 Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , สอบถาม และ จาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตดี 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย                                               
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนทุกคนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจส่งให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืน ๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นายสมคิด   กองจันทร์ดี) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายสมคิด   กองจันทร์ดี)                (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรคณา  บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  สนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือพัฒนาทักษะ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.2(3 ), 1.2 (4)     
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3      
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  2                                                                         
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน  : ข้อที ่ 2.4 ,2.12 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายสมคิด  กองจันทร์ดี 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2565 ถึง มีนาคม  2566    
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  ....50,000.. บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
 

Plan (P)                                                                                                                                
1.  หลักการและเหตุผล  

การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ของส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู และบุคลากร 
อย่างเป็นระบบ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้เห็นความส าคัญของการสนับสนุนและ ส่งทีมนักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านกีฬา สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง ท าให้เกิด
ทักษะในการเล่นกีฬา  ฟุตบอล  ฟุตซอล วอลเลย์บอล  เทเบิลเทนนิส  บาสเก็ตบอล  เปตอง และตะกร้อ                                               
2.  วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ   
      การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 2. เพ่ือสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
 3. เพ่ือสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดสกลนคร 
 4. เพ่ือสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Prime Minister Cup 2021-22  
 5. เพ่ือสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนลีก U-18 จังหวัดสกลนคร 
 6. เพ่ือสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสกลนคร                                                                 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนที่เป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียน ทุกประเภท  จ านวน   120  คน 
 ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนที่เป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะจากการแข่งขัน 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. การแข่งขันกีฬา ตาม
นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการ   
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

1.สนับสนุนและส่งเสรมินักเรียนได้                 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
2.ส่งเสรมิให้นักเรยีนที่เป็นนักกีฬา
ตัวแทนโรงเรยีนทุกประเภท และ มี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้น                                                               
3.เพื่อเสรมิประสบการณด์้านกีฬา                 
เพื่อไปสู่อาชีพได ้

1.การไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน                      
2. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของเล่น
กีฬา สามารถพัฒนาทักษะ ด้าน
กีฬา  ให้สูงขึ้น   

 

นักเรียนมีทักษะ 
ด้านกีฬาสูงขึ้น   

2. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ  

1.สนับสนุนและส่งเสรมินักเรียนได้                    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                                     
2.ส่งเสรมิให้นักเรยีนที่เป็นนักกีฬา
ตัวแทนโรงเรยีนทุกประเภท และ มี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้น                                                               
3.เพื่อเสรมิประสบการณด์้านกีฬา             
เพื่อไปสู่อาชีพได ้

1.การไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน                      
2. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของเล่น
กีฬา สามารถพัฒนาทักษะ ด้าน
กีฬา  ให้สูงขึ้น   

 

นักเรียนมีทักษะ 
ด้านกีฬาสูงขึ้น   

3. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน จังหวัด
สกลนคร    

1.สนับสนุนและส่งเสรมินักเรียนได้                
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                                      
2.ส่งเสรมิให้นักเรยีนที่เป็นนักกีฬา
ตัวแทนโรงเรยีนทุกประเภท และ มี
โอกาส                เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับที่สูงขึ้น                                                               
3.เพื่อเสรมิประสบการณด์้านกีฬา              
เพื่อไปสู่อาชีพได ้

1.การไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน                      
2. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของเล่น
กีฬา สามารถพัฒนาทักษะ ด้าน
กีฬา  ให้สูงขึ้น   

 

นักเรียนมีทักษะ 
ด้านกีฬาสูงขึ้น   

4. ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
Prime Minister Cup 2021-
22                                   

1.สนับสนุนและส่งเสรมินักเรียนได้               
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                                     
2.ส่งเสรมิให้นักเรยีนที่เป็นนักกีฬา
ตัวแทนโรงเรยีนทุกประเภทและมี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้น                                                               
3.เพื่อเสรมิประสบการณด์้านกีฬา                    
เพื่อไปสู่อาชีพได ้

1.การไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน                      
2. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของเล่น
กีฬา สามารถพัฒนาทักษะ ด้าน
กีฬา  ให้สูงขึ้น   

 

นักเรียนมีทักษะ 
ด้านกีฬาสูงขึ้น   

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

5. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล
นักเรียนลีก U-18 จังหวัด
สกลนคร                          

1.สนับสนุนและส่งเสรมินักเรียนได้              
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                                        

1.การไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน                      
2. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของเล่น  

นักเรียนมีทักษะ 
ด้านกีฬาสูงขึ้น   

 2.ส่งเสรมิให้นักเรยีนที่เป็นนักกีฬา
ตัวแทนโรงเรยีนทุกประเภท และ มี

กีฬา สามารถพัฒนาทักษะ ด้าน
กีฬา  ให้สูงขึ้น   
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

โอกาส เข้าร่วมการแข่งขันในระดบัท่ี
สูงขึ้น                                                               
3.เพื่อเสรมิประสบการณด์้านกีฬา                
เพื่อไปสู่อาชีพได ้

6. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สกลนคร 

1.สนับสนุนและส่งเสรมินักเรียนได้           
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                         
2.ส่งเสรมิให้นักเรยีนที่เป็นนักกีฬา
ตัวแทนโรงเรยีนทุกประเภท และ มี
โอกาส          เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับทีสู่งขึ้น                                                               
3.เพื่อเสรมิประสบการณด์้านกีฬา                  
เพื่อไปสู่อาชีพได ้

1.การไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน                      
2. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของเล่น
กีฬา สามารถพัฒนาทักษะ ด้าน
กีฬา  ให้สูงขึ้น   

 

นักเรียนมีทักษะ 
ด้านกีฬาสูงขึ้น   

DO (D)                                                                                                                                     
5. วิธีการด าเนินงาน 

 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน       
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้                                                                         
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                 
 8. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ 

 
           

2 .จัดท าโครงการ             
3  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 
 

           

4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้                                                                

 
           

7  ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                              
8. สรุปและรายงานผล             

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :   
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  50,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1   
1 การแข่งขันกีฬา ตามนโยบายส านักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สกลนคร 

  8,000     8,000 

2  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

  7,000     7,000 

3  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน จังหวัดสกลนคร    

  7,000     7,000 

4 ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Prime 
Minister Cup 2021-22                                   

   
7,000 

     
7,000 

5 การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน
ลีก U-18 จังหวัดสกลนคร                          

   
14,000 

     
14,000 

6 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรยีน 
นักศึกษา จังหวัดสกลนคร 

  7,000     7,000 

 รวม   50,000   /  50,000 

 
 ** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยจ่ายรวมทุกรายการ  
8. สถานที่ด าเนินการ : สนามแข่งขัน  รายการการแข่งขันที่ก าหนด                                                             
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมคิด  กองจันทร์ดี                                                                               
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา,  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพล
ศึกษา,   นักเรียนที่เป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
Check (C) 
11. การประเมินผล : ผลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน สังเกต  
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         12.1 ผลลัพธ์   

  1. การแข่งขันกีฬา ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
  2. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
  3. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดสกลนคร 
  4. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Prime Minister Cup 2021-22  
  5. การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนลีก U-18 จังหวัดสกลนคร 
  6. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสกลนคร                                                                         
 12.2 ผลผลิต    

  1.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดสกลนคร                                   
  2.  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีการพัฒนาตนเอง เป็นนักกีฬาในระดับที่สูงขึ้น 

 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  

    1.  นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะกีฬา สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองได้          
 อย่างถูกต้อง 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืน ๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นายสมคิด   กองจันทร์ดี) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายสมคิด   กองจันทร์ดี)                (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรคณา  บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ). : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.1(6), 1.2(1, 3, 4)   
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ  . : นโยบายที่ 1,3      
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  :กลยุทธ์ที่   2                                                                          
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน   :ข้อที่   .2 5, .2 8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13 
ผู้รับผิดชอบ       :  นางวนิดา  คณะพล  
ระยะเวลา     : พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่   :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ   :  103,000  บาท   
ลักษณะโครงการ  :  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
                 
Plan (P) 
1. หลักการและเหตุผล   
 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน) ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด   
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุมและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นผู้น า พัฒนาตนเองได้และส่งเสริม
การท างานเป็นหมู่คณะ คิดวิเคราะห์ได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายของ
ชาติในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข                                                                                                                    
 

2. วัตถุประสงค์            
               1. เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

2. เพ่ือฝึกภาวะผู้น าให้แก่นักเรียน กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  และเห็นคุณค่าของ 
    การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

3. เป้าหมาย    
 3.1 ด้านปริมาณ 

    1) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 100 % 
    2) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญๆ ทุกกิจกรรม 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
        1 ) นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์           
         2) นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
         3) นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
         4) นักเรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย               
         5) นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขได้ด้วยกิจกรรม                          
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4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
)เกณฑ(์ 

1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตร )10,000บาท( 
1.1 จัดตั้งกองลูกเสือ-ยุวกาชาด
โรงเรียน และกองลูกเสือเกียรติยศ 
 (-0-บาท)      
1.2 จัดท าแผนการจดักิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน   
1.3 จัดท าแบบบันทึกประเมินผล
กิจกรรม   
1.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
สอน   
2. กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศและ
ความเป็นสากล 
   (6,000 บาท( 
1. พิธีเข้าประจ าหมู/่กองลูกเสือ-ยวุ
กาชาด ม.1 (1,500 บาท)  
2. วันสถาปนายุวกาชาดไทย  
    (1,500 บาท) 
3. พิธีราชสดุดลีูกเสือ  
     (1,500 บาท) 
4. วันสถาปนาลูกเสือไทย 
     (1,500 บาท) 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาแนวการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนใหส้อดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน 
 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนรูจ้ักการ
คิดวิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุขได้ด้วยกจิกรรม 
 
3. เพื่อพัฒนาแนวการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนใหส้อดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน 
 
4. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนรูจ้ักการ
คิดวิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุขได้ด้วยกจิกรรม 
 
5. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มจีิตส านึก 
เห็นคุณคา่ของตนเองและผู้อื่น 
 
6. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมคีุณธรรม 
จริยธรรม ปลูกฝังและสรา้ง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อ
สังคมและประเทศชาต ิ

1.ร้อยละของครูและผู้นักเรยีน    มี
แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางฯ  
 
2. ร้อยละของผู้เรียนรูจ้ักการคดิ
วิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุขได้ด้วยกจิกรรม 
 
3.ร้อยละของครูและผู้นักเรยีน    มี
แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางฯ  
 
4. ร้อยละของผู้เรียนรูจ้ักการคดิ
วิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง และมี
ความสุขได้ด้วยกจิกรรม 
 
5.ร้อยละของผูเ้รียนมีจิตส านึก เหน็
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 
 
6. ร้อยละของผู้เรียนมคีุณธรรม 
จริยธรรม ปลูกฝังและสรา้งจิตส านึก
ของการท าประโยชน์เพื่อสังคมและ
ประเทศชาต ิ

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

3. กิจกรรมพัฒนากิจกรรมเสริม
ทักษะชีวิต การเดินทางไกลและ 
การอยู่ค่ายพักแรม   
     (76,000 บาท(  
1.1 กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตลูกเสอื-
ยุวกาชาด ม.1 
     (งบพ./12,000บาท) 
1.2 กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสอื-    
ยุวกาชาด ม.2 
      (งบพ./12,000 บาท) 

7. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมจีิตส านกึ 
จิตอาสา และปฏิบตัิตามวิถีทาง
แห่งประชาธิปไตย 

7.ร้อยละของผูเ้รียนมีจิตส านึก     
จิตอาสา และปฏิบตัิตามวิถีทางแห่ง
ประชาธิปไตย 
 

80 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
)เกณฑ(์ 

1.3 กิจกรรมการเดินทางไกลและการ
อยู่ค่ายพักแรม  ลูกเลือ-ยุวกาชาด ม.3 
(52,000 บาท) 
4. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
)6,000 บาท) 
2.1 อบรมลูกเสือ-ยุวอาสาปฐม
พยาบาลและการป้องกัน  (3,000 
บาท) 
2.2 อบรมนักศึกษาวิชาทหาร  
     (3,000 บาท) 
5. การสร้างความสัมพันธ์กับ
โรงเรียน ชุมชน )กจิกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน(์)5,000บาท(   
  5.1 เยาวชนจิตอาสา“รักษ์โรงเรยีน” 
  5.2 เยาวชนจิตอาสา 
      “เยี่ยมผู้ป่วยและคนชรา” 
      และกิจกรรม”ปันใจให้น้อง” 

 
Do (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ        
 

ที ่

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

พ .ค  มิย ก .ค  ส .ค  ก .ย  ต .ค  พ .ย  ธ .ค  ม .ค  ก .พ  มี .ค  

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ  

           

2 จัดท าโครงการ            

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 
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4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

           

7. ประเมินผลการด าเนินงาน            

8. สรุปและรายงานผล            

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น    103,000  บาท     
           1. เงินอุดหนุน     จ านวน  20,000  บาท     
           2. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ านวน  83,000  บาท 
 
 

ที ่ กิจกรรม /รายการ  วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 
งบ

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสตูร 
(10,000 บาท( 
1. จัดท าแผนการจดักิจกรรม 
   พัฒนาผู้เรียน 
2. จัดท าแบบบันทึกประเมินผล 
   กิจกรรม 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
   การสอน 

 
 

2,500 
 

2,500 
 

5,000 

    
 
/ 
 
/ 
 
/ 

   
 

2,500 
 

2,500 
 

5,000 

 รวม 10,000    /   10,000 
2 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศและความ

เป็นสากล (10,000 บาท( 
1. พิธีเข้าประจ าหมู/่กองลูกเสือ- 
    ยุวกาชาด ม.1 (1,500 บาท)  
2.  วันสถาปนายุวกาชาดไทย  
     (1,500 บาท) 
3.  พิธีราชสดุดีลูกเสือ  
     (1,500 บาท) 
4. วันสถาปนาลูกเสือไทย  
    (1,500 บาท) 

 
 

1,500 
 
 
 
 

1,500 
 

1,500 
 

1,500 

  
 
 
 
 

4,000 

  
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

   
 

1,500 
 
 

4,000 
 

1,500 
 

1,500 
 

1,500 
 รวม 6,000  4,000  /   10,000 
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ที ่ กิจกรรม /รายการ  วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 
งบ

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

3 กิจกรรมพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะ
ชีวิต การเดินทางไกลและการอยู่ค่าย
พักแรม  (72,000 บาท(  
1. กิจกรรมเสรมิทักษะชีวิตลูกเสือ-ยุว
กาชาด ม.1 (งบพ./12,000บาท) 
2. กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ- 
   ยุวกาชาด ม.2  
   (งบพ./12,000 บาท) 
3. กิจกรรมการเดินทางไกลและ 
    การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเลือ- 
    ยุวกาชาด ม.3 (52,000 บาท) 

   
 
 
 

12,000 
 

12,000 
 
 

52,000 

   
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

  
 
 
 

12,000 
 

12,000 
 
 

52,000 

 รวม   76,000   /  76,000 
4  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

)6,000 บาท) 
1.. อบรมลูกเสือ-ยุวอาสาปฐม 
    พยาบาลและการป้องกัน  
    (3,000 บาท) 
3. อบรมนักศึกษาวิชาทหาร 
     ) 3, 000 บาท(  

   
 

3,000 
 
 

3,000 
 
 

3,000 

   
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

  
 

3,000 
 
 

3,000 
 
 

3,000 
 รวม   6,000   /  6,000 
5 การสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียน 

ชุมชน )กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์()5,000บาท(   
1. เยาวชนจิตอาสา“รักษโ์รงเรียน”  
2. เยาวชนจิตอาสา”เยี่ยมผู้ป่วยและ
คนชรา”  และกิจกรรม”ปันใจใหน้้อง” 

5,000     /  5,000 

 รวม 5,000     /  5,000 
 รวมท้ังสิ้น        103,000 

8. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
           1. นางวนิดา  คณะพล  (หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
           2. นายนิรุต  หารเขมร (รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
           3. ส.ต.ต สนธยา  ธงอาษา  (หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือโรงเรียน) 
           4. นางจุรีรัตน์  จันทร์อุไร    (หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียน) 
           5. นายสัญชัย  ค าสงค์  (หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน) 
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           6. นายนิรุต หารเขมร (หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม) 
10. หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
Check (C) 
11. การประเมินผล  แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์ / ผลงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 12.1 ผลลัพธ์   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
 12.2 ผลผลิต   ครูทุกคนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพรวมทั้งนักเรียนทุกคน  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) ความเชื่อม่ันของชุมชน และท าให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ 
13. กรรมการประเมิน 
         นางประภากร  พรหมโสภา 
                                     
14. งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 
 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

(นางวนิดา  คณะพล)    (นางฐปนีย์  นารี )  
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   
   

 อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
  

 

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนางานห้องสมุด 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่ 2, 3 ข้อที่ 2.5, 3.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ ..3, 4.......   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1, 2, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3, 2.1, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวบุบผา   ครุฑค า 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม  2565-มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  ห้องสมุดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  300,000.- บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  

 ห้องสมุดเป็นศูนย์รวมของวิทยาการต่างๆที่ให้บริการแก่นักเรียน ครู อาจารย์ และชุมชนใกล้เคียง  
งานบริการและงานเทคนิคห้องสมุดโรงเรียน จึงเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนที่จะท าให้
งานให้บริการประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย  ทันต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือการศึกษาค้นคว้า การสืบค้นหาข้อมูลจากวารสาร หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
ในปัจจุบันเป็นสิ่งส าคัญท่ีนักเรียนจะต้องรู้และศึกษาค้นคว้า ได้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการปลูกฝังนิสัย 
รักการอ่านและการใฝ่รู้  ใฝ่ศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆที่ทันสมัย ห้องสมุดจึงต้องจัดเตรียมความพร้อม 
ด้านต่างๆ  ในการอ่าน การบริการ การสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรต่างๆ  

2.  วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือให้บริการข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง และการสืบค้นข้อมูลแก่นักเรียนและครู-อาจารย์ 

 2.  เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน 
 3.  เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาและหา
ความรู้ด้วยตนเองจากการสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ และเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
 ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียน ครู และชุมชน มีนิสัยรักการอ่านใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆจากการ
สืบค้นและการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาและปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์วารสาร
และหนังสือพิมพ ์
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อให้บริการข่าวสารความรู ้ความ
บันเทิงแก่นักเรียนและคร ู

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการบรกิาร
ข่าวสารความรู้และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองของนักเรียนและคร ู

85 

กิจกรรมที่  2 
กิจกรรมเข้ารูปเล่มหนังสือและ
ซ่อมแซมหนังสือและวารสาร 

เพื่อให้บริการข่าวสารความรู ้
ความบนัเทิงและการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองแก่นักเรยีนและคร ู

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการบรกิาร
ข่าวสารความรู้และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
ของนักเรียนและคร ู

85 

กิจกรรมที่  3 
พัฒนาและปรับปรุงปรับเปลี่ยนวสัดุ
อุปกรณ์งานบริการและงานเทคนิค 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการและงานเทคนิคห้องสมุด 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการบรกิาร
ข่าวสารความรู้และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
ของนักเรียนและคร ู

85 

กิจกรรมที่ 4 
พัฒนาและปรับปรุงสื่อหนังสือ 
 E - book 

1.เพื่อให้บริการข่าวสาร ความรู ้
ความบันเทิงแก่นักเรียนและคร ู
2.เพื่อใช้ประกอบการเรยีนการสอน
ของนักเรียนและครูในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
3.เพื่อให้นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน
และการสืบค้นข้อมลูจากสื่อต่างๆ
และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์
 

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
บริการข่าวสารความรู้และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนและคร ู

2.ร้อยละของนักเรยีนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองและใฝรู่ ้ใฝ่
ศึกษา 

การสืบค้นข้อมลูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และมีการพัฒนาตนตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

80 

กิจกรรมที่ 5 
พัฒนาและปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือ
เพื่อการศึกษาค้นคว้าประกอบการ
เรียนการสอนของนักเรียนและครู 

1.เพื่อให้บริการข่าวสาร ความรู ้
ความบันเทิงแก่นักเรียนและคร ู
2.เพื่อใช้ประกอบการเรยีนการสอน
ของนักเรียนและครูในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
3.เพื่อให้นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน
และการสืบค้นข้อมลูจากสื่อต่างๆ
และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
บริการข่าวสารความรู้และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนและคร ู

2.ร้อยละของนักเรยีนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองและใฝรู่ ้ใฝ่
ศึกษา 
การสืบค้นข้อมลูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

80 

กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมปรับเปลี่ยนและปรบัปรุง
ระบบงานห้องสมดุอัตโนมัต ิ

1.เพื่อให้บริการข่าวสาร ความรู ้
ความบันเทิงแก่นักเรียนและคร ู
2.เพื่อใช้ประกอบการเรยีนการสอน
ของนักเรียนและครูในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
3.เพื่อให้นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน
และการสืบค้นข้อมลูจากสื่อต่างๆ
และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการบรกิาร
ข่าวสารความรู้และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองของนักเรียนและคร ู

 

80 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมปรับเปลี่ยนและปรบัปรุง
บรรยากาศภายในและภายนอก
ห้องสมุด 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมดุ
โรงเรียนสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้และทันสมัย 

1.มีสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
2.ร้อยละของนักเรยีนมีนสิัยรักการ
อ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

80 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ ตามกิจกรรมหลักในโครงการพัฒนางาน
ห้องสมุดโรงเรียน 
  1. กิจกรรมที่ 1. พัฒนาและปรับปรุงสื่อวารสารและหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  2. กิจกรรมที่ 2.กิจกรรมเข้ารูปเล่มหนังสือและซ่อมแซมหนังสือและวารสาร 
  3. กิจกรรมที่ 3.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์งานบริการและงาน
เทคนิคห้องสมุดโรงเรียน 
  4. กิจกรรมีที่ 4.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสื่อหนังสือ E – book 
  5. กิจกรรมที่ 5.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสื่อหนังสือ เพ่ือการศึกษาค้นคว้า ประกอบการ
เรียนการสอนของนักเรียนและครู 
  6. กิจกรรมที่ 6.กิจกรรมปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ 
  7. กิจกรรมที่ 7.กิจกรรมปรับเปลี่ยนและปรับปรุงบรรยากาศภายในและภายนอกห้องสมุด
โรงเรียน 
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงสื่อ
วารสารและหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
           

 จัดซื้อและจัดหาสื่อวารสารและ
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์จากบรษิัทที่
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพือ่บริการ
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ด้วยเทคโนโลยีและบอกรับสมคัรเป็น
สมาชิก 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเข้ารูปเล่มหนังสือ
และซ่อมแซมหนังสือและวารสาร 

 
           

 ซ่อมแซมหนังสือและวารสารที่เก่าและ
ช ารุดใช้การไมไ่ด้ใหม้ีสภาพใช้การได้ดี 
แข็งแรง ทนทาน โดยการซ่อมแซมให้มี
สภาพใช้งานได้และคงทนถาวรโดยใช้
อุปกรณ์ในการซ่อมแซม 

 

           

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและปรับปรุง
ปรับเปลีย่นวัสดุอุปกรณ์งานบริการและ
งานเทคนิค 

 
           

 จัดซื้อและจัดหาวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
บริการและงานเทคนิคห้องสมุดโรงเรียน 
เพื่อใช้ในการจัดเตรยีมหนังสือ วารสาร 
เพื่อให้บริการค้นคว้า สืบค้นได้สะดวก
รวดเร็วและทันต่อเวลา 

 

           

4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและปรับปรุง 
สื่อหนังสือ E - book 

 
           

 จัดซื้อและจัดหาหนังสือ e – book จาก
บริษัทท่ีผลติสื่อหนังสือ e – book เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการ
สอน เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว โดยไม่จ ากดัเวลาและ
สถานท่ีในการเข้าถึงข้อมูลในโลกปัจจุบัน
ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ ์

 

           

5 กิจกรรมที่  5 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
สื่อหนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียน
และคร ู

 

           

 จัดซื้อและจัดหา สื่อหนังสือสิ่งพิมพ์ จาก
บริษัทและร้านค้าท่ีจ าหน่ายหนังสอืสื่อ
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสืออ้างอิง หนังสือ
สารานุกรม หนังสือพจนานุกรม หนังสือ
พิเศษ เพื่อการศึกษาค้นคว้าประกอบการ
เรียนการสอนของนักเรียนและครู 

 

           

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมปรับเปลี่ยนและ
ปรับปรุงระบบงานห้องสมุดอตัโนมัต ิ
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 จัดซื้อและจัดหาจากบริษัทเอกชนที่มีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัตเิป็น โปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการงานห้องสมุดโรงเรียน
ส าหรับการบริการสบืค้น ยืม คืน หนังสือ
และสื่อสิ่งพิมพ์ สถิตติ่างๆที่มีความทันสมัย
มีคอมพิวเตอรส์ าหรับการศึกษาคน้คว้า
เพิ่มเตมิที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน 

 

           

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมปรับเปลี่ยนและ
ปรับปรุงบรรยากาศภายในและภายนอก
ห้องสมุด 

 
           

 จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงบรรยากาศภายใน
และภายนอกห้องสมุด เพื่อช่วยสรา้ง
บรรยากาศในการอ่านและการเรียนรู้ และ
ยังช่วยดึงดูดให้นักเรยีนอยากเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดมากขึ้น 

 

           

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 300,000.- บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว 300,000.- บาท  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -   บาท     - อ่ืนๆ    -   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ ์
ค่าใช้สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์วารสารและหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  
 รวม - - - -    - 
2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเข้ารูปเล่มหนังสือและซ่อมแซมหนังสือและวารสาร  
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ในการซ่อมแซม

หนังสือและวารสารที่ช ารุด 
5,000 - - -    5,000. 

 รวม 5,000 - - - /   5,000. 
3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงปรับเปลีย่นวัสดุอุปกรณ์งานบริการและงานเทคนิค     
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบริการและงาน

เทคนิค 
20,000. - - -    20,000 

 รวม 20,000 - - - /   20,000 
4 กิจกรรมีที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงสื่อหนังสือ e - book     
 จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e - book 100,000 - - -    100,000 
 รวม - - - -    100,000 
5 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือเพื่อการศึกษาคน้คว้าประกอบการเรียนการ

สอน 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ ์
ค่าใช้สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 จัดซื้อและจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์หนังสอืเพื่อ
ประกอบการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรยีน
การสอนจากร้านจ าหน่ายหนังสือ 

25,000 - - -    25,000 

 รวม 25,000 - - - /   25,000 
6 กิจกรรมที่ 6 ปรับเปลี่ยนและปรบัปรุงระบบงานห้องสมุดอัตโนมัต ิ     
 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้นและ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน 
100,000 - - -    100,000 

 รวม 100,000 - - - /   100,000 
7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมปรับเปลี่ยนและปรับปรุงบรรยากาศภายในและภายนอกห้องสมุด     
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น โต๊ะญีปุ่่น พรม/เสื่อ 

ป้ายนิทรรศการ จัดท าที่น่ังอ่านหนังสือหน้า
ห้องสมุดบรเิวณรอบต้นมะม่วง 

10,000 - 40,000 -    50,000 

 รวม 10,000 - 40,000 - /   50,000 

 
 8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องสมุดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวบุบผา  ครุฑค า 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : - 
Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบสอบถาม การสังเกต แบบส ารวจ 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และศึกษาค้นคว้าไดด้้วยตนเอง  
  2.  นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างหลากหลาย 
  3.  ห้องสมุดมีสื่อสารสนเทศและระบบบริการที่ทันสมัย และรวดเร็ว 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
  2.  นักเรียนและครู รู้จักการเลือกสรรใช้สื่อสารสนเทศของห้องสมุดอย่างหลากหลาย 
  3.  นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด  
           12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  เพื่อปลุกฝังนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
  2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 
                  ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางสาวบุบผา  ครุฑค า)                                  (นางฐปนีย์  นารี)                                                                                                                         

หัวหน้างานห้องสมุด                             รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    
         (นางวรรณคนา     บญุเนาว์)             (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
     หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ      รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 
 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ห้องสมุด) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที ่1 ข้อที่  1.1(1) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3, 4  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  1, 2, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3, 2.1, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวบุบผา   ครุฑค า 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2565 - มีนาคม  2566 
สถานที ่ :  ห้องสมุดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  30,000.- บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล  
          การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน  ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  การอ่านมี
ความส าคัญกับนักเรียน  พร้อมกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความพร้อมในการอ่านหนังสือ  
ท าให้นักเรียนเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการอ่าน  เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน  กระหายใคร่อ่าน
อยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนในที่สุด จึงเห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านของนักเรียนและครู  เพ่ือเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2.  วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 2.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 3.  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแสดงออกที่เหมาะสมและกล้าแสดงออก 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียน ร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน 
  2.  นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองและร่วมกิจกรรม 
  3.  นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนรู้จักการเลือกสรรใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
  2.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  3.  นักเรียนสามารถอ่านและจดบันทึกเรื่องที่อ่านได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถน าความรู้
และข้อคิดที่ได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  
กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(เกณฑ)์ 
กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมจัดท าบอรด์
พัฒนาคุณค่ามนุษย ์

เพื่อให้นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน
และการสืบค้นข้อมลูจากสื่อต่างๆ 
และรูจ้ักการใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน ์

ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองการ
สืบค้นข้อมูลและไดร้ับการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

80 

กิจกรรมที่  2.กิจกรรมบรรณารักษ์
อาสา 
กิจกรรมที่  3.กิจกรรมกฤตภาค 
 
กิจกรรมที่ 4. กิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหา 
กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมแนะน า
หนังสือดีที่น่าอ่าน 
กิจกรรมีที่ 6. กิจกรรมท า
หนังสือพิมพ์หน้าเดยีวจากการอ่าน 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานตามโครงการ  
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ ตามกิจกรรมหลักในโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ห้องสมุด) 
  6.1.กิจกรรมจัดบอร์ดพัฒนาคุณค่ามนุษย์ 
  6.2.กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา 
  6.3.กิจกรรมกฤตภาค 
  6.4.กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา 
  6.5.กิจกรรมแนะน าหนังสือดีที่น่าอ่าน 
  6.6.กิจกรรมหนังสือพิมพ์หน้าเดียว 
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
           8.สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดท าบอร์ดพัฒนาคณุค่า
มนุษย ์

 
           

 1.จัดท าบอร์ดในวันส าคัญตามปีปฏิทิน             
 2.จัดท าบอร์ดในกิจกรรมที่มีความส าคัญ

ต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
 

           

 3.จัดท าบอร์ดความรู้ในปัจจุบันท่ีทันสมัย
และทันต่อเหตุการณ ์

 
           

2 กิจกรรมที่  2 กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา             
 กิจกรรมฝึกนักเรียนให้มีความรู้ในการเป็น

บรรณารักษ์ห้องสมุดและมีจติอาสาในการ
ท างานห้องสมุดโรงเรียน 

 
           

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจดัท ากฤตภาค             
 กิจกรรมกการจัดท ากฤตภาคจากวารสาร

และหนังสือพิมพ์ เพื่อเก็บรวบรวมข่าว 
เรื่องราว ภาพ ไวเ้ป็นอุปกรณ์การค้นคว้า
เพิ่มเตมิ 

 

           

4 กิจกรรมที่  4 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา             
 กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาต่างๆจาก

หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนไทย
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9 จากการอ่าน 
และเหตุการณ์ในปัจจุบัน  

 

           

5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมแนะน าหนังสือดีที่
น่าอ่าน 

 
           

 กิจกรรมแนะน าหนังสือดีที่น่าอ่าน เช่น 
หนังสือซีไรต์ หนังสือขายดี หนังสอืท่ีได้รับ
รางวัลต่างๆ ที่คนไทยควรอ่าน หนังสือ
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนไทย โดย
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าหัวรัชกาลที่ 9 หนังสือดีที่คนไทยควร
อ่าน หนังสือท่ีเป็นที่นิยมและกล่าวขวัญถึง  

หนังสือท่ีใช้ประกอบการเรียนในแต่ละ
หลักสตูร 

 

           

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมหนังสือพิมพ์หน้า
เดียวจากการอ่าน 

 
           

 กิจกรรมสมดุบันทึกการอ่านท่ีนักเรียนอ่าน
แล้วจดบันทึกกการอ่าน นักเรียนสามารถ
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

น าความรู้และข้ออคิดที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 30,000.- บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว  - บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  30,000.- บาท 
  - อ่ืนๆ  - บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1.จัดท าบอร์ดพัฒนาคุณค่ามนุษย์         กิจกรรมที่ 2.กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา 
กิจกรรมที่ 3.กิจกรรมการจัดท ากฤตภาค              กิจกรรมที่ 4.กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาจากการอ่าน 
กิจกรรมที่ 5.กิจกรรมแนะน าหนงัสือดีที่น่าอ่าน       กิจกรรมที่ 6.กิจกรรมหนังสอืพิมพ์หน้าเดียวจากการอ่าน 

 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท ากิจกรรม 20,000       20,000 
2 จัดซื้อของรางวัลส าหรับนักเรียนท่ีร่วม

กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน
(ห้องสมุด) 

   10,000    10,000 

 รวม 20,000   10,000  /  30,000 

** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องสมุดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวบุบผา  ครุฑค า 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : -- 

Check (C) 

11. การประเมินผล : แบบสอบถาม การสังเกต แบบส ารวจ 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
       1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
       2.  นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
       3.  นักเรียนสามารถเลือกสรรสื่อการอ่าน จดบันทึกเรื่องที่อ่านและสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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 12.2 ผลผลิต    
       1.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
       2.  นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
       3.  นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
         1.เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
13.   งบอุดหนุนรายหัว   งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

 

                  ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางสาวบุบผา  ครุฑค า)                                  (นางฐปนีย์  นารี)                                                                                                                         

หัวหน้างานห้องสมุด                             รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    
         (นางวรรณคนา     บญุเนาว์)             (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
     หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ      รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 
 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนางานแนะแนวเพ่ือการศึกษา  
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่  4      
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน: กลยุทธ์ที่ 3 และ กลยุทธ์ที่ 4 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายชานุ  สิงหกันต์ 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม  2565  -  มีนาคม  2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
งบประมาณ      :  45,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
  

1.หลักการและเหตุผล : 
               เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับข้อมูล ข่าวสาร  ที่เป็นประโยชน์ ทันเหตุการณ์  จากการจัดป้ายนิเทศ  
การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  การแนะแนวการศึกษาและการแนะแนวอาชีพ การพัฒนานักเรียนแกนน า
เพ่ือนที่ปรึกษา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับ ไปปรับตัวในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พัฒนาตนเองในด้านการเรียนและวางแผนการศึกษาในอนาคต สามารถเลือกอาชีพ 
เตรียมตัวประกอบอาชีพ และประกอบอาชีพที่ตนเองเลือกให้เกิดความก้าวหน้ามั่นคง   

2.วัตถุประสงค์ :   
                เพ่ือเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ การแนะแนวการศึกษา  
การแนะแนวอาชีพ และการให้ค าปรึกษา  
    

3.เป้าหมาย : 
 3.1 ด้านปริมาณ   
                     -  นักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ทุกคนได้รับข่าวสารด้านการแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ การ
แนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการให้ค าปรึกษา  สามารถตัดสินใจในการด ารงชีวิต  พัฒนาด้านการ
เรียน เลือกสถาบันการศึกษา เลือกอาชีพ ให้เหมาสมกับตนเอง ร้อยละ 90 
                     -  นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตบริการของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สามารถตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ร้อยละ 90 
                     -  นักเรียนได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ 80 
                     -  นักเรียนรุ่นพี่สามารถช่วยเหลือรุ่นน้องได้  ร้อยละ 90 
                     -  นักเรียนได้รับทุนการศึกษา รู้จักเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์   ร้อยละ 100 
                     -  นักเรียนมีระเบียนสะสมงาน  ทางการแนะแนว รวบรวมข้อมูลรายบุคคล  ร้อยละ 100 
                     -  คณะครู – นักเรียนในโรงเรียนได้รับความรู้ ข่าวสารที่ทันเหตุการณ์จากงานแนะแนว 
 ร้อยละ 80 
                     -  นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษารู้จักเสียสละบริจาคเงินสมทบ กองทุน
ศิษย์เก่า ร้อยละ 80 
                     -  มีขวัญ ก าลังใจ เกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน ร้อยละ 90 
                     -  นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ประสบผลส าเร็จได้รับการแสดงความยินดี ร้อยละ 100 
                     -  นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน เกิดความศรัทธาสนับสนุนให้บุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อ  
ร้อยละ 80 
                     -  ได้ข้อมูลสถานภาพที่เป็นจริงของนักเรียน  ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ส าเร็จการศึกษาออกไป 
ร้อยละ 100 
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 3.2 ด้านคุณภาพ 
                           -  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ การแนะแนวการศึกษา การแนะ
แนวอาชีพ และการให้ค าปรึกษา  
                    -  นักเรียนชั้น ป.6 ในเขตบริการของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของ
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
                    -  ศิษย์เก่า  พ่ีรหัส  น้องรหัส  มีความรัก ความผูกพัน เอ้ืออาทรต่อกัน 
                    -  คณะครู – นักเรียนได้รับความรู้ ข่าวสาร จากงานแนะแนวที่เป็นปัจจุบัน 
                    -  สามารถติดตามทราบข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล  ช่วยเหลือกรณีท่ีประสบความเดือดร้อนได้ 
                    -  นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 สามารถน าความรู้ที่ได้รับประกอบการตัดสินใจเลือก
สถาบันการศึกษาต่อ ให้เหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และความสามารถของตนเอง 
4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
1.จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน
แนะแนว (18,000 บาท) 
 

 
1.เพื่อให้การบริการจัดการงาน 
แนะแนว ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
1.ร้อยละของงานแนะแนวมีวัสดุ
ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการด าเนินงาน
แนะแนว 

 
2.จัดป้ายนิเทศการแนะแนวเพ่ือ
พัฒนาบุคลิกภาพ การแนะแนว
การศึกษาและการแนะแนวอาชีพ 
 
 

 
2.เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบการพิจารณาในการ
ปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างเป็นสุข แสวงหาความรู้และ
วางแผนการศึกษาเตรียมตัว
ประกอบอาชีพในอนาคต 

 
2.ร้อยละของนักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปด าเนินชีวิตและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
พัฒนาในด้านการเรียนเต็ม
ศักยภาพและประกอบอาชีพที่
ตนเองเลือกตามความถนัด
ความสามารถของตนเอง ให้เกิด
ความก้าวหน้ามั่นคง 

 
3.การพัฒนานักเรียนแกนน าเพ่ือน
ที่ปรึกษา (YC)  
(5,000 บาท  ใช้งบประมาณจาก  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 
 
 

 
3.เพื่อให้นักเรียนแกนน าเพ่ือนที่
ปรึกษา (YC) มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย 
บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ 
คุณสมบัติของนักเรียนแกนน า
เพ่ือนที่ปรึกษาและการให้
ค าปรึกษา 

 
3.ร้อยละของนักเรียนแกนน าเพ่ือน
ที่ปรึกษาที่มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องพฤติกรรมเพ่ือนนักเรียน 
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
มีทักษะให้ค าปรึกษาและสามารถ
ประสานงานกับครูที่ปรึกษา 
และครูแนะแนว ในการช่วยเหลือ 
เพ่ือนได้ 

 
4.การแนะแนวศึกษาต่อในระดับ 
ม.1 (7,000 บาท) 

 
4.เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.6 ในเขต
บริการของโรงเรียน น าความรู้ที่
ได้รับไปประกอบการพิจารณา 
ตัดสินใจเลือกศึกษาในระดับชั้น  
ม.1 

 
4.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ใน 
เขตบริการของโรงเรียน สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
5.การขอบริจาคทุนการศึกษา 5.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ

ทุนการศึกษา 
5.ร้อยละของนักเรียนที่สมัครขอรับ
ทุนการศึกษา ได้รับทุนตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

 
6.กิจกรรมพ่ีรหัส  น้องรหัส 
 (1,000 บาท) 

 
6.เพื่อส่งเสริมให้พ่ีรหัส น้องรหัส 
มีความรัก ความผูกพันต่อกัน 

 
6.ร้อยละของพ่ีรหัส น้องรหัส 
สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ 

 
7.จัดท าระเบียนสะสม 

 
7.เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและ
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
7.ร้อยละของข้อมูลนักเรียน จัดท า
ทะเบียนประวัติรายบุคคล 

 
8.กิจกรรมเสียงตามสายจาก 
งานแนะแนว 

 
8.เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร งานแนะแนว ให้คณะครู –
นักเรียนทุกคนทราบร่วมกัน 

 
8.ร้อยละของคณะครู-นักเรียนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน 
 

 
9.การเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน กยศ.
และการศึกษารายกรณี 
(งบประมาณ น้ ามันรถโรงเรียน) 

 
9.เพื่อศึกษาสภาพจริงของนักเรียน 

 
9.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาและการศึกษา
นักเรียนรายกรณี 

 
10.การบริจาคสมทบทุนศิษย์เก่า 

 
11.เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.3 และ 
 ม.6  ที่จะจบการศึกษารู้จัก
เสียสละ บริจาคเงินสมทบกองทุน
ศิษย์เก่า 

 
11.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 
และม.6  บริจาคเงินตามศรัทธาเพ่ือ
สมทบกองทุนศิษย์เก่า 

 
11.การติดตามผลการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

 
14.เพื่อรวบรวมสถิติการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ นักเรียน
ชั้น ม.3 และม.6 ที่ส าเร็จการศึกษา
ออกไป 

 
14.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 
และม.6 ส าเร็จการศึกษา สามารถ
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพให้
เหมาะสมกับตนเอง 

 
12.การหารายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน 

 
15.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประกอบ
อาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน 
 

 
15.ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ร่วม
กิจกรรม 

 

5.วิธีการด าเนินงาน 

 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

     ด าเนินการ  15  กิจกรรมในโครงการพัฒนางานแนะแนวเพ่ือการศึกษา  เป็นการด าเนินงาน 
แนะแนวในโรงเรียนให้ครอบคลุมขอบข่ายงานแนะแนวทั้ง  3  ด้าน  คือการแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  การ
แนะแนวการศึกษา  และการแนะแนวอาชีพโดยมีกระบวนการด าเนินงาน  5  บริการ  คือ  บริการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลนักเรียน  บริการสนเทศ  บริการให้ค าปรึกษา  บริการจัดวางตัวบุคคล  และบริการติดตามและ
ประเมินผล                

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
              1. การสังเกต 
              2. แบบสอบถาม 
              3. ตามสภาพจริง 
              4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

8) สรุปและรายงานผล 
 

6.ระยะเวลาด าเนินการ :   
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ(ให้ระบุวันที่) 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ  2           

2 จัดท าโครงการ 4           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

7           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 9           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  11           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการ 
โครงการมี  15  กิจกรรม  ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปกีารศึกษา  2563 
พฤษภาคม  2563 – มีนาคม  2564 

           
 
 
 

7 ประเมินผลการด าเนินงาน          28  

8 สรุปและรายงานผล           8 
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7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น :     45,000  บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว    40,000     บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         5,000       บาท 
  - อ่ืนๆ                                  -            บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 จัดซื้อวัสดุ   18,000    
2 การพัฒนาแกนน าเพ่ือนที่ปรึกษา  5,000     
3 แนะแนวศึกษาต่อ   7,000    
5 ปัจฉิมนิเทศ  15,000     

รวม  20,000 25,000 45,000   
 
 ** หมายเหตุ  
 

8.สถานที่ด าเนินการ :     โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ :   
                                1. นายชานุ  สิงหกันต์              2. นางสาวรัศมี ศรีกระทุม 
 
10.บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                                                2. ส านักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร 
                                                3. โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร                                                                                                                                                                                                                                  

11.การประเมินผล :  
                                                 1. การสังเกต 
                                                 2. แบบสอบถาม 
                                                 3. ตามสภาพจริง 
                                                 4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์    
               -  มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการบริหารงานแนะแนว 
               -  นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้านส่วนตัว – สังคมและ 
ด้านอาชีพ 
              -  นักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาได้รับการสนับสนุน 
              -  รุ่นพี่ รุ่นน้อง มีความรัก ความผูกพันและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
              -  นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาได้รับค าปรึกษาจากนักเรียนแกนน าเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) 
สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน พ่ีช่วยน้องในโรงเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
             -  สามารถรวบรวมข้อมูล ติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาได้ 
             -  ได้ทะเบียนประวัติ สามารถติดตามหรือติดต่อ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
             -  คร-ูนักเรียนได้รับข่าวสาร งานแนะแนวอย่างเป็นปัจจุบัน 
             -  ได้ข้อมูล สถิติศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ นักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ที่ส าเร็จการศึกษาออกไป 
             -  นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เพ่ือลดภาระความรับผิดชอบของครอบครัว 
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             -  โรงเรียนได้ด าเนินงานครอบคลุมงานแนะแนวทั้ง 3 ด้าน คือ การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ การ
แนะแนวการศึกษา และการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน 

12.2 ผลผลิต   
            -  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ด้านส่วนตัวและสังคม ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ สามารถปรับตัว
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติทั้ง 3 ด้านได้อย่างถูกต้อง เฉลียวฉลาด 
ร้อยละ 80 
 
 
          12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)     
              -  ด้านบวก  ความเชื่อม่ันของชุมชนและท าให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ 

13.   เงินอุดหนุนรายหัว เงินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................     

         
                  ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
           (นายชานุ  สิงหกันต์)                                        (นางฐปนีย์  นารี)                                                                                                                         

หัวหน้างานแนะแนว                             รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    
         (นางวรรณคนา     บญุเนาว์)             (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
     หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ      รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 
 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.2,2.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4   
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา  2565 
ผู้รับผิดชอบ  : นางลักขณา  ศรีมามาศ 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว 20,000 

ลักษณะโครงการ :  ☐ โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 

Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล  
ในแต่ละปีการศึกษานั้น  การพัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียนจ าเป็นพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่                     

ให้เกิดประสิทธิภาพในทุกด้านตามภาระงานที่รับผิดชอบเพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ครู  
ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ฝ่ายงานกิจการนักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ  คร-ูนักเรียนของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้รับบริการจากฝ่ายงาน                 
กิจการนักเรียนทุกคน 
 3.2 ด้านคุณภาพ  การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรฝ่ายงานกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจ 

4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน                
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

งานฝ่ายกิจการนักเรียน            
บุคลาการในฝ่ายงานปฏิบตัิงาน
ได้เต็มศักยภาพและเกิด
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของครู-นักเรียน                   
ในโรงเรียนสกลนครพัฒน
ศึกษามีความพึงพอใจ 

100 
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Do (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้    โครงการพัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน 

มีแผนการด าเนินงานดังนี้ 
     6.1 มีการส่งเสริมกิจกรรมในฝ่ายงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานในฝ่ายกิจการนักเรียนเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
      6.2 การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียนเต็มศักยภาพเพ่ือให้การปฏิบัติงาน                  

เกิดประสิทธิภาพและให้บริการงานในฝ่ายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งคร-ูนักเรียน-และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

ด าเนินงานโครงการ 
 

           

2 จัดท าโครงการ             
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
โครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
5 ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
 

  
 

 
     

  

6 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการในโครงการ 

 
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             
8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 20,000 บาท 

- เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท 
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -  บาท 
- อ่ืนๆ    -   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรยีน  
1 ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 20,000       20,000 
2 ป้าย / เอกสาร         
 รวม 20,000    /   20,000 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางลักขณา  ศรีมามาศ 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานกิจการนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 

ChecK (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์ 

 - พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

12.2 ผลผลิต 
- ฝ่ายงานกิจการนักเรียนปฏิบัติงานในฝ่ายได้เต็มศักยภาพและให้บริการแก่ครู-นักเรียนในโรงเรียน

สกลนครพัฒนศึกษาได้ทุกคน 
- คร-ูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 
12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
- บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนได้เต็มศักยภาพ 
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13.  เงินอุดหนุนรายหัว  ☐  เงินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ☐  อื่นๆ 
 
 
                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางลักขณา  ศรีมามาศ)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
            ต าแหน่ง     ครู                          รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที ่3 ข้อที่ 3.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3    
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่  2.10 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา  2565 
ผู้รับผิดชอบ  : นางลักขณา  ศรีมามาศ , นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  3,000 

ลักษณะโครงการ : ☐โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 

Plan (P) 
1. หลักการและเหตุผล  

ธนาคารโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
มาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและอดออม
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเล็งเห็นคุณค่าของเงิน เห็นประโยชน์ของการเก็บออมและเป็นการปลูกฝังนิสัย
และค่านิยมในการประหยัดและอดออมให้กับนักเรียนและมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในเวลาที่จ าเป็นจึงต้องปรับปรุง
พัฒนาห้องธนาคารโรงเรียนเพ่ือเป็นแหล่งฝึกทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เป็นพนักงานธนาคารโรงเรียน
และได้ปฏิบัติหน้าที่และอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่มาใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมงานธนาคารโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครู - นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง             
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ  คร-ูนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้บริการงานธนาคารโรงเรียนทุกคน 
 3.2 ด้านคุณภาพ  การปฏิบัติหน้าที่งานธนาคารโรงเรียนมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจ 
4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

พัฒนางานธนาคารโรงเรียน                     
ให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อครู-นักเรยีนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องธนาคารโรงเรียน               
มีการให้บริการแก่ครู-นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพท้ังด้าน
ความรู้และบริการอื่นๆ 

ร้อยละของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานธนาคารเรียน
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความพึง
พอใจ 

100 
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Do (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
โครงการพัฒนางานธนาคารโรงเรียน มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการดังนี้ 
 6.1 มกีิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการออมในการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน                       
          อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2 ให้บริการต่อผู้ใช้บริการธนาคารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ    

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

ด าเนินงานโครงการ 
 

           

2 จัดท าโครงการ             
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

และผูบ้ริหารสถานศึกษา
อนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

5 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

   
 

 
     

  

6 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการในโครงการ 

 
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             
8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 3,000 บาท 

- งบอุดหนุนรายหัว   -   บาท 
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3,000  บาท 
- อ่ืนๆ      -  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรยีน  
1 วัสดุ/อุปกรณ์ ส านักงาน 3,000       3,000 
 รวม 3,000     /  3,000 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางลักขณา  ศรีมามาศ , นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานกิจการนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 12.1 ผลลัพธ์ 
งานธนาคารโรงเรียน  บุคลากรท างานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้

อย่างมีคุณภาพ 
12.2 ผลผลิต 
- สามารถให้บริการงานธนาคารโรงเรียนแก่ครู-นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ประโยชน์สูงสุด 
- คร-ูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการงานธนาคารโรงเรียน 
12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) 
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ภาระงานในหน้าที่มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน

การปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ และผู้ใช้บริการงานธนาคารโรงเรียนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น 
  



337 

 

13. ☐ เงินอุดหนุนรายหัว    เงินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ☐  อ่ืนๆ 

 
                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางลักขณา  ศรีมามาศ)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
            ต าแหน่ง     ครู                          รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ). : มาตรฐานที่  1    ขอที่ 1.2    
สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ.  :  นโยบาย ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน :  ข้อที่  2.8 
ผู้รับผิดชอบ : นางวาสนา  ตันมูล, นางอมรรัตน์  นามสอน,  นางสาววารุณี  จ าปาเรือง 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา 
งบประมาณ  :  45,000  บาท 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
 
Plan (P) 
1.หลักการและเหตุผล :  

นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับ
การพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ เป็นต้น  
2. วัตถุประสงค ์ 

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
3. เป้าหมาย: 
 3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน  
 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบในการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

(เกณฑ์) 
1. กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน 

นักเรียนไดเ้รียนรู้กระบวนการ
เลือกตั้ง  แนวคิด  สิทธิ  หน้าที่ 
ในสังคมประชาธิปไตย 

มีคณะกรรมการสภานักเรียน
ที่พร้อมท าหน้าที่เป็นแกนน า
ด้านประชาธิปไตย 

ร้อยละ 80 

2. กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์งานสภานักเรียน  

เพ่ือให้สภานักเรียนมีห้องท างาน
ที่มีความพร้อม  มีวัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 

มีความพร้อม  มีวัสดุอุปกรณ์
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 

ร้อยละ 80 

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน เพ่ือให้สภานักเรียนได้ไปศึกษาดู
งานสภานักเรียนจากสถานศึกษา
อ่ืนที่มีความพร้อม หรือแนวการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ  และ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสถานศึกษาตนเอง 

สภานักเรียนมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 80 

4. กิจกรรมประกวด
ห้องเรียนสะอาด 

เพ่ือสร้างจิตส านึก การลด คัด
แยกขยะ และน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียน  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
ในการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน 

ห้องเรียนทุกระดับชั้นมีความ
สะอาดเรียบร้อยสวยงาม 

ร้อยละ 80 

5. กิจกรรมส่งเสริม
ภาพลักษณ์สภานักเรียน 

(ตัดชุดสูทสภานักเรียน) 

เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
คณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ให้
มีบุคลิกภาพที่งดงาม มีการแต่ง
กายท่ีเหมาะสม เป็นรูปแบบ
เดียวกัน เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบ
เห็น 
 

คณะกรรมการสภานักเรียนมี
บุคลิกภาพที่งดงาม มีการแต่ง
กายท่ีเหมาะสม เป็นรูปแบบ
เดียวกัน 

ร้อยละ 80 

Do (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 
ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ 

           

2 จัดท าโครงการ            

3 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            

6 
ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            
8 สรุปและรายงานผล            

7.งบประมาณ : งบอุดหนุน  46,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน - - - - - - 

2 
กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานสภา
นักเรียน  

- - 5,000 5,000 - 5,000 

3 กิจกรรมศึกษาดูงาน - 5,000 - 5,000 - 5,000 
4 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 15,000 - - 15,000 - 15,000 

5 
กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์สภานักเรียน 
(ตัดชุดสูทสภานักเรียน) 

- - - - 20,000 20,000 

รวม 15,000 5,000 5,000 25,000 20,000 45,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวาสนา  ตันมูล, นางอมรรัตน์  นามสอน,  นางสาววารุณี  จ าปาเรือง 
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
11. การประเมินผล : การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 



341 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
 
13.    อุดหนุนรายหัว      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ.................................  
 
 
                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางอมรรัตน์  นามสอน)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
            ต าแหน่ง     ครู                          รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



342 

 

รายละเอียดประมาณการ 
กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานสภานักเรียน 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
กระดาษดับเบ้ิลเอ A4 80 แกรม                
(ราคา 155 บาท จ านวน 4 รมี) 

  460 460  460 

2 
กระดาษชาร์ทสี คละสี(บาง)(ราคาแผ่นละ
10บาท จ านวน 10 แผ่น) 

  100 100  100 

3 
กระดาษกาวสองหน้าแบบบาง ขนาด 1 นิ้ว 
(ม้วนละ60 บาท จ านวน 2 ม้วน) 

  120 120  120 

4 
เทปใส 1 นิ้ว( ม้วนละ30 บาท จ านวน 2 
ม้วน) 

  60 60  60 

5 
ผ้าเทปแลคซีน ขนาด 1 นิ้ว (ม้วนละ 30 
บาท จ านวน 2 ม้วน) 

  60 60  60 

6 เชือกฟาง  (ม้วนละ35บาท 2 ม้วน)   70 70  70 

7 
หมึกสีและด า ส าหรับเติมเครื่องปริ้น 
brother 310 

  400 400  400 

8 Carbopol 940   750 750  750 
9 Ethyl alcohol 95%   500 500  500 
10 Triethanolamine   750 750  750 
11 น้ ากลั่น   100 100  100 

12 
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว (แฟ้มละ 90 บาท 4 
แฟ้ม) 

  360 360  360 

13 แฟ้มสอดใส (แฟ้มละ 110 บาท 5 แฟ้ม)   550 550  550 

14 
ฟิวเจอร์บร์อดขนาด 64x120 cm (แผ่นละ 
40 บาท 8 แผ่น) 

  320 320  320 

15 ป้ายผ้าไวนิลขนาด 2x4 m  2 แผ่น   900 900  900 

16 
กระดาษท าเกียรติบัตร (รีมละ 125 บาท 
จ านวน 4 รีม) 

  500 500  500 

รวม   6,000 6,000  6,000 
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รายละเอียดประมาณการ 
กิจกรรม  ประกวดห้องเรียนสะอาด 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ตาชั่งน้ าหนัก 60กก (อันละ 1,000 บาท 1อัน   1,000 1,000  1,000 
2 เชือกขาว (ม้วนละ 40 บาท 10 ม้วน)   400 400  400 
3 รางวัลประกวดห้องเรียนสะอาด ภาคเรียนที่1 3,600   3,600  3,600 
4 รางวัลประกวดห้องเรียนสะอาด ภาคเรียนที่2 3,600   3,600  3,600 

5 
ตาข่ายมุ้งไนล่อนฟ้า                                              
( ม้วนละ 100 บาท  4 ม้วน) 

  400 400  400 

6 ตะแกรงตาข่ายขนาด 1x2x1 เมตร   1,000  1,000  1,000 
รวม 7,200 1,000 1,800 10,000  10,000 

 
รายละเอียดประมาณการ 
กิจกรรม  ศึกษาดูงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประม
าณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
ค่าของที่ระลึกมอบให้กับโรงเรียนที่ไปศึกษา
ดูงาน ( ภาพพร้อมกรอบรูป ภาพละ 1,000 
บาท 2 รูป ) 

 2,000  2,000  2,000 

2 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าอาหารนักเรียน                                           
(คนละ 150 จ านวน 20 คน) 

 3,000  3,000  3,000 

3 ค่าจ้างเหมารถ  5,000  5,000  5,000 
รวม  10,000  10,000  10,000 

 
รายละเอียดประมาณการ 

กิจกรรม  ส่งเสริมภาพลักษณ์สภานักเรียน 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
ตัดเย็บชุดสูท จ านวน 20 ชุด ชุดละ 1,000 
บาท 

 20,000  20,000  20,000 

รวม  20,000  20,000  20,000 
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมระเบียบวินัย 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2. 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายสัญชัย  ค าสงค์  ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา 
ระยะเวลา :  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  18,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
การปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคมบ้านเมืองที่เราอาศัยอยู่ ถือเป็นหน้าที่พ้ืนฐานที่มนุษย์เรา

ทุกคนที่อยู่ในสังคมควรจะปฏิบัติตาม 
 กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะสอนให้นักเรียนปฏิบัติตนให้มีวินัย เคารพกฎจราจรและกฎระเบียบของ
สังคม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามระเบียบของโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้
พบเห็น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งตนเองและผู้อื่น 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีวินัยด้านจราจร  
 2.  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีวินัยตามระเบียบของโรงเรียน 
 3.  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอด 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรก าหนด 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
 

เด็กเรียนบาร์เบอร์ นักเรียนชายที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถ เป็นช่างตัดผมประจ า
โรงเรียนได้ 

ร้อยละ 
90 

กิจกรรมที่  2 
 

ใส่ใจกฏจราจร นักเรียนมีความรู้ด้านกฎหมายจราจร 
และปฏิบัติตามกฏหมายจราจร 

ร้อยละ 
90 
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DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
5. ประชุมการด าเนินงาน 

 6. ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  
7. ประเมินการด าเนินงาน  
8. สรุปและรายงานผล 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
1 กิจกรรมที่  1 เด็กเรียนบาร์เบอร ์             
2 กิจกรรมที่  2 ใส่ใจกฏจราจร             

  

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 18,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว 18,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 เด็กเรียนบาร์เบอร์  
1 บัตเตอรเ์ลีย่น 5,000        

2 กระเป๋าช่างตดัผมพร้อมอุปกรณ์ครบเชต 5,000        

3          

 รวม 10,000        
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 กิจกรรมที่ 2 ใส่ใจกฏจราจร  
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร    4,000     

2 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 4,000        

3          

 รวม 18,000        

 
 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสัญชัย  ค าสงค์  ส.ต.ต. สนธยา  ธงอาษา 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร  ส านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต แบบสอบถาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  11.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านวินัยจราจร 
และความรู้ความช านาญในการขับขี่รถจักรยานยนต์  
  2.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตรงตามระเบียบของโรงเรียน 
 
 12.2 ผลผลิต    
  1นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้มีวินัย ขับขี่
รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย เป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
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13.    อุดหนุนรายหัว      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ.................................  
 
 
                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นายสัญชัย  ค าสงค์.)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
            ต าแหน่ง     ครู                          รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กิจกรรมไหว้ครู) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) : มาตรฐานที่1 ข้อที่ 1.2(1) ,2 ข้อที่ 2.2,2.3 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2      
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน. :     กลยุทธ์ที่ 2, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.9, 4.5 
 ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวกมลรัตน์  เทพิน ,นายขจรศักดิ์  ฝ่ายลี 
ระยะเวลา :  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565 
สถานที ่  :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  20,000 บาท                                                                           
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
กิจกรรมไหว้ครูถือเป็นกิจกรรมที่ได้ด าเนินมาอย่างยาวนานในรั้วของโรงเรียนทั่วประเทศ  ถือเป็น

กิจกรรมที่ได้ให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก  ความเคารพที่มีให้ต่อกันมา  นักเรียนหรือลูกศิษย์ได้
แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครูผู้ได้อบรมสั่งสอนมา  ดังนั้นจึงถือเป็นกิจกรรมที่ควรยึดถือให้ด าเนินต่อไป   

2.  วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักความเคารพ ระหว่างครูกับลูกศิษย์ 
 2.  เพื่อปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม ความกตัญญู ให้กับนักเรียน 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกคน มีความเคารพรัก  และมีจิตส านึกถึงสัมพันธภาพ  
                 ระหว่างครู-นักเรียน              
4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์) 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมไหว้คร ู ผู้ปกครองนักเรยีนที่ร่วมกิจกรรมทุกคนมีความ
เข้าใจในแนวปฏิบัติ  กฎ  ระเบียบ  และ
นโยบายของทางโรงเรยีน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในการท า
กิจกรรม   

100 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
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 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการกิจกรรมไหว้ครู 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

1 
ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ 

 
          

2 จัดท าโครงการ            

3 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 
          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            

6 
ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

 
          

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            
8 สรุปและรายงานผล            
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000 บาท                                                                           
  - เงินอุดหนุนรายหัว ......................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  20,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ประดับ เทียน 
แป้งเจิม 

2,000       2,000 

2 ค่าจ้างเหมา –ท าอาหารว่าง                                       
               - ป้ายวันไหว้ครู 

  2,000     2,000 

3 ค่ารางวัล     - ประกวดพาน 
                  ดอกไม้/ธูปเทียน                        
               -ค่ารางวัลนางร าและ 
                วงมโหร ี

   16,000 
 

   16,000 
 

 รวม 2,000  2,000 16,000  /  20,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกมลรัตน์  เทพิน ,นายขจรศักดิ์  ฝ่ายลี 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียน ครู และผู้บริหาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคนได้ร่วมกิจกรรมไหว้ครู 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทุกคน  ตระหนักถึง  
      สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและกัน  มีความรัก  ผูกพันที่ยั่งยืน 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

 

                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางสาวกมลรัตน์  เทพิน)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
            ต าแหน่ง     ครู                          รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มาตรฐานที่2 ข้อที่ 2.5,มาตรฐานที่3 ข้อที่ 3.3 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2,4 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาววารุณี   จ าปาเรือง 
ระยะเวลา :  เมษายน 2565 - มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  15,000 
ลักษณะโครงการ :     โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
การประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการสร้าง 

ความเข้าใจในภาคีเครือข่าย คือ โรงเรียน  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานราชการ   
รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนโดยมีเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนได้รับข่าวสารที่ชัดเจน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  อีกทั้งให้ความส าคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ดี
ยิ่งขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
 2.  เพ่ือส่งเสริมทักษะในด้านการประชาสัมพันธ์ 

3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักประชาสัมพันธ์  
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  นักเรียนจ านวน 1,761 คน ได้รับข่าวสาร และได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ด้านคุณภาพ  
  บุคลากรในโรงเรียนได้ยินข่าวสารชัดเจน  ชุมชนรู้จักโรงเรียนมากขึ้น 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  
กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(เกณฑ์) 
กิจกรรมที่ 1 
จัดรายการเสียง
ตามสาย 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับข่าวสาร
ชัดเจนถูกต้องตามเวลา 
 

100 

กิจกรรมที่  2 
ส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
นอกสถานศึกษา
เกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออกใน
การพูดประชาสัมพันธ์ และพูดใน
ที่สาธารณะ 

ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม 
มีความรักสถานศึกษาและชุมชน 

 

80 

กิจกรรมที่  3 
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

เพ่ือจัดซื้อและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่
ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละของนักเรียนและครูบุคลากรมี
วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการบริการ
งานประชาสัมพันธ์ 

80 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

   1.จัดรายการเสียงตามสาย 
    2.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดป้ายนิเทศในโอกาสต่างๆ 
    3.ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ 
    4.จัดซื้อและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดรายการเสียงตาม

สาย 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

              

2 กิจกรรมที่  2 ส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับ
งานประชาสัมพันธ์ 

 

√ √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

              

3 กิจกรรมที่  3 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

              

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 15,000 บาท 

 - เงินอุดหนุนรายหัว 15,000 บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
 - อ่ืนๆ  -  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 จัดรายการเสียงตามสาย  
1 บอร์ดประชาสัมพันธ์สีน้ าตาล   2,000     2,000 
          

 รวม        2,000 
          

 กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกและในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์  
1    1,000     1,000 
 รวม         

 
 กิจกรรมที่ 3  ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  
1 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในห้องประชาสมัพันธ์   2,000     2,000 
2 ซ่อมบ ารุงเสียงตามสายในบริเวณ

โรงเรียน 

 
 

 4,000     6,000 
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ก้นล าโพงฮอล ตัวละ 800 บาท 5ตัว 

3 สายล าโพงใช้กับเสียงตามสาย ม้วนละ 
1,800 บาท  2 ม้วน 

  3,600     9,600 

4. ล าโพงฮอลเล็ก อันละ 1,200 บาท   
2 อัน 

  2,400     12,000 

 รวม        12,000 

** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววารุณี   จ าปาเรือง 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนได้รับข่าวสารที่ชัดเจนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 12.2 ผลผลิต    
  1.  มีอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 

  2.  มีสื่อประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน  
  3.  นักเรียนจ านวน 1,700 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่งเสริมให้การด าเนินงาน
ต่างๆ ของโรงเรียนมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 
                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางสาววารุณี   จ าปาเรือง)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
            ต าแหน่ง     ครู                          รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ทัศนศึกษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที ่3 ข้อที่ 3.1,3.5              
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  2,3   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่1, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3, 4.5 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายขจรศักดิ์  ฝ่ายลี 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  400,000 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม ่     โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง

จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆอย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษา
นั้น ถือว่าเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษา
ทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้และได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
   นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  
3. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3.  เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ   

 1.นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
2.นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษาอย่างน้อยคนละ  
1 เรื่อง 
3.นักเรียนทุกคนได้ไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดประสบการณ์ให้อย่างน้อย  
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 ด้านคุณภาพ  
 1. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

2. นักเรียนบอกความส าคัญของแหล่งเรียนรู้และได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้    
   นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนได้ 
3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. นักเรียนบอกหรือน าเสนอแนวคิดในการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ 
เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1.ส ารวจ คัดเลือก แหล่งเรียนรู้ที่
จะจัดประสบการณ์ให้นักเรยีนไป
ทัศนศึกษาและประสานงานขอ
ความร่วมมือจากแหล่งเรียนรู ้

1.เพื่อให้ได้แหล่งเรียนรู้ส าหรับจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจ 
พัฒนาการตามวัยของผูเ้รียนและ
จุดประสงค์ที่กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ต่างๆ ก าหนดไว ้

1.การประเมินความสอดคล้อง
เหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ที่
คัดเลือกกับจดุประสงค์การ
เรียนรู้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ก าหนดไว้ อย่างน้อยร้อย
ละ 70   

70 

2.เข้าเยี่ยมชม หรือศึกษานอก
สถานท่ีในแหล่งเรยีนรู้ที่โรงเรียน
จัดประสบการณ์ให ้

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรู้ข้อมลู
ความรู้ต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่จัด
ประสบการณ์ให ้

1.นักเรียนได้ความรู้จากการ
กิจกรรมทัศนศึกษา  

อย่างน้อย
คนละ 1 

เรื่อง 
3.นักเรียนท ากิจกรรมการเรยีนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษาและ
เก็บบันทึกข้อมูลความรู้จากนั้น
น าเสนอความรู้จากการไปทัศน
ศึกษาในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

1.เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
ความส าคญัของแหล่งเรยีนรู้ที่ไป
ทัศนศึกษา 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ตามกิจกรรมที่จัด
ประสบการณ์ให ้

1.นักเรียนได้บันทึกความรู้จาก
การกิจกรรมทัศนศึกษา อย่าง
น้อยคนละ 1 เรื่อง 

อย่างน้อย
คนละ 1 

เรื่อง 

4.สรุปและรายงานผลกิจกรรมใน
โครงการ 

1.เพื่อสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานการจดักิจกรรมตาม
โครงการ 
2.เพื่อสรุปปัญหาในการ
ด าเนินงานและแนวทางแก้ไข อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
โครงการในปีการศึกษาต่อไป 

1.ได้เอกสารสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการอยา่งน้อย 2 เล่ม 
 

อย่างน้อย2 
เล่ม 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
  -ส ารวจ แหล่งเรียนรู้ที่จะจัดประสบการณ์ให้นักเรียนไปทัศนศึกษา   

-ประชุมคณะกรรมการแต่ละระดับชั้นคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่จะจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ไปทัศนศึกษา 

-ประสานงานขอความร่วมมือจากแหล่งเรียนรู้ 
-ติดต่อเช่าเหมายานพาหนะในการน านักเรียนไปทัศนศึกษา 
-จัดเตรียมเอกสารการเรียนรู้และบันทึกความรู้เพ่ือแจกนักเรียนที่เข่าร่วมกิจกรรม 
-ประชุมคณะกรรมการแต่ละระดับเพ่ือวางแผนเส้นทางการเดินทาง ,การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษาและก าหนดการเดินทาง 
-น านักเรียนไปทัศนศึกษาและท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามที่วางแผนการไว้ 
-น านักเรียนเดินทางกลับโรงเรียนตามก าหนดเวลา 

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565     พ.ศ.2566 

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

1 
ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

1-10            

2 จัดท าโครงการ 19-23            

3 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

25-30            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  1-15           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  16-31           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

            

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             

8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 400,000 บาท 
          - เงินอุดหนุนรายหัว ...........-............   บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 400,000 บาท   - อ่ืนๆ  ..............-.............. บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1   
1 ค่าเช่าเหมารถ   200,000     200,000 
2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   200,000     200,000 
3 อื่น ๆ         
 รวม   400,000   /  400,000 

8.สถานที่ด าเนินการ: โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา    
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายขจรศักดิ์  ฝ่ายลี  
10.หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน: โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  

Check (C) 
11.การประเมินผล: การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลลัพธ์ 
 1.นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 

2.นักเรียนได้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษา 
3.นักเรียนทุกคนได้ไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดประสบการณ์ให้อย่างน้อย 
  คนละ 1 แห่ง/ปีการศึกษา 

12.2 ผลผลิต 
 1.บันทึกความรู้จากการศึกษาในแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
 2.เอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงานในโครงการ 
12.3 ผลกระทบ 
 1.นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกล้าแสดง 

   ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และมีเหตุผล 
2. นักเรียนบอกหรือน าเสนอแนวคิดในการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ 
เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
3. นักเรียนเห็นความส าคัญของแหล่งเรียนรู้และได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้    
   นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนได้ 
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13. งบอดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ....................................... 

 
 
 

                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นายขจรศักดิ์  ฝ่ายลี)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
            ต าแหน่ง     ครู                          รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.3  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2    
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4. 5 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์, นางลักขณา  ศรีมามาศ , นางสกลรัตน์ นามเหลา,
นางสาวกมลรัตน์ เทพินม นายขจรศักดิ์ ฝ่ายลี และนางสาวณัฐธิยา ลุนจักร 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  120,000 บาท  
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล  
  ในการพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  

จริยธรรมและการด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน  ต้องมีการร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ครูและ
ผู้ปกครอง นักเรียนโดยทางโรงเรียนต้องมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่ างๆ ขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้นักเรียน เป็นบุคคลที่มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตให้มีความสุขในสังคมได้ 
 กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  และจากข้อมูล
ในแบบประเมินการด าเนินงานระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน  ท าให้ทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียนใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งมีทั้งจุดแข็งที่ช่วยสนับสนุนให้การท างานมีประสิทธิผล  และมีจุดอ่อนที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข   เพ่ือให้การท างานมีความเข้มแข็งขึ้น  อีกท้ังการส ารวจความต้องการและข้อเสนอแนะของครู  
ผู้ปกครอง  และชุมชนเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ท าให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการด าเนินงาน       
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ตระหนักและเห็นความส าคัญ  จึงจัดจัดท าโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนขึ้น  เพื่อคุณภาพของนักเรียน  รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนที่มีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

2.  วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจนักเรียนในความรับผิดชอบรายชั้นเรียน  เป็นรายบุคคล สามารถคัดกรอง
นักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปัญหาได้ 
 2.2 เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 
 2.3 เพ่ือให้มีแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน  สามารถป้องกัน  วิเคราะห์  แก้ปัญหา  สามารถส่งต่อ
และให้ค าปรึกษานักเรียนได้ 
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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3.  เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

      1) จัดท าข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล   คัดกรองนักเรียน  SDQ  เช่น  กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  
  กลุ่มท่ีมีปัญหา   ส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ/ศักยภาพนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ การส่งต่อ 

 2)  จัดประชุมผู้ปกครอง (Classroom  meeting )  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 3)  จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 4)  เยี่ยมบ้านนักเรียน   ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

3.2 เชิงคุณภาพ 
     1)  ครู/ผู้ปกครองนักเรียนตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       2)  ครู/ผู้ปกครองนักเรียนรู้จักและเข้าใจนักเรียนดียิ่งขึ้น 
       3)  ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  รู้จักคัดกรองนักเรียน  
       4)  ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นได้ 

             5)  ครูสามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้ 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

นักเรียนกลุม่เสี่ยง  กลุ่มมีปญัหา
ทุกคนได้รับการเยีย่มบ้านจากครู
ที่ปรึกษา ครูน าข้อมูลนักเรียนมา
ใช้ให้เกิดประโยชน ์

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการเยีย่ม
บ้าน   

100 

กิจกรรมที่  2 
ประชุมผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองนักเรยีนที่ร่วมกิจกรรม
ทุกคนมีความเข้าใจในแนวปฏิบตัิ  
กฎ  ระเบียบ  และนโยบายของ
ทางโรงเรียน 

 ร้อยละของปกครองที่เข้าร่วมประชุม 100 

กิจกรรมที่  3 
ปฐมนิเทศ 

นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒน
ศึกษา ม.1  ม.4 รับรู้  เข้าใจ  
กฎระเบียบ  แนวปฏิบัติของ
โรงเรียนในทุกๆด้านและสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าอบรมและ
เข้าใจ  กฎระเบยีบ  แนวปฏิบัติของ
โรงเรียนในทุกๆ ด้าน 

100 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 
 3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                                                                                      
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้             
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       1) จัดท าข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล   คัดกรองนักเรียน  SDQ  เช่น  กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  
  กลุ่มท่ีมีปัญหา   ส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ/ศักยภาพนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ การส่งต่อ 

 2)  จัดประชุมผู้ปกครอง (Classroom  meeting )  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 3)  จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     4)  เยี่ยมบ้านนักเรียน   ภาคเรียนละ  1  ครั้ง   
7. ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                
8. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน             
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน

โครงการ 
1-10 

           

2 จัดท าโครงการ 19-23 
            

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

25-30 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  1-15 
 

          

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  16-31 
           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

 
           

7  
ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
           

8 สรุปและรายงานผล             
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ปกครอง             
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน

โครงการ 
√            

2 จัดท าโครงการ √            
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร

สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 
√            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  √      √     
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  √      √     
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว ้
  √      √    

7 ประเมินผลการด าเนินงาน      √      √ 
8 สรุปและรายงานผล      √      √ 
 กิจกรรมที่ 3 การปฐมนิเทศ             
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน

โครงการ 
√     

       

2 จัดท าโครงการ √            
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร

สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 
√     

       

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  √           
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  √           
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว ้
 √    

       

7 ประเมินผลการด าเนินงาน   √          
8 สรุปและรายงานผล     √        

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 120,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ....................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60,000 บาท 
  - อ่ืนๆ   60,000 บาท  - งบอ่ืนๆ เก็บจากนักเรียนคนละ 100 บาท    
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน  
1 สนับสนุนค่าน้ ามันห้องเรยีนละ 500 

บาทตามจ านวนห้องต่อเทอมจ านวน 2 
เทอม 

  57,000     57,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

2 ค่าวัสดุและเอกสารด าเนินการ 3,000       3,000 
 รวม 3,000  57,000   /  60,000 
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ปกครอง  
1 ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม   54,000     54,000 
2 ป้าย / เอกสาร 6,000       6,000 
 รวม 6,000  54,000    / 60,000 
 กิจกรรมที่ 3 การปฐมนิเทศ  
1 ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม   /    /  
2 ป้าย / เอกสาร /      / 3,000 
3 ค่าวิทยากร    /   / 2,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์, นางลักขณา  ศรีมามาศ , นางสกลรัตน์ นามเหลา, 
นางสาวกมลรัตน์ เทพิน,นายขจรศักดิ์ ฝ่ายลี และนางสาวณัฐธิยา ลุนจักร 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนนักเรียน 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ผลลัพธ์  
1) นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มมีปัญหา หรือทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

และครทูี่ปรึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรคร่วมกัน น าไปสู่การแก้ปัญหาของนักเรียนที่ถูกต้อง  
     2) ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3) นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาม.1และ ม.4  ได้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ด้านวินัย กฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติของงานกิจการนักเรียน  และด้านวิชาการ 
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12.2 ผลผลิต  
1) ผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกคนมีความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   

ตามกฎ ระเบียบของทางโรงเรียนและสามารถประสานงานกันได้อย่างราบรื่น  มีประสิทธิภาพ 

2) นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎ  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ 
ด้านต่างๆของนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
1) ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมกันดูแลนักเรียนใน

ปกครองและร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนและโรงเรียน 
  2) ครูและนักเรียน มีปฎิสัมพันธ์ต่อกันเอาใจใส่ซึ่ งกันและกัน เกิดความรักความศรัทธาต่อ
สถาบันการศึกษาของตน 
 
 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ เงินสมาคมผู้ปกครองนักเรียน 

                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
                  ต าแหน่ง     ครู                รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1  ข้อที่ 1.2  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายด้านที่  3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.5 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางประภากร   พรหมโสภา  
ระยะเวลา  :  มิถุนายน 2565 ,  มีนาคม 2566 
สถานที ่   :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :  16,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  

 

Plan (P) 
1. หลักการและเหตุผล 

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอย 
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับ
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ   ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกท้ังรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชน
ทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
 โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ าเป็นต้องด าเนินการ จัดท า “โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รูปแบบ
ของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องท่ีไม่ซับซ้อนและท าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ า แต่ได้ก าไรมาก และสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถน้าไปใช้ได้กับโรงเรียน 
ในทุกศาสนาไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรม 
ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพ่ิมข้ึน” ซึ่งนับเป็น 
การพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครองและชุมชน ได้อย่างยั่งยืน  
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน 
เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ซึ่งได้ด าเนินการต่อเนื่องมา 2 ปีการศึกษาในระดับโรงเรียน ขยายสู่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่1-6 ดังนั้นจึงขยายผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมลงสู่นักเรียนในทุกห้องเรียน 
ให้มีการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและให้เกิดผลกับนักเรียนมากขึ้นตามล าดับ 
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2.  วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นของไทย  
 2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตใจและความศรัทธาของครูและนักเรียนให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 
 3. เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายแกนน านักเรียนโรงเรียนคุณธรรมลงสู่ห้องเรียน 
3.  เป้าหมาย :  
  ด้านปริมาณ   
  1. นักเรียน และครูร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม  สืบสานงานบุญกลางพรรษา 1วัด 1 ระดับ 
  2. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    
 ด้านคุณภาพ  
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.  นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นคนดีของสังคม ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
          2.  นักเรียนเป็นแกนน าด้านคุณธรรม เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอาสา
สร้างประโยชน์แก่สังคม 
  ด้านการเรียนการสอน 

1. นักเรียนได้ผ่านการฝึกฝนให้ด ารงตนเป็นคนดี มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรม เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ในรายวิชาอ่ืนๆ 
  4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.โรงเรียนคุณธรรม  -เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมต่อเนื่องและฝึกฝนตนจนติด
เป็นนิสัย   
 

- นักเรียนร่วมกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่องสามารถด ารง
ตนเป็นคนดี มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

2. กิจกรรมสืบสานงานบุญ
กลางพรรษา 1วัด 1 ระดับ 

-ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสืบสาน
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทย และสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา
ของท้องถิ่น 
- เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้รับการปลูกฝัง
จิตใจและความศรัทธา ยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนา  

 ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  
ร่วมกิจกรรมสืบสานรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทย และสืบทอดพิธีกรรม 
ทางศาสนาของท้องถิ่น 
 

 
DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 

1) ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
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4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ และติดตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ     
          - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม  
   1. อาราธนาพระสงฆ์มาให้การอบรมจริยธรรมนักเรียน ทุกระดับชั้น อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1ครั้ง 
   2. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และเทศกาลส าคัญในท้องถิ่น เช่น วัน

มาฆบูชา วันวิสาขบูชา  อันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา บุญประเพณีต่างๆ  
   3. ส่งเสริมให้มีชมรม “สานต่อฮีตฮอยพุทธศาสน์” จัดดอกไม้ถวายวัดพระธาตุดุม  

หอพระพุทธรูป ในทุกๆวันพระ   
              4. ส่งเสริมการท าโครงงานคุณธรรม โดยจัดให้มีการประกวดโครงงานคุณธรรม ภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน 

 
            - กิจกรรมสืบสานงานบุญกลางพรรษา 1 วัด 1 ระดับ  ด าเนินการดังนี้ 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกิจกรรม
ในโครงการ 

    กรกฎคม  2565 -ผู้บริหาร  
-ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

2. ถวายภัตตาหารเพลวัดศรีสุมังค์ 
 และฟังพระธรรมเทศนา  

ก าหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ 

คณะครูระดับ ม. 1 

3. ถวายภัตตาหารเพลวัดแจ้งแสง
อรุณ และ ฟังพระธรรมเทศนา  

ก าหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ 

คณะครูระดับ ม. 2 

4. ถวายภัตตาหารเพลวัดโพธิชัย 
 และฟังพระธรรมเทศนา  

ก าหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ 

คณะครูระดับ ม. 3 

5. ถวายภัตตาหารเพลวัดพระธาตุ 
เชิงชุมวรวิหารและฟังพระธรรมเทศนา  

ก าหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ 

คณะครูระดับ ม. 4 

6. ถวายภัตตาหารเพลวัดพระธาตุดุม 
 และฟังพระธรรมเทศนา  

ก าหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ 

คณะครูระดับ ม. 5 

7. ถวายภัตตาหารเพลวัดป่าสุทธาวาส 
 และฟังพระธรรมเทศนา  

ก าหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ 

คณะครูระดับ ม. 6 

  
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 17              
2 จัดท าโครงการ 20              
3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
24 

  
             

4  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน     18-
30 

          

5  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน    
 18-
30 

          

6 
 

สืบสานงานบญุกลางพรรษา 1 วัด 1 ระดับ      ¤           

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ( อบรม)               
จัดดอกไม้ถวายพระ,พระภูมิในโรงเรียน                

7  ประเมินผลการด าเนินงาน              28  
8  สรุปและรายงานผล              28  

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 16,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ...........-............ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  16,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 โครงงานคุณธรรม  
1 รางวัลการประกวดโครงงาน

คุณธรรม ม.ต้น/ ม.ปลาย 
3,000  4,000     6,000 

2 เทียนพรรษา / เครื่องไทยธรรม 3000        
 รวม 6,000  4,000   /  10,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 2  สืบสานงานบุญกลางพรรษา 1 วัด 1 ระดับ  
1 ค่าอาหารส าหรับถวายเพลพระ 

ระดับละ 1,000 บาท 
  6,000     6,000 

 รวม   6,000   /  6,000 
 
 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประภากร   พรหมโสภา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไป กิจการนักเรียน บริหารวิชาการ  
     แผนงานและงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบประเมินโครงงาน  รายงานผลการด าเนินงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียน ร้อยละ 80 ได้รับการอบรมพัฒนาให้มีศักยภาพความเป็นผู้น าทางคุณธรรม 
  2.  ครูและนักเรียน ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการสืบสานงานบุญประเพณีในท้องถิ่น 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  ครูและนักเรียนเป็นผู้ยึดมั่น ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนเองนับถือ  
  2. ครูและนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนสามารถเป็นแบบอย่างการท าความดีให้กับเพ่ือนนักเรียนคนอื่น 
  2.  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ เกิดเป็นทักษะในการเรียนรู้ที่สามารถ 
                 น าไปปรับใช้ในวิชาอ่ืนๆได้ 
  3. นักเรียนได้รับรางวัลการท าความดีในระดับต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมให้ก าลังใจการการท าความดี 
                จนเป็นนิสัยที่ถาวร และยั่งยืน 
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13.  อุดหนุนรายหัว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    อ่ืนๆ....................................... 

 
                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางประภากร   พรหมโสภา)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
                  ต าแหน่ง     ครู                รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมระเบียบวินัยด้วยกิจกรรมรักษาดินแดน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1  
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน : 2  
ผู้รับผิดชอบ  :  .นายสัญชัย  ค าสงค์ , ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา 
ระยะเวลา :  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  20,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  ต่อเนื่อง  

Plan (P)   

1. หลักการและเหตุผล : 
 การปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคมบ้านเมืองที่เราอาศัยอยู่ ถือเป็นหน้าที่พ้ืนฐานที่มนุษย์เรา
ทุกคนที่อยู่ในสังคมควรจะปฏิบัติตาม 
 กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะสอนให้นักเรียนปฏิบัติตนให้มีวินัย เคารพกฎจราจรและกฎระเบียบของ
สังคม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามระเบียบของโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้
พบเห็น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งตนเองและผู้อื่น 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีวินัยตามระเบียบของโรงเรียน 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอด 
  
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาจ านวน 100 คน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรก าหนด 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มาให้ความรู้
เกี่ยวกับการสอบนายสิบทหารบก  
นายสิบต ารวจ นายร้อยต ารวจ 

 

เพ่ือแนะแนวและฝึกท าข้อสอบในการ
สอบเข้า นายสิบทหารบก  นายสิบ
ต ารวจ นายร้อยต ารวจ 

 

 

ร้อยละของนักเรียน       
ทีส่อบผ่านตามเกณฑ์ท่ี
ส านักงานขนส่งก าหนด 

 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
5.ประชุมการด าเนินงาน 

 6. ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  
7. ประเมินการด าเนินงาน  
8. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิ

โครงการ 
 

16           

2 จัดท าโครงการ  3-4           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 
          9-12 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            9-12 

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            9-12 

6 ด าเนินการตามแผนในโครงการ            29 

7 ประเมินผลการด าเนินโครงการ            31 

8 สรุปและรายงานผล            31 
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 20,000   บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว    -  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  20,000 บาท 

  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
2 
3 
4 

- ค่าอาหาร และน้ าดี่ม จ านวน 100 
ชุด 
- ค่าอาหารวิทยากร จ านวน 15 ชุด 
- หนังสือคู่มือการสอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ขึ้นฝึกภาคสนาม นศท ณ ค่ายปัก
ธงชัย อ าเภอภูพาน จ.สกลนคร  
ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ก ากับ จ านวน 4 คน 
ค่าน้ ามันรถในการเดินทางข้ึนค่ายฝึก 
ณ ค่ายปักธงชัย อ าเภอภูพาน  
จ.สกลนคร ระยะทาง 45 กม. 

 5,000 
 
750 
12,930 
 
 
960 
 
 
360 

   5,000 
 
750 
12,930 
 
 
960 
 
 
360 

 รวม      20,000 
 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : .นายสัญชัย  ค าสงค์  

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :,ส านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 

Check ( C ) 

11. การประเมินผล : การสังเกต แบบสอบถาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Action (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น เช่น นายสิบทหารบก นายสิบต ารวจ นายร้อยต ารวจ นายเรืออากาศ  นายเรือ 
  2.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตรงตามระเบียบของโรงเรียน 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ มีที่เรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 
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 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   

13.  อุดหนุนรายหัว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    อ่ืนๆ....................................... 
 
                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
               (นายสัญชัย  ค าสงค์)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
                  ต าแหน่ง     ครู                รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1  ข้อที่ 1.2 (1,3) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายด้านที่  2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.14 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี 
ระยะเวลา  : ตลอดปีการศึกษา 2565 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  งบอุดหนุนรายหัว 45,000 บาท/งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  100,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 

Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล  
 สภาพปัญหาส าคัญกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาที่มักพบเห็นโดยทั่วไป ได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและ
เพศศึกษา ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง กลุ่มงานกิจการนักเรียน โดยชมรม TO BE NUMBER 
ONE จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายแกนน า TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและในโรงเรียน
เครือข่ายขึ้น  โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน าในการให้ค าปรึกษา แนะน า และตักเตือนเพ่ือนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด มีทักษะการปฏิเสธ มีการปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมใน
เรื่องของเพศ ศึกษา จึงจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝัง  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกที่ดี  ซึ่งจะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาในด้านพฤติกรรมของนักเรียนในสถานศึกษา พร้อมขยายกว้างสู่สังคม 

2. วัตถุประสงค์   
   2.1 เพ่ือพัฒนาสมาชิกและแกนน าชมรมให้มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด และท ากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน  
   2.2 พัฒนาสมาชิกแกนน าชมรม  ในสถานศึกษาและในโรงเรียนเครือข่าย 
   2.3 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เอดส์และเพศศึกษาในสถานศึกษาและในโรงเรียน
เครือข่าย 
   2.4 เพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและ
ในโรงเรียนเครือข่าย 
3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ สมาชิกและแกนน า  TO BE NUMBER ONE  จ านวน  1,800  คน  แบ่งเป็น 
   
 - สมาชิกโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   1,700  คน 
 - แกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE   100  คน  
 
 3.2 ด้านคุณภาพ สมาชิกและแกนน า  TO BE NUMBER ONE  ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ  และมีเจตคติท่ีดีต่อบทบาทหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้สื่อ
ประกอบการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคุณภาพ 
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4.กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
(เกณฑ)์ 

1. รับสมัครสมาชิกใหม่/ 
ปฐมนิเทศนักเรยีนใหม ่

เพื่อรณรงค์หาสมาชิกใหม่เข้า
ชมรมฯ ในปี 2564 

ร้อยละของการสมัครเข้าชมรมของ
สมาชิกใหม ่

100 

2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโ่ลก 
 - ประกวดแข่งขันวาดภาพและแต่ง
ค าประพันธ์หัวข้อวันงดสูบบหุรี่โลก 
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
วันงดสูบบุหรีโ่ลกแก่นักเรียน 

เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตะหนักถึง
อันตรายของบุหรี ่

- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของการสูบ
บุหรี ่
- ร้อยละของนักเรียนได้แสดง
ความสามารถในการวาดภาพและ
แต่งค าประพันธ์ 

80 

3. กิจกรรมวันต่อตา้นยาเสพติดโลก 
- การตอบปัญหายาเสพติด 
- การประกวดค าขวัญ/ค าประพันธ์
และภาพวาดวันต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตะหนักถึง
อันตรายของยาเสพติด 

-ร้อยละของนักเรยีนได้ร่วมกิจกรรม
เนื่องในต่อต้านยาเสพติดโลก
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 

100 

4. กิจกรรมการประกวดTO BE 
NUMBER ONE  
-ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
-ประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพตดิ 
-ประกวด Dancercise TO BE 
NUMBER ONE 

- เพื่อสร้างกระแสในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ TO 
BE NUMBER ONE 
- เพื่อส่งเสริมใหเ้ป็นกิจกรรม          
ที่ส่งเสรมิความภาคภมูิใจในตนเอง
ให้แก่เยาวชน 

- ร้อยละของนักเรียนแกนน าและ
นักเรียนของโรงเรียนท่ีมี
ความสามารถได้แสดงศักยภาพ
ในทางที่สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 
ภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับ 
-- โรงเรียนผา่นการประเมินในการ
รักษาระดับเพชร 

80 
 
 
 
 
 

6. กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER 
ONE  

เพื่อให้แกนน าชมรมได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงการ การป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพตดิ และท ากิจกรรม
สร้างสรรคร์่วมกัน 

- นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมมี
ทัศนคติที่ดีต่อโครงการ TO BE 
NUMBER ONE และสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากค่ายไปต่อยอดและ
พัฒนาตนเองในทางที่สร้างสรรค ์

80 

DO (D)                                                                                                                                     
5.วิธีการด าเนินงาน                                                                                                                    
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
  6.1.รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในวันปฐมนิเทศนักเรียนม.1 ,ม.4 เพ่ือรณรงค์หา
สมาชิกใหม่เข้าชมรมฯ ในปี 2564 
  6.2 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
    - ประกวดแข่งขันวาดภาพและแต่งค าประพันธ์หัวข้อวันงดสูบบุหรี่โลก 
  - เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลกแก่นักเรียน เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตะหนักถึง
อันตรายของบุหรี่ 



380 

 

  6.3 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
   - การตอบปัญหายาเสพติด 
   - การประกวดค าขวัญ/ค าประพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด 
   - การประกวดวาดภาพวันต่อต้านยาเสพติดเพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนตะหนักถึงอันตราย 
ของยาเสพติด 
  6.4 กิจกรรมการประกวดTO BE NUMBER ONE ระดับภาคและประเทศ 
   1) ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
   2) ประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติด 
   3) ประกวด Dancer TO BE NUMBER ONE 
      - เพ่ือสร้างกระแสในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 
       - เพ่ือส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้แก่เยาวชน 
  6.5 กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER ONE  เพ่ือให้แกนน าชมรมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ 
การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด และท ากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ            

2 วางแผนการด าเนินการและมอบหมาย
งานท่ีรับผิดชอบ 

           

3 จัดท าโครงการ/ขออนุมัตโิครงการ            
4 เตรียมกิจกรรมในโครงการ TO BE 

NUMBER ONE 
           

5 จัดกิจกรรมพัฒนาโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

           

6 นิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน            
7 สรุป ประเมิน รายงานผลโครงการ            

 
  



381 

 

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น : 145,000 บาท 
  - งบอุดหนุนรายหัว        45,000 บาท 
  - งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  100,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1  ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 3,000 - 7,000 -    10,000 
2  ประกวดTO BE NUMBER ONE 

Dancercise 
2,000 - 5,000 3,000    10,000 

3 ค่ายพัฒนาสมาชิกและแกนน า                     
TO BE NUMBER ONE 

4,000 - 8,000 3,000    15,000 

4 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

2,000 - 3,000 -    5,000 

5 การประกวดโครงการ TO BE NUMBER 
ONE  

        

 1.1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10,000 - 10,000 -    20,000 
 1.2 รอบประเมินลงพื้นที่ใน 

      โรงเรียน  
10,000 - 10,000 5,000    25,000 

 1.3 ระดับประเทศ  30,000 - 30,000 -    60,000 
 รวม 61,000  73,000 11,000  /  145,000 

 
 8. สถานที่ด าเนินการ  
 8.1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 8.2 แหล่งจัดกิจกรรมภายนอกอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 นางพรพิรุณ งอยจันทร์ศรี 
10. ผู้เกี่ยวข้อง 
      10.1 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
      10.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
      10.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและ โรงพยาบาลสกลนคร 
Check (C) 
11.การประเมินผล :การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      12.1 ผลลัพธ์ไดส้มาชิกและแกนน า TO BE NUMBER ONE  ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดี
ต่อบทบาทหน้าที่ที่ต้องร่วมกันปฏิบัติ  อันจะส่งผลด้านบวกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์  
และเพศศึกษาในสถานศึกษา และสามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งมุ่งสู่ระดับยอดเพชร 
      12.2 สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชมรมและเครือข่าย รวมทั้งผลิตชุดนิทรรศการและสื่อ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
      12.3 ผลกระทบ(ด้านบวก) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
ปัญหาเฉพาะบุคคล  ส่งผลให้มีลักษณะเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของสังคม 

13.   อุดหนุนรายหัว    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

 
                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
     หัวหน้างานTO BE NUMBER ONE      รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2  ข้อที่ 2.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.6, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายวินัย พรหมโคตร 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  225,060 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน) 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาในสถานศึกษา อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายระบบสาธารณูปโภค 
ในสถานศึกษาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ช่วยเกื้อหนุนให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นการ
ปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งานและสวยงามดูใหม่อยู่เสมอ  ตลอดจนถึงการบ ารุงรักษา
ให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติท าให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์   
    1.  โรงเรียนมีอาคารเรียนที่สะอาดสวยงามและปลอดภัย 
    2.  โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและปลอดภัย 
     3. สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนสะอาดสวยงาม 
 

3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนทุกคน 
  2.  ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  
             1. นักเรียนได้เรียนในอาคารเรียนที่สะอาดสวยงามและปลอดภัย ห้องเรียนที่สะอาดสวยงาม 

   และปลอดภัย 
  2. นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้ใช้ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและปลอดภัย 
   3. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามเอ้ือต่อ 
    การจัดการเรียนการสอน 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

 
เพื่อให้มีอาคารเรียนท่ีปลอดภัย  

 
มีแหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอก
โรงเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่ 2 
จัดหาอุปกรณ์ท าความสะอาด
ห้องเรียน ห้องพักครู 
ห้องปฏิบัติการ 

 
เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องพักครู สะอาด 

 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู 
สะอาด 

 
ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่  3 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ภายในโรงเรียน 

 
เพื่อให้โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่ใช้
งานได้เป็นปกติ ปลอดภัย 

 
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกมี
ระบบไฟฟ้าท่ีดี เพียงพอและ
ปลอดภัย 

 
ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่ 4 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในโรงเรียน 

 
เพื่อให้โรงเรียนมีระบบน้ าประปาที่
ใช้งานได้เป็นปกติ ปลอดภัย 

 
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกมี
ระบบประปาใช้อย่างเพียงพอและ
ปลอดภัย 

 
ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่ 5 
ดูแลพัฒนาสวนหย่อม 

 
เพื่อให้บรรยากาศ สภาพแวดล้อใข
องโรงเรียนสวยงาม สะอาด 

 
มีแหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอก
โรงเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพสวยงาม 

 
ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่ 6 
ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศในโรงเรียน 

 
เพื่อให้เครื่องปรับอากาศภายใน
โรงเรียนสามารถใช้ใด้เป็นปกติ
อายุกรใช้งานยาวนาน 

 
การท างาน และอายุการใช้งานของ
เครื่องปรับอากาศ 

 

ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่ 7 
ปรับภูมิทัศน์ ปูอิฐตัวหนอน
ข้างอาคารกิจการนักเรียน 

 
เพื่อให้สภาพสิ่งแวดล้อมรอบ
อาคารกิจการนักเรียน  สะอาด  
สวยงาม  และสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรูไ้ด ้

 
สภาพ สิ่งแวดล้อมรอบอาคารกิจการ
นักเรียน สะอาด  สวยงามร่มรื่น 
 

 

ร้อยละ 
100 

 
DO (D)  
5. วิธีการด าเนินงาน 
  1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในโครงการที่วางไว้ โดยการส ารวจตรวจสอบสภาพอาคารเรียน 
ห้องเรียน ระบบสาธารณูปโภค เช่นระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา ว่ามีส่วนไหนที่จะต้องซ่อมแซม  
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เปลี่ยนอุปกรณ์เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้งส ารวจจุดที่จ าเป็นจะต้องพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักเรียน  
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดหาอุปกรณ์ท าความ
สะอาดห้องเรียน ห้องพักครู 
ห้องปฏิบัติการ 

 

√ √ - - - - √ √ - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าภายในโรงเรียน 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในโรงเรียน 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 กิจกรรมที่  5 ดูแลพัฒนาสวนหยอ่ม  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรกัษา

เครื่องปรับอากาศในโรงเรียน 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 กิจกรรมที่ 7 ปรับภูมิทัศน์ ปูอิฐตวัหนอน
ข้างอาคารกิจการนักเรียน 

√ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น  225,060 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว 225,060  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 
ภัณ
ฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน งบ

อุด
หน

ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  
 1.1 จัดหาอุปกรณ ์ 50,000        
 รวม 50,000    √   500,000 
2                                        กิจกรรมที่ 2 จัดหาอุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ 
 2.1 จัดหาอุปกรณ์ท าความสะอาด 20,000        
 รวม 20,000    √   20,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 
ภัณ
ฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน งบ

อุด
หน

ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

3                                        กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน  
 3.1 จัดหาอุปกรณเ์พื่อปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
40,000        

 รวม 40,000    √   40,000 
4                                     กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในโรงเรียน 
 4.1จัดหาอุปกรณเ์พื่อปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบประปาภายในโรงเรียน 
20,000        

 รวม 20,000    √   20,000 
5                                     กิจกรรมที่  5 ดูแลพัฒนาสวนหย่อม 
 5.1 จัดหาพันธ์ไม้ ปุ๋ย ดิน 20,000    √   20,000 
 รวม 20,000    √    
6                                     กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศในโรงเรียน 
 6.1   จัดจ้างซ่อมมาตรวจสอบและ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
20,000    √   20,000 

 รวม 20,000       20,000 
7                                     กิจกรรมที่ 7 ปรับภูมิทัศน์ ปูอิฐตัวหนอนข้างอาคารกิจการนักเรียน 
 7.1 ส ารวจพ้ืนท่ีจัดซื้อแบบอิฐตัวหนอน

เพื่อมาท าอิฐตัวหนอนพร้อมปูให้
เรียบร้อย 

150,000    √   95,060 

 รวมท้ังสิ้น สองแสนสองหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน 225,060  

 8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : งานแผนงานงบประมาณ งาพัสดุโรงเรียน 

Check (C) 

11. การประเมินผล : ตรวจสอบจากสภาพจริงAct (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
     1. นักเรียนมีความสุขกับการจัดการเรียนการสอน 
      2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการจัดการเรียนการสอน 
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 12.2 ผลผลิต    
     1.  นักเรียน-ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ใช้อาคารสถานที่ 
      2.  นักเรียน-ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ใช้สาธารณูปโภคท่ีพอเพียง 
      3.  นักเรียน-ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม 
  12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
        1.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ สะอาดและปลอดภัย 
      
13.     งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

                  ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายวินัย  พรหมโคตร)               
 

(นายวินัย  พรหมโคตร )  
  หัวหน้างานบริหารทั่วไป                         

 
                 หวัหน้างานบริหารทั่วไป    

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
                                        อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
 
                                              ( นายบดินทร์ นารถโคษา)  
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2  ข้อที่ 2.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอมรวรรณ มุลตองคะ 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 
ลักษณะโครงการ :     โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานจะประสบผลส าเร็จได้จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมาเป็นส่วนช่วยในการ
ด าเนินงาน วัสดุครุภัณฑ์ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารการจัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ 
2.  วัตถุประสงค์ : 
   1. เพ่ือให้การบริหารงานบริหารงานทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
    1.  มีวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการบุคลากร 
ในสถานศึกษา 
 ด้านคุณภาพ  
 1. การบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์   
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
วัสดุส านักงาน      จัดซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอน 
 

1. 1.เพื่อใหก้ารจัดการบริหารงาน
ของฝ่ายบริหารงานท่ัวไปเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเรยีบร้อย 

1.ร้อยละของจ านวนวัสดุ
ครุภณัฑ์ที่ใช้ในฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปมีความเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม 

80 
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DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

  1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน 
  2) จัดท าโครงการ 
  3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
  4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในโครงการที่วางไว้ โดยการขอเสนอจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
ตามข้ันตอนระเบียบพัสดุ 
          7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
  8) สรุปรายงานผล 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 กิจกรรมที่ 1 วัสดุส านักงาน        √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 4,000 บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) 

  - เงินอุดหนุนรายหัว  4,000   บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน งบ

อุด
หน

ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1วัสดสุ านักงาน        
1 จัดหาวัสดุส านักงาน 4,000        
 รวม 4,000    √   4,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอมรวรรณ มุลตองคะ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : งานแผนงานงบประมาณ งานพัสดุ โรงเรียน 

Check (C) 
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11. การประเมินผล : สังเกตจากการใช้วัสดุ 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
       12.1.1 การบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 12.2 ผลผลิต    
      12.2.2 มีวัสดุส านักงานใช้ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
        การบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการจัด 
การเรียนการสอน 
 
13.    งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

                  ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวอมรวรรณ มุลตองคะ)               
 

(นายวินัย  พรหมโคตร )  
  งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป                         

 
                 หวัหน้างานบริหารทั่วไป    

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
                                        อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
 
                                              ( นายบดินทร์ นารถโคษา)  
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
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ชื่อโครงการ  : ซ่อมบ ารุงยานพาหนะส่วนกลางของโรงเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2  ข้อที่   2.5            
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.6, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายดุสิต  สื่อกลาง 
ระยะเวลา :  เดือน เมษายน –พฤษภาคม 2565 
สถานที ่ :  โงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 ยานพาหนะส่วนกลางของโรงเรียนจ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้บริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษเป็นไปได้อย่างปลอดภัยปราศจากอันตรายในการเดินทางสัญจร 

2.  วัตถุประสงค์  
 1.เพ่ือให้รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียนสามารถใช้งานได้เป็นปกติและมีอายุการใช้งานยื่นนาน มีพรบ.
และประกันภัยถูกต้องตามกฎหมาย   
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  1. รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน  จ านวน 4  คน  สามารถใช้งานได้เป็นปกติและมีอายุการ
ใช้งานยื่นนาน มีพรบ.และประกันภัยถูกต้องตามกฎหมาย   
 ด้านคุณภาพ  
  1  ครูและบุตลากรในโรงเรียนสามารถใช้รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรีบนได้อย่างปลอดภัย   
                     2. รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรีบนสามารถใช้งานเป็นปกติและมีอายุการใช้งานยาวนาน 
                     3.  รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรีบนมีพรบ.และประกันภัย สามารถเดินทางไปราชการได้อย่าง
ถูกกฎหมาย .  
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะรถยนต์
ส่วนกลางของโรงเรยีน 

1.เพ่ือให้รถยนต์ส่วนกลางของ
โรงเรียนสามารถใช้งานได้เป็น
ปกติและมีอายุการใช้งานยื่น
นาน มีพรบ.และประกันภัย
ถูกต้องตามกฎหมาย   
 

1. รถยนต์ส่วนกลางของ
โรงเรียน  จ านวน 4  คน  
สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
และมีอายุการใช้งานยื่นนาน 
มีพรบ.และประกันภัย
ถูกต้องตามกฎหมาย   
2 .ครูและบุตลากรใน

ร้อยละ 
100 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

โรงเรียนสามารถใช้รถยนต์
ส่วนกลางของโรงเรีบนได้อ
ย่างปลอดภัย   
3..รถยนต์ส่วนกลางของโรง
เรีบนมีพรบ.และประกันภัย 
สามารถเดินทางไปราชการ
ได้อย่างถูกกฎหมาย .  
 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน 
  2) จัดท าโครงการ 
  3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
  4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในโครงการที่วางไว้ โดยการขอเสนอจัดซื้อวัสดุ 
ตามข้ันตอนระเบียบพัสดุ 
          7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
  8) สรุปรายงานผล 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 กิจกรรมที่ 1  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 20,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาห้องพักครู  
1                                             ซ่อมบ ารุงยานพาหนะส่วนกลางของโรงเรียน 
 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางของ

โรงเรียน 
  20,000      

 รวม   20,000     20,000 
 8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานยานพาหนะ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : งานแผนงานงบประมาณ งานพัสดุโรงเรียน 

Check (C) 
11. การประเมินผล : ตรวจจากสภาพจริง 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
       1.โรงเรียนมีรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียนมีสภาพใช้งานเป็นปกติอายุการใช้งานยาวนาน 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
          1 ครบูุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียนเดินทางหรือท ากิจกรรม
ด้วยความปลอดภัย 
                 2.ครูและบุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อยานพาหนะส่วนกลางของโรงเรียนสมารถใช้บริการด้วยความ
เต็มใจ.   
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

                  ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายดุสิต สื่อกลาง)               
 

(นายวินัย  พรหมโคตร )  
  หัวหน้างานอาคารสถานที่                         

 
                 หวัหน้างานบริหารทั่วไป    

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
                                        อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
 
                                              ( นายบดินทร์ นารถโคษา)  
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
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ชื่อโครงการ  : วันส าคัญและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1  ข้อที่ 1.2.2            
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.8, 2.9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอมรวรรณ มุลตองคะ 
ระยะเวลา :  เดือน ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ไทย ตลอดจนถึงวันส าคัญต่างๆของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติและการร่วมมือช่วยเหลือกัน
ระหว่างโรงเรียนกับฃุมชน หน่วยงานราชการอ่ืนๆเป็นการจัดประสบการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนโดยตรง 

2.  วัตถุประสงค์  
 1.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมงานวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีไทย 
          2.นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีและร่วมงานวันส าคัญของสถาบันหลักของชาติ 
          3.นักเรียนเรียบรู้และเข้าใจความส าคัญ ความเป็นมาของวันสถาปนาโรงเรียน  
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  1. นักเรียนทุกคน 
  2. ครู  บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นมาของวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
  2.นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน   
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
เข้าร่วมงานราชพิธ ี

เพิ่อแสดงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

เข้าร่วมงานราขพิธีตามที่ทาง
จังหวัดสกลนครจัด 

ร้อยละ 
100 
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DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน 
           2. จัดท าโครงการ 
 3. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ และผ๔บริหารอนุมัติโครงการ 
 4. แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
 5 .ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในโครงการที่วางไว้ โดยการจัดพานพุ่มหรือพวงมาลาดอกไม้สด 
แผ่นป้ายไวน์นิลตามวันส าคัญต่างๆที่รัฐบาลก าหนดและตามที่โรงเรียนเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมภายในโรงเรียน 
 7. น าครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ วันส าคัญของสถานศึกษา 
 8. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 9.สรุปรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 10,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมงานราชพิธ ี  
1 จัดหาอุปกรณ์ร่วมงาน 10,000        
  รวม 10,000    /   10,000 

 
 8. สถานที่ด าเนินการ : ข้างหอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : งานแผนงานงบประมาณ งานพัสดุโรงเรียน 

Check (C) 

11. การประเมินผล : ตรวจจากสภาพจริงm  
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
       1.  ครู บุคลากร นักเรียนได้ร่วมงานส าคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
        2.  เป็นการปลูกฝังให้นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนมีความรักใน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 12.2 ผลผลิต  
        1.นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนมีความรักใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
         1.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ....................................... 

 

                  ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวอมรวรรณ  มุลตองคะ)               
 

(นายวินัย  พรหมโคตร )  
  หัวหน้างานวนัส าคัญวัฒนธรรมประเพณีไทย 

 
                 หวัหน้างานบริหารทั่วไป    

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
                                        อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
 
                                              ( นายบดินทร์ นารถโคษา)  
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
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ชื่อโครงการ  :   ฟันสวยยิ้มใส  
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ). : มาตรฐานที่1 ข้อที่ 1.2(4) มาตรฐานที่ 3ข้อที ่1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสพฐ : นโยบายที่ 1,2,3,4  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.12 
ผู้รับผิดชอบ   : นางสมชิต  เที่ยงตรง 
ระยะเวลา  :  กรกฎาคม 2564 
สถานที ่  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  1,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :      โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล     
  ปัจจุบันนักเรียนมีภาวการณ์โภชนาการที่ผิดหลัก   เช่น  ชอบรับประทานอาหาร/ขนมหวานที่มี
น้ าตาล  ตลอดจนมีวิธีการแปรงฟันที่ไม่ถูกต้อง  ท าให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย ในช่องปาก คือ  ฟันผุ/
เหงือกอักเสบ/หินน้ าลาย  เหล่านี้เป็นต้น   การจัดกิจกรรมประกวด “ ฟันสวยยิ้มใส” จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
กระตุ้นและสร้างความตระหนักให้นักเรียนหันมาสนใจใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปากของตนให้ 
มากขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของสุขภาพอนามัยในช่องปาก  
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักโภชนาการ 
     2.3 เพื่อให้นักเรียนที่มีสุขภาพอนามัยในช่องปากดี  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอ่ืน ๆ  
 

3.  เป้าหมาย   
     3.1 ด้านปริมาณ   นักเรียนระดับ ม.1 ทุกคน 
     3.2 ด้านคุณภาพ   นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพอนามัยในช่องปากดี  ฟันสะอาดและแข็งแรง 
 

4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 

1. ประชาสัมพันธ์ 
2. รับสมัครนักเรยีนเข้า
ประกวด 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องสุขภาพและอนามัยใน
ช่องปาก 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
หลักโภชนาการ 

1. ร้อยละ ของหน่วยงานทุก
ระดับมีหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้การสร้าง
เสรมิคุณภาพสุขภาพและ 

100 
 
 
 
 

4. ประสานงานผู้ประเมิน 
5. จัดการประกวด 
6. สรุปและรายงานผล 
 

3. เพื่อประกวดนักเรยีนที่ม ี
ฟันสวย อนามัยในช่องปากดี 

2. ร้อยละของหน่วยงานทุก
ระดับมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนตา่งๆ ใน
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน 
 

 
 

100 
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DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
    จัดกิจกรรมให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน แปรงฟันในโครงการฟันสวย  ยิ้มใส    
              และจัดหารางวัลให้กับตัวแทนของห้องที่มีสุขภาพในช่องปากท่ีมีฟันสวยเพ่ือรับรางวัลต่อไป 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ    ก.ค. 2565 

 
ที ่
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 

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

 
1 

ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

       
2 

     

2 จัดท าโครงการ       19-23      

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

     
12 

       

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน       6      

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน       9      

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว ้

      19-23      

7 ประเมินผลการด าเนินงาน       19-23      

8 สรุปและรายงานผล       30      
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 1,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 1,000   บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 1 ชุดของขวัญส าหรับนักเรียนท่ีมีฟันสวย
ประจ าห้องเรียน จ านวน 10 ช้ิน 

1,000    /   1,000 

 
8.  สถานที่ด าเนินการ      หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสมชิต  เที่ยงตรง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :   - 

Check (C) 

11. การประเมินผล 

        1. สังเกต      2. สัมภาษณ์     3. แบบสอบถาม     4. ประเมินตามสภาพจริง 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลลัพธ ์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและอนามัยในช่องปาก 
                ตลอดจนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพฟัน 
       12.2 ผลผลิต นักเรียนร้อยละ  90  มีสุขภาพฟันและอนามัยในช่องปากดี 
       12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)   
               1. นักเรียนให้ความสนใจดูแลสุขภาพฟันมากข้ึน 
               2. นักเรียนไม่มีปัญหาเรื่องฟันและอนามัยในช่องปาก มีสุขภาพกายและจิตดี 
               3. นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ....................................... 

 

                  ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสมชิต  เที่ยงตรง)               
 

(นายวินัย  พรหมโคตร )  
  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 

 
                 หวัหน้างานบริหารทั่วไป    

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
                                        อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
 
                                              ( นายบดินทร์ นารถโคษา)  
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย           
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ): มาตรฐานที ่1ข้อที่ 1.2(4) มาตรฐานที ่3ข้อที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสพฐ : นโยบายที่ 1,2,3,4  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.12 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสมชิต  เที่ยงตรง 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 2564 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  15,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล   
 การพัฒนาประชาชนของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนา ด้านสุขภาพ
อนามัยเป็นขั้นพ้ืนฐาน  โดยเริ่มตั้งแต่เด็กหรือกลุ่มเยาวชน   ถ้าเยาวชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีจะเป็นทรัพยากร
และพลังอันส าคัญของประเทศชาติ  กลวิธีการพัฒนาสุขภาพที่ส าคัญ  คือการให้ความรู้ด้านการดูแลรักษา
สุขภาพเบื้องต้น เช่น การออกก าลังกาย  การตรวจสุขภาพ ซึ่งจะเป็นผลท าให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการเรียนดี   ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับบริการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิด    
การเจ็บป่วยอย่างกะทันหันและค้นหาความผิดปกติเบื้องต้น 
     2.2 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจรู้ทันข่าวสารด้านสุขภาพและ 
สามารถดูแลรักษาตนเองหรือคนใกล้ชิดเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 

3.  เป้าหมาย   
3.1 ด้านปริมาณ    

            -  ได้ยาเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการปฐมพยาบาลร้อยละ 100 
            -  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นร้อยละ 80 
            -  จัดกิจกรรมเสียงตามสายอย่างน้อย 9 เรื่อง/ภาคเรียน–จัดป้ายนิเทศอย่างน้อย 4 เรื่อง/ภาคเรียน 
            -  เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพอย่างน้อย 2 เรื่อง/ภาคเรียน 
            -  แจกเอกสารแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกาย-จิต อย่างน้อย 3 เรื่อง/ภาคเรียน 
            -  จัดแข่งขันการตอบ-ปัญหาชิงรางวัล  ประกวดค าขวัญ  หรือค าคมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
                อย่างน้อย ระดับละ 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

 3.2 ด้านคุณภาพ   
      นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญและตระหนักถึงผลดีของ 

การใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  ตลอดจนท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 

1. จัดซื้อยา-เวชภัณฑ ์
2. ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อนักเรียนและบคุลากรของ 
โรงเรียนเกิดการเจ็บป่วย 

1. เพื่อให้การปฐมพยาบาลแก่
นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนเมื่อเกดิการเจ็บป่วย 

1. ร้อยละของหน่วยงานทุก
ระดับมีหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้การสร้าง
เสรมิคุณภาพชีวิตท 
 
2. ร้อยละของหน่วยงานทุก
ระดับมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนตา่งๆ ใน
การดูแลสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
3.  ร้อยละของนักเรียนมีสุข
ภาวะ  สุขภาพกาย  
สุขภาพจิต อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

100 

3. จัดกิจกรรมเสยีงตามสาย
อย่างน้อย   9 เรื่อง/ภาคเรียน  
4. จัดป้ายนิเทศอย่างน้อย 4 
เรื่อง/ภาคเรียน  
5. เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้าน
การดูแลรักษาสุขภาพอย่างน้อย 
2 เรื่อง/ภาคเรียน  

2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนตลอดจนบุคลากรใน
ชุมชนธาตุดุมที่อยู่ใกล้โรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เกี่ยวกับการ 
ดูแลรักษาสุขภาพและแนวทาง
ในการป้องกันมิให้เกิดการ
เจ็บป่วยเรื้อรังได ้

100 

6. แจกเอกสารแผ่นพับความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพกาย-จิต  
อย่างน้อย 5 เรื่อง/ภาคเรียน  
7. จัดแข่งขันการตอบ-ปัญหา ชิง
รางวัล ประกวดค าขวัญ หรือ 
ค าคมเกี่ยวกับสุขภาพอนามยั 

3. สร้างความตระหนักในการ
ป้องกันพิษและอันตรายของโรค
ร้ายแรงบางชนิด เช่น โรคเอดส์ 
หรือโรคระบาด  
ตามฤดูกาล เช่น โรคไข้หวัดนก   
โรคระบบทางเดินหายใจชนิด
เฉียบพลัน 

 
80 

8. ปรับปรุงฝ้าเพดาน - ท าให้มีห้องพยาบาลที่แข็งแรง
สมบูรณ์แบบ เหมาะกับการไว้
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้  

 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
          2) จัดท าโครงการ 
          3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
          4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
          6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้  ส ารวจและจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ยา เพ่ือไว้
ประจ าห้องอนามัยโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
          7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
          8) สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปีการศึกษา 2565 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :  15,000 บาท 
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  - เงินอุดหนุนรายหัว 15,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 เวชภัณฑ์  15,000    /   15,000 
 

8.  สถานที่ด าเนินการ      1. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา     2. ชุมชนธาตุดุม 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสมชิต  เที่ยงตรง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
        -  ครูอนามัยโรงเรียน บุคลากร และนักเรียน 
Check (C) 

11. การประเมินผล 
        1. สังเกต        2. สัมภาษณ์     3. แบบสอบถาม      4. ประเมินตามสภาพจริง 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        12.1 ผลลัพธ ์ 1. นักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วยได้รับบริการปฐมพยาบาลได้ทันท่วงที 
                             2. นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
      และครอบครัว  ตลอดจนชุมชนให้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
       12.2 ผลผลิต     นักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วยได้รับการปฐมพยาบาลทุกคน 
       12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนมีสุขภาพอนามัยทางกาย
       และจิตใจดี  ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียน 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ....................................... 
 

                  ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสมชิต  เที่ยงตรง)               
 

(นายวินัย  พรหมโคตร )  
  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 

 
                 หวัหน้างานบริหารทั่วไป    

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
                                        อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
 
                                              ( นายบดินทร์ นารถโคษา)  
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
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ชื่อโครงการ :  อบรมนักเรียนแกนน าคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค 
                  ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ,3  ข้อที่ 2.5, 3.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.1, 2.5 
ผู้รับผิดชอบ  :    นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา 
ระยะเวลา :  1 พฤษภาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่ :  โรงอาหาร  ห้องประชุมพระธาตุดุม  หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการ  ที่น าออก
เผยแพร่ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ตลอดจนยังขาดความรู้ในการตรวจสอบ การเลือกซ้ือ  การใช้สินค้า
ประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัย นักเรียนส่วนมากไม่เห็นความส าคัญของสุขอนามัยส่วนบุคคล 
ให้เป็นนิสัย พฤติกรรมการบริโภคเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยป้องกันไม่ให้เกิด 
การเจ็บป่วย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับความรู้และปลูกฝัง ตลอดจนส่งเสริมให้มีจิตส านึกที่ดีในด้านนี้ทีละน้อยและถูกต้องภายในโรงเรียน 
พร้อมขยายวงกว้างออกสู่สังคมต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ :  
    เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ การเลือกใช้สินค้าบริโภคท่ีปลอดภัย  
ห่างไกลโรคการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และตรวจสอบความสะอาดของอาหาร ภาชนะ มือ 
และบริเวณรอบ ๆ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
 

3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  -  นักเรียนตัวแทนแต่ละห้อง ม.ต้น 50 คน ม.ปลาย 25 คน คณะกรรมการสภานักเรียน 12 คน 
รวม 87 คน 
 
  ด้านคุณภาพ  

- นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักและมีนิสัยในการบริโภคท่ีถูกต้อง ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยให้แข็งแรงปลอดภัยจากการบริโภค 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  
กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(เกณฑ)์ 
กิจกรรมที่ 1 
อบรมนักเรยีน 
แกนน าคุ้มครองผู้บริโภค 
 (อย.น้อย) 

1.1 เพื่อให้นักเรียนแกนน า ไดร้ับ
ความรู้ด้านประโยชน์ของผู้บริโภค 
1.2 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียนรู้จักเลือกบริโภคสินค้า
อย่างปลอดภัย  

1.1 ร้อยละของนักเรียนแกนน ามี
ความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภค 

ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่ 2 
จัดป้ายนิเทศและรายการเสยีง
ตามสาย 

เพื่อให้มีความรูด้้านสุขอนามัย 
โภขนาการโดยการจัดปา้ยนิเทศ
และส่งเสรมิรายการเสียงตามสาย 

-จ านวนครั้งของการให้ความ
ความรู้ด้านสุขอนามัยโภชนาการ
โดยการจัดป้ายนิเทศและส่งเสรมิ
รายการเสียงตามสายทุกสัปดาห ์

ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่  3 
เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร 

เพื่อตรวจสอบความสะอาดของ
อาหาร ภาชนะ มือ และบรเิวณ 

แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกมี
ระบบไฟฟ้าท่ีดี เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่ 4 
ตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาหาร 

เพื่อให้โรงเรียนมีระบบน้ าประปาที่
ใช้อุปโภค บริโภค ได้เป็นปกติและ 
ปลอดภัย 

แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกมี
ระบบประปาใช้อย่างเพียงพอและ
ปลอดภัย 

ร้อยละ 
100 

 
DO (D)  
5. วิธีการด าเนินงาน 
  1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
        6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในโครงการที่วางไว้ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับสมัคร
ตัวแทนนักเรียนทุกห้อง ๆ ละ 5 คน 
 
 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ    

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรยีนแกนน า

คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) 
 

           

 -ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ  √           
 -จัดท าโครงการ  √           
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 

 √          

 -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   √          
 -รับสมัครตัวแทนนักเรียนแตล่ะหอ้งห้อง

ละ 5 คน  
 

  √         

 -อบรม     √        
2 กิจกรรมที่ 2 จัดป้ายนิเทศและรายการ

เสียงตามสาย 
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  

3 กิจกรรมที่ 3 เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร   √ √ √ √ √ √ √ √   
4 กิจกรรมที่ 4 ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการ

จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
 

√           

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 10,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว         -    บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : 10,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  - อ่ืน ๆ  ........... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 กิจกรรมที่ 1  อบรมนักเรียนแกนน าคุ้มครองผู้บริโภค(อย.น้อย)  
 1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร    2,500  √  2,500 
 1.2 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม

ส าหรับนักเรียนที่เข้าอบรม 
  4,920     4,920 

 1.3 ป้ายจัดอบรม   400     400 
 กิจกรรมที่ 2 จัดป้ายนิเทศและรายการเสียงตามสาย  
 2.1 กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า   225   √  225 
 2.2 กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว   200     200 
 2.3 กระดาษกาว 2 หน้า   225     225 
 2.4 กระดาษ  A4   230     230 
3 กิจกรรมที่ 3 เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร  
 3.1 ชุดทดสอบมือ ภาชนะ 

ผู้ประกอบการจ าหน่าย 
  1,300   √  1,300 

4 กิจกรรมที่ 4 ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน   
 รวม      √  10,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ : โรงอาหาร  ห้องประชุมพระธาตุดุม  หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานโภชนาการ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

Check (C) 
11. การประเมินผล :- แบบสอบถาม 
          -  แบบส ารวจ 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
    - นักเรียนมีความมีความรู้และรู้จักเลือกบริโภคสินค้า ได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
   12.2 ผลผลิต    
    -.  นักเรียน 87 คนมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกบริโภคสินค้าที่ปลอดภัย 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
        นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ นักเรียน 1,560 คนและ
บุคลากรในโรงเรียน 116 คน ได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  

 
13.     งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

                  ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา)               
 

(นายวินัย  พรหมโคตร )  
 หัวหน้างานโภชนาการ 

 
                 หวัหน้างานบริหารทั่วไป    

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
                                        อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
 
                                              ( นายบดินทร์ นารถโคษา)  
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
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ชื่อโครงการ  :  การซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที ่2 ข้อที่ 5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.2, 4.6 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ 
ระยะเวลา :  เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  15,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ที่ใช้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอนมีจ านวนมากและมี
อายุการใช้งานมานาน  จึงจ าเป็นต้องซ่อม บ ารุง และรักษาให้คงสภาพการใช้งานได้ดี  การจัดการเรียนการ
สอนจึงจะด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือให้วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน ให้มีอายุการใช้งานได้ดี ส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ 
  
3.  เป้าหมาย : 
 ด้านปริมาณ   
  ครูในกลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 25 คน ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมการท างานเพ่ือ
บริหารการจัดการศึกษา   
 ด้านคุณภาพ  
  ด้านคุณภาพ งานบริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 
กิจกรรมที่ 1 
 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ ์
1.เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
2. ระบบประปา , ไฟฟ้า 
3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   
   และคอมพิวเตอร ์

 
1.เพื่อให้งานบริการรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 
1. วัสดุ ครุภณัฑ์มสีภาพ
เหมาะกับการใช้งานได ้

 

 

 
ร้อยละ 85 
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DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 

1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน

โครงการ 
            

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

   

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             

8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 15,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว   15,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -      บาท 
  - อ่ืนๆ   -     บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ ์  
1 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงวัสดุ ครภุัณฑ ์   5,000      
2 ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ 13,000        
 รวม 13,000  5,000  /   18,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : - 

Check (C) 

11. การประเมินผล : รายงานผลการด าเนินโครงการ 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน มีอายุการใช้งานได้ดี การบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ
ด้วยระบบคุณภาพ 
 12.2 ผลผลิต    
  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ทุกชนิดมีสภาพการใช้งานได้ดีขึ้น   
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    นักเรียนได้รับการบริการทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

 

                ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
          (นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ)                           (นายณัฐพนธ์   หล้าชาญ)                                                                                                                         
                   ต าแหน่ง  ครู                             รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่  2.1,2.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวรรณคนา  บุญเนาว์ 
ระยะเวลา :  1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  งบอุดหนุนรายหัว 40,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  

งานนโยบายและแผนงานเป็นกลุ่มงานที่ต้องประสานงานกับกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
เพ่ือวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายดังกล่าวจึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านบุคลากร กระบวนการด าเนินงานและวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  

2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนางานนโยบายและแผนงานให้มีประสิทธิภาพ และ 
 2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนและแผนกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
กลุ่มงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  

3. เพ่ือด าเนินการวางแผนเสนอของบประมาณ ติดตามผลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณของ
แต่ละโครงการให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่วางไว้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดแก่ทางราชการ 

4. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านนโยบาย และงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้าน
ต่างๆ ภายในโรงเรียน 

5. เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติการมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน  และใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ  ติดตาม  ก ากับ  ดูแลการปฏิบัติงาน 

3.  เป้าหมาย  

  ด้านปริมาณ   
 1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 และมีการติดตาม 

ผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  2. ได้ติดตามผลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการให้เป็นไปตาม
ก าหนดการด าเนินงานและงบประมาณที่ตั้งไว้ อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
  3. มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและงบประมาณ 
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 ด้านคุณภาพ  
  1. มีแผนปฏิบัติการโรงเรียนได้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มงานต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ 
  2. ได้ติดตามผลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการให้เป็นไปตาม
ก าหนดการด าเนินงานและงบประมาณที่ตั้งไว้ อย่างเกิดประโยชน์สู งสุดแก่ทางราชการอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของโครงการในปีการศึกษา 2565 
  3. มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและงบประมาณ 
ด้านต่างๆ โดยรวบรวมเป็นเอกสารประกอบการด าเนินงานอย่างน้อย 1 เล่มต่อป ี

          4. มีแผนปฏิบัติการที่มี  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ  ติดตาม  ก ากับ  ดูแลการปฏิบัติงาน 

 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. จัดท าเอกสารและข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับการท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีและแผนกลยุทธ ์

1 .เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
ชัดเจนและให้ข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์เกีย่วข้องกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผน
กลยุทธ์ 

ร้อยละของเอกสารประกอบการจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้
งบประมาณ (อย่างน้อยปีละ 1 ชุด) 

100 

2. ประชุมชี้แจงข้ันตอนการจัดท า
โครงการเพื่อเสนอเข้าพิจารณา
งบประมาณและจัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าป ี

1. เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
ชัดเจนเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผน
กลยุทธ์ 
2.เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของ
งานนโยบายและแผนงานให้มี
ประสิทธิภาพ  

ได้จัดท าแผนปฏบิัติการโรงเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2565 และ 
มีการตดิตามผลการด าเนินงานของ
โครงการต่างๆ  

อย่างน้อย
ปี

การศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

3.ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์เพื่อด าเนินการจัดท า
แผนกลยุทธ์ 

1.เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับนโยบาย  และ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

มีการประชุมปฏิบตัิการเกีย่วกับการ
จัดท าแผนกลยุทธ์อย่างน้อย 4 ปี/ 
1ครั้ง 

80 

4.จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและแผนกลยุทธเ์พื่อ
เผยแพร่ในและนอกองค์กร 

1.เพื่อเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ 
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

มีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีอย่างน้อยปลีะ 1 ชุดและ 
แผนกลยุทธ์ 4ปี/ครั้ง 

80 

5.ติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานโครงการ 

1.เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุม่งาน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวาง
ไว ้

มีข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงาน
ของโครงการต่างๆ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจสอบได้
อย่างเป็นปัจจุบัน 

80 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

6.สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการต่างๆ  

1.เพื่อสรุปผลประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ว่าบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  มี
ความคุ้มค่าต่องบประมาณทีไ่ด้รับ
มากน้อยเพียงไร  และมีปญัหา
อุปสรรคหรือข้อเสนอแนะใดท่ีเปน็
ข้อมูลอันประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานครั้งต่อไปอย่างไร 

ร้อยละของเอกสารสรุปงานของ
โครงการต่างๆ  

80 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
    -ประชุมกลุ่มงาน , กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการส่งโครงการเพ่ือท าแผนปฏิบัติ

การโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 
   -กลุ่มงานงาน,กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดท าโครงการและส่งโครงการ 
   -ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
   -น าเสนอข้อมูลขออนุมัติจากภาคีสี่ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   -รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูล เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 
   -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องตามรายละเอียดการประมาณการ 
   -จัดท าเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปีการศึกษาแผนกลยุทธ์ 
   -เผยแพร่แผนปฏิบัติการโรงเรียนสู่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนในแต่ละกลุ่มงานและกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
   -ติดตามผลการด าเนินงานในโครงการและการใช้งบประมาณในโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

การโรงเรียน 
   -กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
   -สรุปภาครวมผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการในปีการศึกษาและรายงานผลต่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ  

14-
20 

              

2 จัดท าโครงการ 25-
31 

              

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 17-
24 

             

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                 

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

               

7 ประเมินผลการด าเนินงาน                

8 สรุปและรายงานผล                

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 40,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 40,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หวั

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 2,000 18,000      20,000 
2 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่   10,000     10,000 
3 ค่าจ้างท าเอกสาร   10,000     10,000 
 รวม 2,000 18,000 20,000  /   40,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวรรณคนา  บุญเนาว์ 
10. หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  

Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลลัพธ์ 
1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนได้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กาพัฒนา

การศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ 

2. มีเอกสารประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี  และเอกสารเกี่ยวกับข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตลอดจนระเบียบและค าสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   

3. มีการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์   และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. มีเอกสารน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับงานนโยบายและแผนงาน  
ให้บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อและสนใจได้รับทราบข้อมูล 

5. การการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้พัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป 

12.2 ผลผลิต 
       การขับเคลื่อนงานนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

12.3 ผลกระทบ 
       การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนสอดคล้องกับสอดคล้องกับนโยบาย และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ .............. 

 

              ผู้เสนอโครงการ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
          (นางวรรณคนา  บุญเนาว์)                      (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)                                                                                                                          
                 ต าแหน่ง  ครู                    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 
   
            เห็นควรอนุมัติ                      เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

              อนุมัติ          ไม่อนุมัติ เพราะ............................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนางานการเงินและบัญชี 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่   2   ข้อที่  2.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวัลภา  กองศรีหา  
ระยะเวลา :  เมษายน  2565 – มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  เงินอุดหนุนรายหัว 45,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 เนื่องจากงานการเงินเป็นงานที่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการรับ -เบิกจ่ายเงิน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการท างานที่สอดคล้องกับระเบียบของ สพฐ. จึงต้องมีการด าเนินการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่
ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ 

2.  วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ืออ านวยความสะดวกในให้บริการเกี่ยวกับการรับช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ผู้มาติดต่องาน

ราชการและการเบิกจ่ายเงิน ปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง 
 2. เพ่ือเก็บรวบรวมและรายงานการน าส่งข้อมูลทางการเงินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

1.  มีการจัดท าเอกสารตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. ก าหนดในการปฏิบัติงานการเงินที่ถูกต้องตาม
ระเบียบเพ่ือให้บริการนักเรียนและบุคลากรทุกคนที่มาใช้บริการ 

2.  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพ่ือรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องทุกครั้ง 

 ด้านคุณภาพ  
1. ส่งเสริมงานบริการทางการศึกษาด้านเงินงบประมาณโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ 

2. การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายจากทางราชการ 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนางานการเงินและบัญชี 

1. เพ่ือจัดหางบประมาณเสริม
งานบริการการศึกษาได้สะดวก 
รวดเร็ว และเพียงพอกับความ
ต้องการได้อย่างเหมาะสม 
2.เพ่ือบริการข้อมูลการศึกษาที่
เป็นประโยชน์และประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานอ่ืนได้ สะดวก
ยิ่งขึ้น 

1.ร้อยละ ของบุคลากรได้รับบริการ
เกี่ยวกับงบประมาณด้านการเงินได้
สะดวก รวดเร็ว 
 
2.ร้อยละของงานบริการข้อมูล
การศึกษา และประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ 

ร้อยละ 95 
 
 
 

ร้อยละ 95 

 

 
DO (D) 
วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้  

จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานการเงิน-การบัญชีให้เพียงพอพร้อมทั้งจัดท า
เอกสารการรับเงิน การจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ 
ท ารายงานที่เกี่ยวข้องตามระบบควบคุมการเงินที่ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ และจัดส่ง
รายงานข้อมูลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน

โครงการ 
            

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติและผูบ้ริหาร
อนุมัติโครงการ 

            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนนิการใน
โครงการที่วางไว ้

            

7 สรุปและรายงานผล             
 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น   :            45,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว             45,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ..........-......... บาท 
  - อ่ืนๆ  .......................-............................. บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
1 เครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง  12,000      12,000 
2 หมึกเติม 8 ขวด 2,120       2,120 
3 หมึก HP 85A  จ านวน 2 ตลับ 5,200       5,200 
4 กระดาษ DoubleA A4 40 รีม 4,350       4,350 
5 แฟรชไดร์  4 อัน 920       920 
6 โพสอิท แถบ 5 ชิ้นเล็ก 6 อัน 570       570 
7 เครื่องท าลายเอกสาร  2,500      2,500 
8 ที่ตัดกระดาษแบบมีใบมีดในตัว 3,800       3,800 
9 แฟ้มห่วงA4 6 แฟ้ม 720.00       720 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
10 ลิ้นชักเก็บเอกสาร 5 อัน 2,000       2,000 
11 กระดาษสีท าปก ขนาด A4 3รีบ 420       420 
12 กระดาษสีท าปก ขนาด F4 3รีบ 465       465 
13 กล่องล้อลื่น   4 กล่อง 1,200       1,200 
14 แฟ้มเสนอเซ็น   3 แฟ้ม 720       720 
15 กรรไกร  2 อัน 160       160 
16 คลิปด า 2 กล่อง 195       195 
17 เก้าอ้ีส านักงาน 1 ตัว 1,890       1,890 
18 ตรายางแบบมีหมึกในตัว 1,380       1,380 
19 หมึกตรายาง 150       150 
20 กระดาษ Double A F4  4รีม 900       900 
21 ค่าซ่อมบ ารุงวัสดุ,ครุภัณฑ์   3,000     3,000 
22 แล็คซีน 1 นิ้ว 3 ม้วน 180       180 
23 กาว 2 หน้า หนา 2 ม้วน 160       160 

รวม 27,500 14,500 3,000     45,000 
 
 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวัลภา   กองศรีหา  
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : ครูและบุคลากรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
Check (C) 
11. การประเมินผล : 1. จัดระบบในการท างานก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

2. แบบประเมินโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  ผลลัพธ์    
1. งานบริการทางการศึกษา จัดหางบประมาณการเงินตามภาระงานให้เพียงพอ และ

เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าอย่างสูงสุดต่อทางราชการ 
2. บุคลากรทุกคนท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 

12.2  ผลผลิต 
 1. บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน  ได้รับบริการทางการศึกษาทั่วถึง  

สะดวก รวดเร็ว และสามารถจัดเก็บข้อมูลทางการเงินที่สะดวกยิ่งขึ้น 
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 12.3  ผลกระทบ (ด้านบวก)  
 1. บุคลากรและนักเรียนได้ทราบข่าวสารการศึกษาที่ทัว่ถึง ถูกต้องชัดเจนทันสมัยและรวดเร็ว 

13.   งบอุดหนุนรายหัว        งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     อ่ืนๆ  

                  ผู้เสนอโครงการ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
              (นางวัลภา  กองศรีหา)                       (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)                                                                                                                          
          หัวหน้างานการเงินและบัญชี             รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 

              เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.6  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสมศิริ วงษ์สุวรรณ 
ระยะเวลา :  เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
งบประมาณ :  35,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 งานพัสดุ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องด าเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนสกลนคร
พัฒนศึกษาในฝ่ายต่าง ๆการบริหารงานดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบ และในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ(การจัดซื้อจัดจ้าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่างๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาระบบ
การท างานให้มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการและสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย สามารถด าเนินไป
ตามแผนสามารถสนองความต้องการและให้บริการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อทางราชการและการท างานที่สะดวกรวดเร็ว  

2.  วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้การด าเนินงานบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพสถานศึกษา 
   
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  ครูและบุคลากรงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนอู่ทองท างานได้อย่างสะดวก 
                        รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
   
 ด้านคุณภาพ  
  1.  การปฏิบัติงานด้านบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์เป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  2.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
จัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

งานพัสดุปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวัสด-ุครุภณัฑ์และ
เทคโนโลยีใช้อย่างเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานทั้งงานจัดซื้อจัดจา้งและงาน
ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี

ครูและบุคลากรงานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ของโรงเรียนอู่ทองท างานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

 

100 

กิจกรรมที่  2 
การประชุม
บุคลากรงานพัสดุ
และสินทรัพย์และ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าป ี      

เพื่อการประชุม  PLC และตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ  

 

ครูและบุคลากรงานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์มีการประชุมปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการ
ท างานรวมกันและตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 
          3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
          4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
          6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
                      จัดหาวัสดคุรุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งจัดท า 
              เอกสารจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารการลงทะเบียนครุภัณฑ์ 
          7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
          8.  สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุและครภุณัฑ์

ส านักงาน 
 

           

 ขั้นเตรียมการ 
- ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ 
ส าหรับใช้ด าเนินงาน 
- ติดต่อร้านค้าและสอบถาม 

 

           

 ขั้นด าเนินการ 
- ขออนุมัติใช้เงินตามแผน 
- ด าเนินการจดัซื้อ-จัดจ้าง 
- ด าเนินการเบิก-จ่ายวัสด-ุครุภณัฑ์และ
จัดท าบัญชีต่างๆ 

 

           

 ขั้นตรวจสอบ/สรุปผล 
- ตรวจสอบวัสด-ุครุภัณฑ์ที่ใช้ 
- สรุปผลการด าเนินการใช้และการ
ปฏิบัติงาน 

 

           

2 กิจกรรมที่  2 การประชุมบุคลากรงาน
พัสดุและสินทรัพย์และคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี

 

           

 ขั้นเตรียมการ 
- ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ 
ส าหรับใช้ด าเนินงาน 
- วางแผนก าหนดการประชุม 

 

           

 ขั้นด าเนินการ 
- ด าเนินการประชุม 
- ด าเนินการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 

 

           

 ขั้นตรวจสอบ/สรุปผล 
- ติดตามผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- สรุปผลและรายงาน 
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 35,000บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว   35,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1      จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
1 กระดาษ  70  แกรม 5,000       5,000 

2 กระดาษโฟโต้ขนาด A4 1,000       1,000 

3 หมึกเตมิเครื่องปริ้นส์ HP   4,000       4,000 

4 หมึกปริ้นเตอร ์ cannon LBP6030    2,600       2,600 

5 คอมพิวเตอร์ Aio  18,500         18,500 

7 เหล็กหนีบด า – ลวดเย็บกระดาษ 1,400       4,000 

8 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์   1,000     1,000 
 รวม         

 กิจกรรมที่ 2       ลงทะเบียนทรพัย์สินและการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
1 กระดาษ  70  แกรมและปากกาน้ ามัน 1,000       1,000 

2 ค่าถ่ายเอกสาร   500     500 

          

 รวม 15,000 18,500 1,500     35,000 

 
 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสมศิริ วงษ์สุวรรณ 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11. การประเมินผล : ตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ใช้ในปีงบประมาณนี้และสรุปผลการด าเนินงาน 
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Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  ครูและบุคลากรของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท างานไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
   
 12.2 ผลผลิต    
  1.  ระบบงานพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ใน
ระดับดี 
   
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานพัสดุได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 
   
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

 

               ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
          (นางสมศิริ วงษ์สุวรรณ)                         (นายณัฐพนธ์       หลา้ชาญ)                                                                                                                         
               ต าแหน่ง  ครู                       รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ       
      
         (นางวรรณคนา  บุญเนาว์)                    (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
     หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 

                                        อนุมัติ        ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

                                                  (นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  จัดหาพัสดุเสริมส่วนงานบริการการศึกษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่  2  ข้อที่  2.2                     
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1 
ผู้รับผิดชอบ  :  1. นางวารุณี  เอกมาตร  2. นางสาววรรณิตา  เมืองโคตร 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา  2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  35,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 ด้วยงานสารบรรณเป็นงานหลักที่ด าเนินการจัดการในเรื่องการรับ – การส่งหนังสือราชการของ
โรงเรียน  เพ่ือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอก  รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ                    
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอ  ดังนั้น  เพ่ือให้งานสารบรรณของโรงเรียน  มีการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบการด าเนินงานสารบรรณ  จึงจัดท าโครงการพัฒนา
งานสารบรรณ  พัฒนาการบริหารการศึกษา  จัดหาพัสดุเสริมบริการการศึกษาข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือให้การด าเนินงานสารบรรณเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สามารถค้นหาหนังสือราชการ                      
     รวมถึงการจัดเก็บหนังสือได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ผู้ที่มาติดต่อราชการ                       
     ได้รับการบริการด้านการศึกษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 4.  มีวัสดุ  อุปกรณ์  ที่ใช้ในการบริการการศึกษาอย่างเพียงพอ 

3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็วของการ
ติดต่อประสานงานท าให้สามารถติดต่องานที่ส าคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง 
 ด้านคุณภาพ  
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึง
พอใจในการรับบริการของงานสารบรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดหาพัสดุเสริม 
ส่วนงานบริการ
การศึกษา 

1. เพื่อสามารถจดัหาพัสดุเสริมงานบริการ
การศึกษา  ได้อย่างรวดเร็ว   
                        
2. เพื่อบริการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานอ่ืน  ได้สะดวกรวดเร็ว 
 
3. เพื่อให้การด าเนินงานสารบรรณเป็นไป
ด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ                   

1.ร้อยละของคณะครู  นักเรียน  
ผู้มาตดิต่อราชการได้รับ การ
บริการการศึกษา  วัสดุ ครุภณัฑ์  
ได้รวดเร็ว 
 
2.ร้อยละของงานท่ีบริการและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

100 

 

 

100 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน                                                                                                                        
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

  -  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ที่ใช้ในการจัดท าเอกสารในงานธุรการ/งานสารบรรณโรงเรียน               
  -  ให้บริการด้านการบริการการศึกษา                                                                                            
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 

8) สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

1 กิจกรรมที่ 1 จัดหาพัสดุเสริม 
ส่วนงานบริการการศึกษา 
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 35,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว  35,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .........-........... บาท 
  - อ่ืนๆ  .............-............... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หวั

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1………………………………….  
1 จัดหาพัสดุเสริมส่วนงานบริการ

การศึกษา 
28,500  6,500      

 รวม 28,500  6,500  /   35,000 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางวารุณี  เอกมาตร  2. นางสาววรรณิตา  เมืองโคตร 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ผู้มาติดต่อราชการ   

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน  และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

1.  เพื่อสามารถจัดหาพัสดุเสริมงานบริการการศึกษา  แก่คณะครู  นักเรียน ได้อย่างรวดเร็ว                                        
  2.  เพ่ือบริการและประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่น  ได้สะดวกรวดเร็ว 
 12.2 ผลผลิต    
  นักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนภายในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆได้รับ
การบริการทางการศึกษา  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ทั่วถึง  
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    นักเรียน  คณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา  
ได้รวดเร็วเป็นปัจจุบัน  ผู้มาติดต่อราชการได้รับการประสานงานและการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ      
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
(นางวารุณี  เอกมาตร)          

 
(นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 

ต าแหน่ง  ครู 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   

 เห็นควรอนุมัติ 
 

 เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  

 
(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



434 
 

ชื่อโครงการ  :  การพัฒนาบุคลากร 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.2, 2.4,  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 (3.4)  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3,4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 3.1,3.2,3.3,3.4,4.14.2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง  และ นางสาวนิลลัดดา  สมศรีสุข  
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
งบประมาณ :  140,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 ด้วยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองให้
สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ที่ กว้างไกลน า
ความรู้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย งานบุคลากรจึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียนและเพ่ือที่จะให้
บุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการท างาน ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ เชื่อมโยงกับ
การเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างความเข้าใจในระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กร 
สามารถสร้างงานให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและองค์กรได้ 
2.  วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันต่อวิทยาการใหม่ๆและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  บุคลากรในสถานศึกษา จ านวน  122 คน มีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 ด้านคุณภาพ  
  บุคลากรในสถานศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองการจัดการศึกษา ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าด้าน
การจัดการศึกษา สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการอบรม สัมมนา และศึกษา    ดูงานมาพัฒนา
โรงเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  



435 
 

4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมาย 

(เกณฑ์) 
1. ศึกษาดูงานโรงเรียนและหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

1. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้เปิด
โลกทัศน์มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน 80 

2. ประชุมสัมมนาวิชาการ 2. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญกบั
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 

80 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
    6.1  การเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ของบุคลากรทางการศึกษา 
    6.2  การจัดอบรมขยายผลทางวิชาการให้บุคลากรในการขอเลื่อนวิทยะฐานะ 
    6.3  ศึกษาดูงานโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ       1 พ.ย. 65 – 20 ม.ค. 
66 

  

2 จัดท าโครงการ        1 ธ.ค. 65 -20 
ม.ค.66 

  

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

         1-28 
ก.พ. 

 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน         20 ม.ค-20 
ก.พ 

 

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน         20 ม.ค-20 
ก.พ 

 

6 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินกำรในโครงกำร
ที่วำงไว ้

 

๖ตลอดปีการศึกษา 2565 



436 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

- อบรม สัมมนำ 
 - ศึกษำดงูำน           1-30 

7 การประเมินผลการด าเนินงาน           25-
30 

8 สรุปและรายงานผล           25-
30 

7.งบประมาณ : 140,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว  เป็นเงินจ านวน 140,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่าใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หวั

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 อบรม – สัมมนา         
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง 122 คน   140,000     140,000 
 รวม   140,000  /   140,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : ............................................................................................................................  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสิริลักษณ์ แว่นเรืองรอง  และ  นางสาวอมรรัตน์  พจนา                               

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา, 
                                 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา, 
                                 กองทุนสวัสดิการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11. การประเมินผล : .การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 ผลลัพธ์  บุคลากรในสถานศึกษา มีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน ามา
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     12.2 ผลผลิต บุคลากรในสถานศึกษา จ านวน  คน มีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
  



437 
 

     12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท างานในหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพและมี ผลสัมฤทธิ์ใน

เกณฑ์ที่ดี 
 
13.    งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

 
                 ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                                                           
 
        (นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง)                    (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)    

   หัวหน้างานบุคลากร                          รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   
       เห็นควรอนุมัต ิ                     เห็นควรอนุมัติ            
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนางานบุคลากร  
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.2, 2.4, 2.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 (3.4) 4 (4.1,4.5) 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3,4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวนิลลัดดา  สมศรีสุข, นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแก้ว, นางสาวเบญจพร  อ่อนจงไกร 
ระยะเวลา :  1  พฤษภาคม 2565 -  28  กุมภาพันธ์  2566 
สถานที ่ :  งานบุคลากร ห้องธุรการ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  60,000 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของคน โดยให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้
อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง ครูจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของคนซึ่งเกิดจาก
การศึกษาท่ีเป็นรากฐานส าคัญ จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและวิทยาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบพฤติกรรม
ของนักเรียนซึ่งหลงใหลในอารยะธรรมของต่างชาติ ที่ปรากฏทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี ท าให้ครูต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในทุก ๆ ด้าน ครูผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  จึงต้องมีขวัญ/ก าลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้มีพลังใจที่จะทุ่มเท  เสียสละ เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่
ประจักษ์  มีผลงานที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ให้นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการที่สูงขึ้น เป็นพลโลกที่ดีและชุมชนพึงพอใจ  

2.  วัตถุประสงค์ :  
2.1. เพ่ือให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
2.2. เพ่ือให้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างเหมาะและมีประสิทธิภาพ 
2.3. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ มีคุณภาพและรองรับการน าข้อมูลสู่ระบบออนไลน์ 

 

3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ    

1. มีวัสดุ  อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละ 90 
2. บุคลากรของสถานศึกษาได้รับบริการจากการปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละ 90 
3. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรมากกว่าร้อยละ 90 

 ด้านคุณภาพ    
1.  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพในการท างานและมีผลงานตามมาตรฐานมากกว่าร้อยละ 90 
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 
กิจกรรมที่ 1 
พัฒนางาน
บุคลากร 

1. จัดหาวัสดุที่ดีมีคุณภาพ
เพียงพอในการใช้ปฏิบัติงาน
พัฒนางานบุคลากร 
2. พัฒนาระบบงานบริหาร
บุคลากรที่เป็นปัจจุบันและพัฒนา
เข้าสู่ระบบออนไลน์ 
3. ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. มีวัสดุที่ดีมีคุณภาพเพียงพอในการ
ใช้พัฒนางานบุคลากร 
2. การบริหารงานบุคลากร มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
3. ขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

85 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
5.1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
5.2. จัดท าโครงการ 
5.3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
5.4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 5.6.1. เตรียมแผนการจัดซื้อ 
 5.6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ 
 5.6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินที่ก าหนด 
 5.6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 5.6.5. ตรวจรับ/ส่งมอบพัสดุ 
 5.6.6. เสนอการเงินเพ่ือเบิกจ่าย 
 5.6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสร็จต่างๆส่งการเงิน 
 5.6.8. ลงทะเบียนพัสดุ 
5.8. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5.9. สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานบุคลากร            

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ             

2 จัดท าโครงการ           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 
 

         

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไว ้

  
 
 
 

 
 
 

       

  6.1. เตรยีมแผนการจัดซื้อ            

  6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ            

  6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินที่ 
        ก าหนด 

           

  6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินท่ีได้รับ 
        อนุมัติ 

           

  6.5. ตรวจรบั/ส่งมอบพัสด ุ            

  6.6. เสนอการเงินเพื่อเบิกจ่าย            

  6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสรจ็ต่างๆ 
        ส่งการเงิน 

    
 

      

  6.8. ลงทะเบียนพสัด ุ            

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล            
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :  60,000   บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว  60,000    บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน................. บาท 
  - อ่ืนๆ  ................................................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานบุคลากร  
1 หมึกเครื่องปริ้นเตอร ์ รุ่น HP laserjet 5,500       5,500 
2 กระดาษ A4 3,600       3,600 
3 กระดาษการ์ดสี ขนาด A4   800       800 
4 แฟ้มแบบห่วง ขนาด 2 นิ้ว 840       840 
5 ที่เย็บกระดาษ HD - 10 90       90 
6 ลวดเย็บกระดาษ MAX No.10-1 M 120       120 
7 กระดาษท าปกการ์ดสีขาว (180 แกรม) 300       300 
8 คลิปหนีบสีด า No. 108 120       120 
9 มีดคัตเตอร ์ 80       80 
10 ใบมีดคัตเตอร ์ 20       20 
11 POST IT  Flags ตราช้าง  300       300 
12 กรรไกร 80       80 
13 กาวแท่งสีขาว UHU 120       120 
14 เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 90       90 
15 เทปกาวสองหน้าอย่างหนา 100       100 
16 แฟ้มซองพลาสติกใส 340       340 
17 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  5,000      5,000 
18 ท าเนียบบุคลากรปี 2565 2,500       2,500 
19 ของขวัญ-ของที่ระลึกตา่งๆ 20,000       20,000 
20 งานมุฑิตาจิต   20,000     20,000 

 รวม 35,000 5,000 20,000     60,000 
 

 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องธุรการ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนิลลัดดา  สมศรีสุข, นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแก้ว, นางสาวเบญจพร  อ่อนจงไกร 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  - 



442 
 

 

Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบบันทึกการเบิก/การใช้วัสดุ/แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1. ผลลัพธ ์     การพัฒนางานบุคลากรพร้อมทั้งส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงาน 
 12.2. ผลผลิต     การบริหารงานบุคลากร มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
          12.3. ผลกระทบ (ด้านบวก)    พัฒนาระบบการปฏิบัติงานท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 
 
               ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
        (นางสาวนิลลัดดา  สมศรีสุข)                            (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)                                                                                                                         
                ต าแหน่ง  ครู                          รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   
             เห็นควรอนุมัติ                              เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  สมทบกองทุนเงินทดแทนของส่วนราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที ่ 2    ข้อที่  2.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวัลภา  กองศรีหา  
ระยะเวลา :  เมษายน  2565 – มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  เงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ได้ขยายความคุ้มครองไปยังลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีลูกจ้างต้องน าส่งเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทนทุกๆ ปี ตามที่มีการแจ้งประเมินค่าจ้างในระหว่างปีนั้นๆ กับส านักงานประกันสังคม
และกรมบัญชีกลาง เพ่ือผลประโยชน์ของลูกจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย  ถึงแก่ความตาย หรือ  
สูญหาย เนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้างโดยไม่ค านึงถึงวัน เวลา และสถานที่ แต่จะดูสาเหตุที่ ท าให้ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือให้มีระบบการดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกันและการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากการท างาน อุบัติเหตุ ของ
ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราวภายใต้สังกัดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 2.  เพ่ือดูแล รักษา หลังจากการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 
 3.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

      1. ลูกจ้างทุกคนที่สงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท างานสามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่
คลินิกโรคจากการท างานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

2. ลูกจ้างทุกคนที่เข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยไม่ได้แจ้งการประสบอันตราย หากผลการตรวจ
วินิจฉัยพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการท างานให้แจ้งนายจ้างเพ่ือยื่นแบบการประสบอันตราย (กท.16) ต่อ
ส านักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน เพ่ือโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินจากส่วนของกองทุนทดแทนจาก
ประกันสังคมโดยตรง 
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ด้านคุณภาพ 

1. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากเงินกองทุนทดแทนจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทน
นายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย 

2. ลูกจ้างได้รับเงินทดแทน ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนรายเดือน ค่าท าศพ และ              
ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน 
   

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
สมทบกองทุนทดแทน
ของส่วนราชการ
(ลูกจ้างชั่วคราว) 

1. จัดระบบการดูแลสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันและการวินิจฉัยโรคที่เกิดจาก
การท างาน อุบัติเหตุของครูอัตราจ้าง
และลูกจ้างชั่ วคราวภายใต้สั งกัด
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
2. จัดดูแล รักษา หลังจากการเกิด
โรคและอุบัติเหตุ 

ลูกจ้างทุกคน ได้รับความคุ้มครอง
จากกองทุนเงินทดแทนเมื่อประสบ
อันตรายเจ็บป่วยถึงแก่ความตาย 
ลู กจ้ างจะได้ รั บ เงินทดแทน  ค่ า
รักษาพยาบาล ค่าทดแทนรายเดือน 
ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน 
และค่าท าศพ 60 % ของค่าจ้างราย
เดือน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 
ของลูกจ้างทั้งหมด 

ร้อยละ 100 

 

DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติและผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6. กองทุนเงินทดแทนจะเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจ้างรายปี (ปีละ 1 ครั้ง) และนายจ้างต้องรายงาน
ค่าจ้างท่ีจ่ายจริงภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีถัดไป 
 7. สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
 

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

กิจกรรมที่ 1 สมทบกองทุนทดแทนของส่วนราชการ(ลูกจ้างชั่วคราว) 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติและ
ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว้ 

 
           

7 สรุปและรายงานผล             
 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น   :               10,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว      10,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ..........-......... บาท 
  - อ่ืนๆ  .......................-............................. บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

กิจกรรมที่ 1 สมทบกองทุนทดแทนของส่วนราชการ(ลูกจ้างชั่วคราว) 
1 น าส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

ประจ าปี 2566 
  10,000.00     10,000.00 

 รวม   10,000.00     10,000.00 
 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวัลภา  กองศรีหา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : ส านักงานประกันสังคม จังหวัดสกลนคร 
Check (C) 
11. การประเมินผล :  1. จัดระบบในการท างานก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

2. แบบประเมินโครงการ 
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
       1. โรงเรียนส่งเงินกองทุนทดแทนให้ลูกจ้างกับส านักงานประกันสังคมของทุกปี 
 2. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุนทดแทนเมื่อประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่    
    ความตาย รับเงินทดแทนที่ส านักงานประกันสังคม 
 12.2 ผลผลิต    
       1. นายจ้างโรงเรียนรายงานค่าจ้างของลูกจ้างส่งประกันสังคมภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  
  การส่งเงินสมทบกองทุนทดแทนตามจ านวนเงินค่าจ้างระหว่างปีของลูกจ้างทุกคน ที่ 
  ประกันสังคมแจ้งค่าจ้างในปีนั้นๆ ส่งสมทบร้อยละ 0.20 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
          1. ลูกจ้างทุกคนที่ท างานในโรงเรียนได้รับสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองทันทีตั้งแต่วันแรกที่เข้า
  ท างานให้นายจ้าง เมื่อเกิดประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว        งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    อ่ืนๆ  

                 ผู้เสนอโครงการ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
             (นางวัลภา  กองศรีหา)                       (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)                                                                                                                          
         หัวหน้างานการเงินและบัญชี             รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 

              เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 

   อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 

 
(นายบดินทร์  นารถโคษา) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  จัดการบริการสาธารณูปโภค 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่  2.2, 2.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางจิราวรรณ   วัฒนสุระ 
ระยะเวลา :  เมษายน 2565 – มีนาคม2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  1,300,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ในการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูง จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ   
เช่น  ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานด้านการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การบริการงานสาธารณูปโภคเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  บุคลากรทุกคนได้ใช้ไฟฟ้า-ประปา  อย่างเพียงพอ   
 ด้านคุณภาพ  
  เพ่ือให้การบริการงานสาธารณูปโภคเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1.ช าระค่าไฟฟ้า,  ประปา และ
โทรศัพท ์

1.เพื่อบริการงาน
สาธารณูปโภคเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละของบุคลากรใน
โรงเรียนได้ใช้สาธารณูปโภค
อย่างเพียงพอ 

85 

DO  (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2)  จัดท าโครงการ 
3)  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5)  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6)  ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
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 -ช าระค่าไฟฟ้า,  ประปา และโทรศัพท์ตามระเบียบราชการ 
 -สรุปประมวลผลข้อมูลการใช้น้ าประปา ไฟฟ้าและโทรศัพท์เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน

ประหยัดพลังงาน-ลดค่าใช้ไป 
7)  ประเมินผลการด าเนินงาน 
8)  สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 1,300,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 1,300,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แท
น งบ

อุด
หน

ุนร
าย

หัว
 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1. ค่าน้ าประปารายเดือน 
(12 เดือน×20,839.66 บาท) 

  250,076     250,076 

2. ค่าไฟฟ้ารายเดือน 
(12 เดือน×87,494 บาท) 

  1,049,924     1,049,924 

 รวม   1,300,000  /   1,300,000 

 
  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ  

           

2 จัดท าโครงการ            

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว ้

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล            
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8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปาส่วนภูมิภาค 

Check (C) 

11. การประเมินผล : รายการรอบบิลการใช้จ่ายประจ าเดือน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  สาธารณูปโภคเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 12.2 ผลผลิต    
  บุคลากรทุกคนได้ใช้ไฟฟ้า-ประปา อย่างเพียงพอ   
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    นักเรียน มีความสุขในโรงเรียนเมื่อมีปัจจัยพ้ืนฐานเพียงพอ 
 
13.    งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

 

   ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางจิราวรรณ   วัฒนสุระ)               
 

(นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  
เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   (นายบดินทร์    นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : การชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงและซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่  2.2, 2.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1, 4.7 
ระยะเวลา : เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบ  : นายสุทธิชัย วิดีสา 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  140,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 

Plan (P) 
1. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันโรงเรียนมีรถยนต์ส าหรับติดต่อราชการกับหน่วยงานอ่ืนเป็นประจ า  ตลอดจนบริการทาง
การศึกษาของครู  นักเรียน  ชุมชน  รวมทั้งการเจ็บป่วยของครู นักเรียน และเพ่ือยืดอายุการใช้งานรถยนต์ 
จงึจ าเป็นต้องซ่อม บ ารุง และรักษาให้คงสภาพการใช้งานได้ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือบริการและประสานงานระหว่างหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วและมียานพาหนะรถยนต์ 

ให้มีอายุการใช้งานได้ดี 
 

3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านปริมาณ    
     1. น้ ามันเชื้อเพลิงมีปริมาณเพียงพอต่อการบริการรถโรงเรียนตลอดปีการศึกษา   
      2. ยานพาหนะมีสภาพเหมาะกับการใช้งาน     

 3.2 ด้านคุณภาพ    
                บริการและประสานงานระหว่างหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง   
2. ซ่อมบ ารุงรถยนต์และ 
เครื่องตัดหญ้า  
3.ช าระค่าธรรมเนียมประกันภัย
รถยนต ์

1. เพื่อบริการและ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2. เพื่อให้งานบริการรวดเร็ว
และมรีะสิทธิภาพ 

1. มีน้ ามันเช้ือเพลิงเพียงพอต่อการ
บริการรถโรงเรียนตลอดปีการศึกษา    
2. ยานพาหนะมีสภาพเหมาะกับการ
ใช้งานได้ 

85 
 
 

85 
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DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

-จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง   
-ซ่อมบ ารุงรถยนต์และเครื่องตัดหญ้า  
-ช าระค่าธรรมเนียมประกันภัยรถยนต์ 

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   

 

  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ  

           

2 จัดท าโครงการ            
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ

ในโครงการที่วางไว ้
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            
8 สรุปและรายงานผล            
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 140,000 บาท 

  - งบอุดหนุนรายหัว 140,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 ค่าเติมน้ ามันเชื่อเพลิง   140,000      
 รวม   140,000  /   140,000 

 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุทธิชัย  วิดีสา 
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   12.1   ผลลัพธ์    เพ่ือบริการและประสานงานระหว่างหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
  12.2   ผลผลิต   - มีน้ ามันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการบริการรถโรงเรียนตลอดปีการศึกษา  
   - ยานพาหนะทุกชนิดมีสภาพการใช้งานได้ดีขึ้น   และ มีประกันอุบัติภัย  
  12.3   ผลกระทบ (ด้านบวก)  ครู  นักเรียน  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้รับบริการและ
การประสานงานอย่างทั่วถึง 
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13.    อุดหนุนรายหัว      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

 
  

   ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายสุทธิชัย  วิดีสา)               
 

(นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  
เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

    
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   (นายบดินทร์    นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : การจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่  2.2, 2.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1, 4.7 
ระยะเวลา : เมษายน 2565 – มี.ค. 2566 
ผู้รับผิดชอบ  : นายสุทธิชัย วิดีสา 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 1,100,000 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
 
Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาต้องการปรับปรุงพัฒนางานของโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัว ทั้งด้าน
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์และงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบทาง
ราชการ และข้อมูลเป็นปัจจุบัน อีกทั้งการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมและการรักษา
ความสะอาดเพ่ือให้เกิดความน่าอยู่ ร่มรื่นและเป็นไปตามระบบการปฏิบัติงานเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแผน
ของทางราชการ 
 

2. วัตถุประสงค์   
   1. มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และงานพัสดุ 
 2. เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ    

1. มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ,คอมพิวเตอร์และงานพัสดุ 
  2. มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป 
 3.2 ด้านคุณภาพ     

1. งานด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์และงานพัสดุ มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เกิดความคล่องตัว 
   ตามระเบียบของทางราชการ  ท าให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. งานบริหารงานทั่วไป มีคุณภาพ อาคารสถานที่ ห้องน้ า-ห้องส้วมเกิดความสะอาด ร่มรื่น  
      ตามระบบงานและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบแผนของทางราชการ ท าให้งานเป็นไป 

   อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. สรรหาบคุลากรที่มีความรู้ 1. เพื่อให้งานวิชาการ การ 1. ร้อยละของบุคลากร 85 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์และ
ด้านงานพัสด ุ
2. สรรหาบคุลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการ 

จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้งานพัสดุโรงเรยีนมี
คุณภาพ และข้อมลูเป็นปัจจุบัน 
3. เพื่อให้งานด้านคอมพิวเตอร์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้งานพัฒนาอาคาร
สถานที่สะอาด ร่มรื่น เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้ 

ที่มีคุณสมบัตมิีความรู้
ความสามารถ ปฏิบตัิงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

  -สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์ 
  และด้านงานพัสดุ 
-สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการ  

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ  

           

2 จัดท าโครงการ            

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว ้

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล            
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  7. งบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว 1,419,600บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 จ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้าง
ช่ัวคราว (12 เดือน) 

   1,100,000 /   1,100,000 

 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุทธิชัย วิดีสา 
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : ไม่มี 

Check (C) 
11. การประเมินผล : ประเมินเชิงประจักษ์ , ผลงานที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  

 - งานด้านวิชาการเกิดเกิดความคล่องตัว และงานการเงินเป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องทาง
ราชการและเป็นปัจจุบัน 

 - งานด้านบริหารทั่วไป อาคารสถานที่ ห้องน้ า-ห้องส้วม เกิดความสะอาด ร่มรื่น และสภาพ
ภายในโรงเรียนเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 

 12.2 ผลผลิต      
- งานด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์และงานพัสดุโรงเรียนทุกอย่าง เป็นปัจจุบันเกิดประโยชน์ต่อ

ทางราชการ 
- งานด้านบริหารงานทั่วไป พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ 
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13.    อุดหนุนรายหัว      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 
              

   ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายสุทธิชัย  วิดีสา)               
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   (นายบดินทร์    นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : ค่าบริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อการสืบค้นของนักเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1 ,2 ข้อที่  1.1(4), 2.5, 2.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3, 2.4 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายสุทธิชัย   วิดีสา 
ระยะเวลา :  วันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  200,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
 
Plan (P) 
1. หลักการและเหตุผล  
 การใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมทักษะ ความรู้และเสริมสร้างจริยธรรมเข้า
ไปด้วยกัน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT.) มาใช้ 
จ าเป็นต้องอาศัยความเร็วของอินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้าถึงข้อมูลได้ทันที โดยเฉพาะสื่อสังคมแห่งการเรียนรู้(Social 
Media) ซึ่งส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. ได้ก าหนดให้ สื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ (Social 
Media) เป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมสร้าง ส าหรับครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ดังนั้น จึงมีการ
ด าเนินการเพ่ิมความเร็วของอินเตอร์เน็ตให้สูงขึ้นกว่าเดิม และเพ่ือสร้างความมั่นคงของสัญญาณในการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการรองรับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 และ เว็บ 3.0 ซึ่งเป็น สื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ (Social 
Media) เพ่ือการเรียนการสอนในทุกลุ่มสาระต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือนักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ได้ 
2. เพ่ือนักเรียนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองให้สูงขึ้น 
3. ครูสามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนใช้อินเตอร์อย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ได้อย่างขีดจ้ากัดทั้งเวลาและสถานที่ 

 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ ครูและนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ 
เกีย่วกับระบบอินเตอร์เน็ต สามารถน าความรู้ไปศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถ 
ของตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
 3.2 ด้านคุณภาพ ครูและนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสาร และสื่อสารกันบนอินเตอร์เน็ตได้ 
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4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. ข้ันเตรียมการ(Plan)  

1.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรยีน 1.2 
ประชุมปรึกษา วางแผนด าเนินการ 

1. เพื่อปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตใน
โรงเรียน 

1. ระบบสารสนเทศ 
ของโรงเรียน 
2. ร้อยละของนักเรียน
ที่เข้าใช้ 

100 

2. ด าเนินกิจกรรม Do  
2.1 ท้าสัญญาใช้บริการอินเตอรเ์นต็
ผ่านวงจรเช่า 
3.ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 3.1 
ประชุมตดิตามผล  
3.2 สอบถามความคิดเห็น 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) น้าผล
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่อง เพื่อการวางแผนพัฒนา
ต่อไป 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 -ติดต่อหน่วยงานผู้ดูแลให้บริการเครือข่าย 
 -ช าระค่าบริการ 
 -ขออนุญาตเบิกจ่ายงบประมาณ 
 -ติดตามผลการให้บริการ หากมีปัญหาก็ด าเนินการติดต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ 
 -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการวางระบบเครือข่าย 
 -จัดจ้าง/ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่ายค่าแรงติดตั้ง วางระบบเครือข่าย 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ    

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 200,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบเหลือจ่าย ปี 2564   200,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1   
1 ค่าอินเตอร์เนต็รายเดือน   

(12 เดือน * 15,000 บาท) 
  200,000   /  200,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุทธิชัย  วิดีสา 
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 
 
 

Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงานโครงการ  
           

2 จัดท าโครงการ            
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ

ในโครงการที่วางไว ้
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            
8 สรุปและรายงานผล            
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 12.1 ผลลัพธ์   
1.นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้และการสื่อสาร

บนอินเตอร์เน็ตได้  
2.นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.2 ผลผลิต  
1.นักเรียนเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ร้อยละ 100 
2. ครูสามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
   1. นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้  

2. เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล  
3. นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลละข่าวสารบนอินเตอร์เน็ตได้  
4. ครูสามารถติดต่อสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตได้ในเกณฑ์ที่ดี 

13.  อุดหนุนรายหัว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

 

   ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายสุทธิชัย  วิดีสา)               
 

(นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  
เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

    
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   (นายบดินทร์    นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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