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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 
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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  
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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 

  



22 
 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

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 
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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  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


