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คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันฐาน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” มีมติ
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โรงเรียนต่อไป 
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คำนำ 

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564  ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เป็นกรอบ

การดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์การให้บริการ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ โดยมีการ

วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ

สำนักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 

โดยกำหนดกลยุทธ์ที ่ม ุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายท่ีได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานเล่มนี้จนลุล่วงด้วยดี  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” หวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติงานเล่มนี้ จะเป็นคู่มือการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   

 

 
(นายตรีชนนท์  แสนอุบล) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

 
 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 1.  ประวัติการก่อต้ังโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” 
  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  กระทรวงศึกษาธิการ  
ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 22  มีนาคม  พ.ศ.  2520  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการขยายการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาสู่ตำบลให้มากขึ้น  โดยได้รับการบริจาค ท่ีดินปลูกสร้างอาคารเรียนจาก นางจันทร์เพ็ญ    
โพธิ์คำ  ข้าราชการบำนาญโรงเรียนเจริญศิลป์วิทยา จำนวน  42  ไร่  3  งาน  15  ตารางวา   
  ปีการศึกษา  2526  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท         
(มพช. 2  รุ่น 1)  
  ปีการศึกษา  2530  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษา (ค.อมต.สศ.) 
  ปีการศึกษา  2531 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    
และสังคม (มพช.ส.)  และโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดเล็ก 
  ปีการศึกษา  2536  กรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ปีการศึกษา  2540   กรมสามัญศึกษา มีคำส่ังแต่งต้ังให้เล่ือนตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ 
  ปีการศึกษา  2545  กรมสามัญศึกษา มีคำส่ังให้นายประเสริฐ  เคนทะวาย  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำตากล้าราช-
ประชาสงเคราะห์  และให้ นายลิขิต  คำภูแสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์  มาดำรงตำแหน่งแทน
จนถึงวันเกษียณอายุราชการ คือ วันท่ี 30  กันยายน  พ.ศ. 2554   
     ปีการศึกษา  2554  ต้ังแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา-
มัธยมศึกษา เขต 23  มีคำส่ังให้นายกิตติศักดิ์   สุวรรณชัยรบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี  
มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์”  แทน นายลิขิต  คำภูแสน   
จนถึงวันท่ี 4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  
      ปีการศึกษา  2559  ต้ังแต่วันท่ี  4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา-
มัธยมศึกษา เขต 23  มีคำส่ังให้  นายกิติศักด์ิ  สุวรรณชัยรบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำ
อนุสรณ์” ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นม่วงพิทยาคม และให้ นายตรีชนนท์  แสนอุบล  
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี มาดำรงตำแหน่งแทน จนถึงปัจจุบัน 
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  ทำเนียบผูบ้ริหาร  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาการบริหารงาน 
1 นายธีระวฒัน์    คำหนองคู มิ.ย 20 – พ.ค. 28 
2 นายสมเกียรติ   ศุภวรรธนะ มิ.ย. 28 – พ.ย. 32 
3 นายสุวัฒน์   อินธิเสน พ.ย. 32 – พ.ย. 34 
4 นายมนตรี   สุวรรณรงค์ พ.ย. 34 – ม.ค. 40 
5 นายประเสริฐ   เคนทะวาย ม.ค. 40 – ก.ค. 45 
6 นายลิขิต   คำภูแสน  ก.ค. 45  – ก.ย. 54 
7 นายกิตติศักดิ์   สุวรรณชัยรบ    30 พ.ย. 54  –  4 พ.ย. 59 
8 นายตรีชนนท์  แสนอุบล    4 พ.ย. 59   –  ปัจจุบัน 

 

         ปรัชญาของโรงเรียน    

 “นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา”   แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา ไม่ม ี

คติพจน์ของโรงเรียน 

“สร้างสรรค์ สามัคคี มีวินัย ใจรักชาติ” 

อักษรย่อของโรงเรียน  คือ   จ.ศ. 

สีประจำโรงเรียน   “ฟ้า – แสด” 

สีฟ้า     หมายถึง   ความรุ่งเรืองและความสดใส 

  สีแสด   หมายถึง   ความรู้อันรุ่งเรือง  

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  
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2.  สถานที่ต้ังและแผนที่ต้ังโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”  ต้ังอยู่ เลขท่ี 402 หมู่ 2  ตำบลเจริญศิลป์   
อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอำเภอเจริญศิลป์  ประมาณ  2  กิโลเมตร  ห่างจาก 
อำเภอสว่างแดนดินประมาณ  15  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเมือง  จังหวัดสกลนครประมาณ  110  กิโลเมตร   
มีเนื้อที ่42 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา  โดยมีเขตติดต่อดังนี้ 
 
  ทิศเหนือ   ติดกับ  บ้านหนองน้อย 
  ทิศใต้    ติดกับ  บ้านเจริญศิลป์ 
  ทิศตะวันออก  ติดกับ  บ้านเจริญศิลป์ 
  ทิศตะวันตก  ติดกับ  หนองทุ่งมนและบ้านเจริญศิลป์ 
 

ภาพที่ 1 :  แผนที่ต้ังโรงเรียน 
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 1.  ข้อมูลบุคลากร 

     ตารางที่ 1 : จำนวนบุคลากร   
 

ตำแหน่ง 
จำนวน ( คน ) 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อำนวยการ 1 - 1 

รองผู้อำนวยการ - - - 
ครู 14 16 30 

ครูผู้ช่วย 3 4 7 
พนักงานราชการ 1 1 2 

ครูอัตราจ้าง - - - 
ครูธุรการ - 1 1 

พนังงานบริการอัดสำเนา - - - 
ช่างไม้ ขั้น 4 1 - 1 

ลูกจ้างช่ัวคราว 1 1 2 
รวม 21 23   44 

                        

        ข้อมูล  ณ  วันท่ี  18 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563         
 

       ตารางที่ 2 : จำนวนบุคลากรจำแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา 
 

สายงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

สายบริหาร จำนวน - 1 - 1 
ร้อยละ - 100 - 100 

สายการสอน จำนวน 28 11 - 35 
ร้อยละ 71.8 28.2 - 100 

รวม จำนวน 28 12 - 40 
ร้อยละ 70 30 - 100 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าในการรวมบุคลากรสายบริหารและสายการสอนมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 70  และปริญญาโท ร้อยละ 30 
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 2. ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่ 18 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563         

 ตารางที่ 3 : จำนวนนักเรียน   

 

  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 3.  ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 
 

 ตารางที่ 4 :  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ท่ี รายการ โครงสร้าง 
จำนวน 
ห้อง 

ปี
ก่อสร้าง 

งบประมาณ 
การก่อสร้าง 

1 อาคารเรียน แบบ216ค ตึก 2 ช้ัน 16 2523 
ต่อเติม 
2525 

2,600,000 
(1,250,000+1,350,000) 

2 อาคารเรียนแบบ108ล ตึกช้ันเดียว 8 2537 4,033,000 

3 อาคารเรียนแบบ108ล ตึกช้ันเดียว 8 2539 4,150,000 

4 โรงฝึกงานอุตสาหกรรม ตึกช้ันเดียว 2 2527 755,666 

5 โรงฝึกงานเกษตร ตึกช้ันเดียว 1 2527 377,833 

ระดับ 
จำนวนห้องเรียน 

(ห้อง) 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 5 75 84 159 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 5 79 85 164 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 67 82 149 

รวม ม.ต้น 15 221 251 472 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 3 28 51 79 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 3 28 45 73 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 30 33 63 

รวม ม.ปลาย 9 86 129 215 
รวมทั้งหมด 24 307 380 687 
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ท่ี รายการ โครงสร้าง 
จำนวน 
ห้อง 

ปี
ก่อสร้าง 

งบประมาณ 
การก่อสร้าง 

6 หอประชุม002/27 มพช.2 ตึกช้ันเดียว - 2527 1,040,000 

7 บ้านพักครู202ก ตึก 2 ช้ัน 2 2522 160,000 

8 บ้านพักครู202ก ตึก 2 ช้ัน 2 2524 150,000 

9 บ้านพักครู202ก ตึก 2 ช้ัน 2 2526 208,000 

10 บ้านพักครูแฝด  2 UNIT ครึ่งตึกครึ่งไม ้ 4 2527 300,000 

11 บ้านพักครู204ก ตึก 2 ช้ัน 2 2528 208,000 

12 ห้องน้ำ-ห้องส้วม ปูนชั้นเดียว 4 2527 15,000 

13 ห้องน้ำ-ห้องส้วมขนาด 6/27 ปูนชั้นเดียว 6 2528 100,000 

14 ห้องน้ำ-ห้องส้วมขนาด 6/27 ปูนชั้นเดียว 6 2546 189,000 

15 อาคารเรียน สปช 2/28 ปูน 3 ช้ัน 18  2558 8,999,777 

16 ห้องส้วมหญิง 6/49 ปูนชั้นเดียว 6 2559 490,900 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

5. ผลงานความสำเร็จของโรงเรียนรางวัลที่ได้รับในปี 2561-2563 
            1.รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  ระดับ ScQA ปี 2561 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    2.ได้รับประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 
2561  กระทรวงศึกษาธิการ 
   3.รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69   
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 รายการ  ได้แก่ การประกวดภาพยนตร์ส้ัน ระดับ ม.4-6  การประกวดสวดมนต์แปล
อังกฤษ ระดับ ม.1-6   การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 และ ม.4-6   การแข่งขันการแสดงตลก
ระดับ ม.1-6     
    4.ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 44 รายการ  เหรียญเงิน 3 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการ ในงาน
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับ สพม.23 โซนคัดเลือกท่ี 3 

ข้อมูลเก่ียวกับชุมชน 
 1.  ที่ต้ังอำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 

ภาพที่  2  :  แผนที่ต้ังอำเภอเจริญศิลป์ 

 
  2.   ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

  2.1  ลักษณะภูมิประเทศ 
         สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูง  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  และดินลูกรัง  มีแม่น้ำสำคัญ  
คือ แม่น้ำสงครามทางแนวติดต่อด้านทิศตะวันตกบริเวณตำบลหนองแปน และลำน้ำยามทางด้าน 
ทิศตะวันออก ตำบลเจริญศิลป์   ตำบลโคกศิลา 
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  2.2  ลักษณะภูมิอากาศ 
        ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
    ฤดูร้อน              เริ่มต้ังแต่  เดือนกุมภาพันธ์ ถึง  เดือนพฤษภาคม 
    ฤดูฝน                เริ่มต้ังแต่  เดือนมิถุนายน ถึง  เดือนตุลาคม 
    ฤดูหนาว             เริ่มต้ังแต่  เดือนพฤศจิกายน ถึง  เดือนมกราคม 
 3.  การปกครอง 
  3.1  การปกครองส่วนภูมิภาค   อำเภอเจริญศิลป์  แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะ
ปกครองท้องท่ีพ.ศ. 2457  อำเภอเจริญศิลป์แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 59 หมู่บ้าน ได้แก่ ดังนี้ 
               3.1.1  ตำบลบ้านเหล่า     17  หมู่บ้าน 
     3.1.2  ตำบลเจริญศิลป์    12  หมู่บ้าน 
        3.1.3  ตำบลทุ่งแก                   11       หมู่บ้าน 
     3.1.4  ตำบลโคกศิลา          8  หมู่บ้าน 
     3.1.5  ตำบลหนองแปน    11  หมู่บ้าน  
  3.2  การปกครองส่วนท้องถ่ิน  อำเภอเจริญศิลป์ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
6  แห่ง  ได้แก่  
     3.2.1  เทศบาลตำบลเจริญศิลป์  ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของตำบลเจริญศิลป์และ 
  บางส่วนของตำบลทุ่งแก 
     3.2.2  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลบ้านเหล่าท้ังตำบล 

   3.2.3  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์  ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลเจริญศิลป์                             
(นอกเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์) 

     3.2.4  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลทุ่งแก 
  (นอกเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์) 
     3.2.5  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา  ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลโคกศิลาท้ังตำบล 
     3.2.6  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน  ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลหนองแปนท้ังตำบล 
 

  4.  สภาพทางเศรษฐกิจ  
  4.1  ข้อมูลอาชีพ 
     4.1.1  อาชีพหลัก  ทำนา  ทำไร่ ทำสวน   
               4.1.2  อาชีพเสริม   รับจ้าง  ทอผ้าไหม  หัตถกรรมในครัวเรือน  เล้ียงสัตว์ 
  4.2  ข้อมูลการเกษตร  อำเภอเจริญศิลป์มีพื้นท่ีการเกษตรท้ังส้ิน  117,540  ไร่    
พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ ได้แก่ 
                      4.2.1  ข้าว       พื้นท่ีปลูก   93,500   ไร่       
                      4.2.2  พืชไร่ (อ้อย/แตงไทย)   พื้นท่ีปลูก  15,500   ไร ่
                      4.2.3  ไม้ผล (มะขามหวาน/มะม่วง)   พื้นท่ีปลูก     5,330   ไร ่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


9 
 

 

                 4.3  ข้อมูลการปศุสัตว์ 
                      4.3.1  กระบือ                 จำนวน             4,728   ตัว 
                      4.3.2  โค                         จำนวน            6,415   ตัว 
                      4.3.3  เป็ด                       จำนวน            8,315   ตัว 
                      4.3.4  ไก่                         จำนวน       100,117   ตัว 
              4.4  ข้อมูลการพาณิชย์   
                      4.4.1  สถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน  4  แห่ง 
                      4.4.2  ธนาคาร 1 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
                      4.4.3  สหกรณ์การเกษตรเจริญศิลป์ จำกัด 
                      4.4.4  สหกรณ์การเกษตรมหาชนอำเภอเจริญศิลป์ จำกัด 
                 4.5  ข้อมูลการท่องเที่ยว  สถานท่ีท่องเท่ียวที่สำคัญ คือ 
                       4.5.1  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม (โครงการในพระราชดำริ) 
                       4.5.2  อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน  (อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่)  
   

ที่มา :ข้อมูลทางเวปไซด์  http://charoensin.sakonnakhon.doae.go.th/Jarentsin.html 
  

 5.  สภาพทางสังคม  
              5.1  โครงสร้างประชากร 
                      ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอเจริญศิลป์เป็นคนไทยอีสาน มีภาษาพูดเป็นภาษาท้องถิ่น
อีสาน บางส่วนอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ 

 ประชากรในเขตของอำเภอเจริญศิลป์ ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2561  รวมทั้งส้ิน 38,31คน 
ชาย  19,356 คน หญิง 18,959  คน  
    
 ที่มา :ข้อมูลทางเว็บไซด์  ระบบสถิติทางเวชระเบียน
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php 
 
  5.2  การศึกษา   ส่วนใหญ่จัดระบบการศึกษาในโรงเรียนซึง่รัฐบาลจัดให้ แยกเป็น 
                      5.2.1 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  มี 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”   
      5.2.2  โรงเรียนขยายโอกาส  เปิดสอนต้ังแต่ช้ันเตรียมอนุบาล ถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มี  1  โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านนาสีนวล                      
     5.2.3  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  เปิดสอนต้ังแต่ช้ันเตรียมอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6              
และโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนต้ังแต่ช้ันเตรียมอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มี  26  โรงเรียน 
 

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php


10 
 

 

    5.2.4  สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.)  แยกเป็น 
สายสามัญ  ซึ่งเปิดสอนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  และสายอาชีพ 
ระยะส้ัน เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเร่งรัดในด้านต่าง ๆ เช่น  ตัดเย็บเส้ือผ้า  ช่างยนต์  ช่างเสริมสวย 
                      5.2.5  โรงเรียนเอกชน 2  แห่ง คือ โรงเรียนเจริญพัฒนา เปิดสอนต้ังแต่ช้ันเตรียมอนุบาล                           
ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   และโรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาล 
                      5.2.6  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   ม ี 8  แห่ง                
                5.3  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
                     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99 ศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 1 มีสถาบัน                 
หรือองค์กรทางศาสนา วัด ท่ีพักสงฆ์ จำนวน 48 แห่ง แยกเป็น วัด (มหานิกาย) รวม 26 แห่ง  วัด (ธรรมยุต)  
9 แห่ง  ท่ีพักสงฆ์ 12 แห่ง และโบสถ์คาธอลิก 1 แห่ง     
                   ประเพณีท่ีสำคัญคือ  
                           -  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  
                            -  งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งานประเพณีแข่งเรือ 
                            -  งานประเพณีลอยกระทง 
                            -  งานประเพณีนมัสการหลวงพ่อองค์ดำ 
 6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  มีแหล่งน้ำธรรมชาติท่ีสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำสงคราม และแม่น้ำยาม  มีอ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง  
ลำห้วยและหนองน้ำอื่นๆ 23  แห่ง   
    
   ที่มา :ข้อมูลทางเว็ปไซต์  http://charoensin.sakonnakhon.doae.go.th/Jarentsin.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://charoensin.sakonnakhon.doae.go.th/Jarentsin.html
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ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3  
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  หรือ  สมศ.  เมื่อวันท่ี  13 – 15  มิถุนายน  พ.ศ.  2555  มีผลการประเมินดังนี ้
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.62 ดีมาก          
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.42 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.23 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.31 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน    พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 
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กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

10.00 10.00 ดีมาก 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.50 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 86.68 ดี 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ  สมศ.       ได้              ไม่ได้ √ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1) ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น  โดยเฉพาะสาระวิชา
ภาษาอังกฤษ  และสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ควรให้ความสำคัญในลำดับแรก 
  2)  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และจากการเรียนการสอน             
ของครู  โดยใช้ส่ือ ICT คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ตมากขึ้น 
 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1) สถานศึกษาควรจัดให้ครูวิเคราะห์ผลการประเมิน มาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประเมนิผลการปฏิบัติงานท่ีหลากหลายอย่างเป็นระบบ 
  2)  ควรพัฒนาอาคารโรงอาหารให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ครูควรศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ให้หลากหลายมากขึ้น 
 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ควรดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความมั่นคง 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
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ส่วนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 

 
วิสัยทัศน์   

ภายในปี 2564  โรงเรียนเป็นผู้นำเทคโนโลยี  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ดำรงตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ   

1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

3. ส่งเสริมครู บุคลากร และนักเรียนให้เป็นผู้นำเทคโนโลยี 

4. พัฒนาผู้เรียนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
           ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

           ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

           ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

           ยุทธศาสตร์ท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
           ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ 

1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2.ผู้บริหารและครูมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณและเป็นผู้นำเทคโนโลยี 

3.โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

4.ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา 

กลยุทธ์ 

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและดำรงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา 

อัตลักษณ์          ไหว้งาม น้ำใจดี มีจิตอาสา  

เอกลักษณ์         ผู้นำเทคโนโลยี  มีวิถีพอเพียง        

 

สมรรถนะหลัก 

 นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถโดยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 

โมเดลการพัฒนา   DAMs Model  และ วงจรคุณภาพ   PDCA 

ลงมือทำ   นำไปใช้  ขยายผลโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

D : Doing  วางแผนและลงมือปฏิบัติ 

A : Applying  ตรวจสอบ นำไปประยุกต์ใช้ 

M : Magnifying  ปรับปรุงแก้ไข  ขยายผล 

s : Sufficiency economy  ดำเนินงานโดยการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อให้เกิดความรู้ท่ีคงทนยั่งยืน 
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ส่วนท่ี 3 
การดำเนินงานโครงการ 

 

3.1 งบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2564 
 

ประเภทรายรับ 
รายรับ

ปีงบประมาณ 
2564 

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2564 รวมงบประมาณ 
ตามประเภทรายรับ 

(บาท) 1ต.ค.63-31มี.ค.64 
(2/2563) 

1เม.ย.-30ก.ย.64 
(1/2564) 

เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียน 
การสอน(อุดหนุนรายหัว) 

2,469,000 1,234,500 1,234,500 2,469,000 
 

งบพัฒนาผู้เรียน 619,610 309,805 309,805 619,610 

เงินบำรุงการศึกษา 945,000 472,500 472,500 945,000 

รวมงบประมาณ 
ตามปีงบประมาณ (บาท) 

4,033,610 2,016,805 2,016,805 4,033,610 

 
3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ   
 การจัดสรรงบประมาณ งบวิชาการ 60%  งบบริหารท่ัวไป 30% และงบสำรองจ่าย  10% 
   3.2.1.งานประจำตามโครงสร้าง 

 
กลุ่มงาน 

 

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม
งบประมาณ 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ส่ิงก่อสร้าง 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

- - - 820,000 - - - 820,000 

กลุ่มบริหารงาน
บริหารท่ัวไป 

- - 3,000 217,000 720,000 - - 940,000 

กลุ่มบริหารงาน 
งานบุคคล 

198,000  240,000 20,000 
                

- - - 458,000 

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
และแผนงาน 

- - - 13,300 - - - 13,300 
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3.2.2.งบพัฒนาตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน 
 

กลุ่มงาน 
 

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน งบลงทุน รวม
งบประมาณ 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
ส่ิงก่อสร้าง 

กลยุทธ์ที่ 1 - - 1,002,400 611,310 - - - 1,613,710 
กลยุทธ์ที่ 2 198,000  240,000 3,000 - - - 441,000 

กลยุทธ์ที่ 3 - - 1,600 1,111,300 720,000 - - 1,832,900 

กลยุทธ์ที่ 4 - - - 139,000 - - - 139,000 

กลยุทธ์ที ่5 - - 3,000 4,000 - - - 7,000 

รวม 198,000  1,247,000 1,868,610    4,033,610 

 
การใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

รหัส โครงการ/งาน งบประมาณ แหล่งอื่น รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

บุคลากร 
งบ

ดำเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
จศ.013 โครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนภาษาไทย 
- 10,000 - - 10,000 ครูรัตนา   

บัวล้ำล้ำ 

จศ.014 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

- 10,000 - - 10,000 ครูวรางคณา  
มณีนพ 

จศ.015 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

- 10,000 - - 10,000 ครูจักรกฤษ  
แสนพันนา 

จศ.016 โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา 

- 11,000 - - 11,000 ครูสุนทร   
ขันศรี 

จศ.017 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

- 9,000 - - 9,000 ครูชาตรี  
ยาศิร ิ
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รหัส โครงการ/งาน งบประมาณ แหล่งอื่น รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

บุคลากร 
งบ

ดำเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
จศ.018 โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนและส่งเสริมความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

- 9,000 - - 9,000 ครูรัตนชัย  
จุลราข 

จศ.019 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

- 9,000 - - 9,000 ครูพายัพ   
ซาหิน 

จศ.020 โครงการพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาต่างประเทศ 

- 10,000 - - 10,000 ครูภัทรสุดา 
เกิดแสง 

จศ.021 โครงการพัฒนางานห้องสมุด - 21,000 - - 21,000 ครูรัฐยา  
แสนสามารถ 

จศ.022 โครงการส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่าน 

- 9,000 - - 9,000 ครูรัฐยา  
แสนสามารถ 

จศ.023 โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

- 9,000 - - 9,000 ครูอุมรินทร์ 
โปทาหล ี

จศ.024   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- 29,600 - - 29,600 ครูอุมรินทร์  
โปทาหล ี

จศ.025   โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- 20,000 - - 20,000 ครูจักรกฤษ  
แสนพันนา 

จศ.026 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและส่งเสริมการใช้ 
ICT เพื่อการเรียนรู ้

- 100,000 - - 100,000 ครูสาวิตร  
โคตรสโุน 

จศ.027 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านการผลิต
ภาพยนตร์ส้ัน 

- 10,000 - - 10,000 ครูวรวิทย์   
ไชยวงศ์คต 

จศ.028 โครงการโรงเรียนคุณภาพ - 6,000 - - 6,000 ครูวรวิทย์  
ไชยวงศ์คต 

จศ.030 โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์
เทคโนโลยีสำหรับการเรียน
การสอน 

- 94,000 - - 94,000 นายธนกฤต  
สันทา 
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รหัส โครงการ/งาน งบประมาณ แหล่งอื่น รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

บุคลากร 
งบ

ดำเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
จศ.
030/01 

กิจกรรมวิชาการ - 168,110 - - 168,110 ครูอุมรินทร ์
โปทาหล ี

จศ.
030/07 

กิจกรรมทัศนศึกษา - 120,000 - - 120,000 ครูรัฐยา   
แสนสามารถ 

จศ.09 โครงการส่งเสริมสุขภาพ - 4,000 - - 4,000 ครูเบญจมาศ  
ไชยช่วย 

จศ.032 ห้องเรียนพิเศษ EIS ( English 

for Integrated Studies )  

- - - 945,000           945,000           นางภัฑร์ธิชาษ์  
เริ่มลักคน์ 
และคณะ 

รวม - 668,710 - 945,000 1,613,710  

 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

รหัส โครงการ/งาน งบประมาณ แหล่งอื่น รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

บุคลากร 
งบ

ดำเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
จศ.03 โครงการการพัฒนา

ครูและบุคลากร 
- 240,000 - - 240,000 ครูประภาพร  

อุปโคตร 

 ลูกจ้างช่ัวคราว 198,000 - - - 198,000 ครูประภาพร  
อุปโคตร 

จศ.
01/010 

งานนิเทศการศึกษา - 1,500 - - 1,500 ครูวิชุดา  
เชื้อตาอ่อน 

จศ.
01/011 

งานวิจัยเพื่อการศึกษา - 1,500 - - 1,500 ครูกิตติคุณ  
เชื้อสุจริต 

รวม 198,000 243,000 - - 441,000 - 

 
กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
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รหัส โครงการ/งาน งบประมาณ แหล่งอื่น รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

บุคลากร 
งบ

ดำเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
จศ.06 โครงการพัฒนาบรรยากาศ

และส่ิงแวดล้อม 
- 1,500 - - 1,500 ครูโยธิน   

ถาบุตร 

จศ.
06/01 

พัฒนางานอาคารสถานท่ี - 200,000 - - 200,000 ครูโยธิน 
ถาบุตร 

จศ.
06/02 

สาธารณูปโภค - 720,000 - - 720,000 ครูจริะพงษ์  
คล้ายถม 

จศ.07 โครงการพัฒนาระบบงาน
ธุรการ 

- 10,000 - - 10,000 ครูณัฐฤดี 
จำเริญไกร 

จศ.05 โครงการพัฒนา
โสตทัศนูปกรณ์ 

- 1,500 - - 1,500 ครูรัตนชัย 
จุลราช 

 พัสดุงานวิชาการ - 800,000 - - 800,000 ครูอุมรินทร์  
โปทาหล ี

จศ.
010 

โครงการพัฒนางาน 
สารบรรณสำนักงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 

- 6,000 - - 6,000 ครูนราภรณ์  
จันทราภรณ ์
 

จศ.02 โครงการบริหารจัดการ
สำนักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

- 6,000 - - 6,000 ครูประภาพร  
อุปโคตร 

จศ.04 โครงการสร้างขวัญและ
กำลังใจ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- 10,000 - - 10,000 นางดรุณี  
ภูพันนา 

จศ.
01/1 

งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- 1,000 - - 1,000 ครูวรวิทย์   
ไชยวงศ์คต 

จศ.
01/2 

งานวัดผลและประเมินผล - 2,500 - - 2,500 ครูวิชุดา  
เชื้อตาอ่อน 

จศ.
01/3 

งานทะเบียนนักเรียน - 1,500 - - 1,500 ครูภัทรสุดา   
เกิดแสง 

จศ.
01/4 

งานพัฒนาการเรียนการ
สอน 

- 2,000 - - 2,000 ครูอุมรินทร ์
โปทาหล ี
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รหัส โครงการ/งาน งบประมาณ แหล่งอื่น รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

บุคลากร 
งบ

ดำเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
จศ.
01/5 

งานแนะแนว/วนัเกียรติยศ - 2,500 - - 2,500 ครูกิตติคุณ   
เชื้อสุจริต 

จศ.
01/6 

งานรับนักเรียน - 2,500 - - 2,500 ครูกนกภรณ์  
คิดโสดา 

จศ.
01/9 

งานสารบรรณสำนักงาน
กลุ่มวิชาการ 

- 1,500 - - 1,500 ครูทิพย์สุดา  
ผายกลาง 

จศ.
011 

พัฒนางานสำนักงานกลุ่ม
งบประมาณ 

- 13,300 - - 13,300 ครูคมกริช  
ทรงเย็น 

จศ.
012 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- 20,000 - - 20,000 ครูอุมรินทร์  
โปทาหล ี

 สำรองจ่าย - 31,100 - - 31,100 ครูปัญจารา 
ซาหิน 

รวม - 1,832,900 - - 1,832,900 - 
 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและดำรงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัส โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งอื่น รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

บุคลากร 
งบ

ดำเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
จศ.
031/02 

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี - 45,000 - - 45,000 ครูรัฐยา   
แสนสามารถ 

จศ.
031/03 

กิจกรรมวิถีพุทธ/นศท. - 10,000 - - 10,000 ครูรัฐยา   
แสนสามารถ 

จศ.
031/04 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม - 50,000 - - 50,000 ครูกรกช  
จันตะเสน 

จศ.
031/05 

กิจกรรมวันไหว้คร ู - 4,500 - - 4,500 ครูอุมรินทร์  
โปทาหล ี

จศ.
031/06 

กิจกรรมวันแม ่ - 2,000 - - 2,000 ครูกิตติคุณ 
เชื้อสุจริต 
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รหัส โครงการ/งาน/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งอื่น รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

บุคลากร 
งบ

ดำเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
จศ.
010/1 

โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- 2,000 - - 2,000 ครูพายัพ  
ซาหิน 

จศ.
010/2   

ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

- 3,000 - - 3,000 ครูนราภรณ์ 
จันทราภรณ์,
นายกรกช  
จันตะเสน 

จศ.
010/03 

ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

 3,000   3,000 นายพงษ์พิพัฒน์  
นารินรักษ์ 

จศ.
010/04 

โครงการส่งเสริมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

- 2,000 - - 2,000 ครูกรกช 
จันตะเสน 

จศ.
01/07 

งานมอบใบประกาศนียบัตร 
/ปัจฉิมนิเทศ 

- 1,500 - - 1,500 ครูรัตนา  
บัวล้ำล้ำ 

จศ.
01/08 

งานปฐมนิเทศ - 2,000 - - 2,000 ครูทิพย์สุดา 
ผายกลาง 

จศ.
010/05 

ธนาคารโรงเรียน  4,000   4,000 นายกรกช  
จันตะเสน 

จศ.029 โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 10,000   10,000 นายวรวิทย์   
ไชยวงศ์คต 

รวม  139,000   139,000  

 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการการศึกษา 

รหัส โครงการ งบประมาณ แหล่งอื่น รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ

บุคลากร 
งบ

ดำเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
จศ.08 สัมพันธ์ชุมชน - 3,000 - - 3,000 ครูวัฒนา 

ปัญจรักษ ์

จศ.033 การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 4,000   4,000 ครูวรางคณา  
มณีนพ 

รวม  7,000   7,000  
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รหัสโครงการ จศ. 01 

ช่ือโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิชาการ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1,2 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 1,7 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อท่ี 2,3 และ 4 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1,2 และ 3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   () ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 งานบริหารวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียนเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียน
โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี งานวิชาการก็จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนจะเป็นตัวสะท้อน ประสิทธิภาพในการทำงานของโรงเรียนว่ามีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด การบริหารงานวิชาการไม่ได้หมายถึงเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น แต่หมาย
รวมถึงการจัดทำเอกสาร แบบรายงานต่าง ๆ ของนักเรียนซึ่งเป็นงานหลักของงานวิชาการ 
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" นอกจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นด้านวิชาการ
เป็นสำคัญให้ความสำคัญกับเอกสารด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนแบบรายงานผลต่าง ๆ ท่ีต้อง
มีการจัดทำอย่างเป็นระบบ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จะจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
บริหารงานด้านวิชาการด้านเอกสารโดยเฉพาะ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการด้านวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารวชิาการให้เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย
สถานศึกษาผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น 
 2.2 เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียน-วัดผลให้เป็นไปตามหลักการประเมินผลการเรียนให้
ถูกต้องและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
 2.3 เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน 
 2.4 เพื่อพัฒนาระบบงานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
 2.5 เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ 
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 2.6 เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการบริหารจัดการด้านเอกสารงานวิชาการ 
 2.7 เพื่อการบริหารจัดการด้านเอกสารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
 
3. เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ      
  3.1.1 ผู้รับบริการร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ 
  3.1.2 กิจกรรมวิชาการร้อยละ 90 มีความสมบูรณ์ เป็นระบบและให้บริการกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างมีคุณภาพ  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 งานวิชาการมีความสมบูรณ์เป็นระบบให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมี
คุณภาพ 
  3,2.2 งานทะเบียน-วัดผลได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานวิชาการ 
  3.2.3 เอกสารหลักฐานงานทะเบียน-วัดผล ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ครบถ้วนตามเกณฑ์
ของระเบียบวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
  3.2.4 หลักสูตรสถานศึกษามีมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 
4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     
   -ประชุมช้ีแจงคณะครู 
   -จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงาน 

 
ต.ค.2563 

 
นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)   
- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานพัฒนาการเรียนการสอน 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานวิจัยเพื่อการศึกษา 
- งานมอบใบประกาศนียบัตร/ปัจฉิมนิเทศ 
- วันเกียรติยศ/งานแนะแนว 

ต.ค.2563 
ต.ค.2563 
พ.ย.2563 
ม.ค.2564 
ก.พ.2564 
ก.พ.2564 
ก.พ.2564 

นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต 
นางสาวภัทรสุดา เกิดแสง 
นางอุมรินทร์ โปทาหลี 
นางสาววิชุดา เช้ือตาอ่อน 
นายกิตติคุณ เช้ือสุจริต 
นางรัตนา บัวล้ำล้ำ 
นายกิตติคุณ เช้ือสุจริต 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- งานรับนักเรียน 
- งานปฐมนิเทศ 
- งานสารบรรณ 
- งานวัดผลประเมินผล 

มี.ค.-เม.ย. 2564 
พ.ค.2564 
พ.ค.2564 
มี.ค. 2564 

นางสาวกนกภรณ์ คิดโสดา 
นางสาวทิพย์สุดา ผายกลาง 
นางสาวทิพย์สุดา ผายกลาง 
นางสาววิชุดา เช้ือตาอ่อน 

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
-ประเมินจากการสังเกตระหว่าง 
การปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    
-รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

 
ต.ค. 2564 
 
 

 
นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
-ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 
-สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
-สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 
-นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

 
ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 

 
นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ   
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 20,000  บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1,000 - - - 1,000 
งานวัดผลประเมินผล 2,500 - - - 2,500 
งานทะเบียนนักเรียน 1,500 - - - 1,500 
งานพัฒนาการเรียนการสอน 2,000 - - - 2,000 
งานแนะแนว/วนัเกียรติยศ 2,500 - - - 2,500 
งานรับนักเรียน 2,500 - - - 2,500 



35 
 

 

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

งานมอบใบประกาศนียบัตร/ปัจฉิม
นิเทศ 

1,500 - - - 1,500 

งานปฐมนิเทศ 2,000 - - - 2,000 
งานสารบรรณ 1,500 - - - 1,500 
งานนิเทศการศึกษา 1,500 - - - 1,500 
งานวิจัยเพื่อการศึกษา 1,500 - - - 1,500 

รวม 20,000 - - - 20,000 
 
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - - 1,000 - 1,000 
งานวัดผลประเมินผล - - 2,500 - 2,500 
งานทะเบียนนักเรียน - - 1,500 - 1,500 
งานพัฒนาการเรียนการสอน - - 2,000 - 2,000 
งานแนะแนว/วนัเกียรติยศ - - 2,500 - 2,500 
งานรับนักเรียน - - 2,500 - 2,500 
งานมอบใบประกาศนียบัตร/ปัจฉิม
นิเทศ 

- - 1,500 - 1,500 

งานปฐมนิเทศ - - 2,000 - 2,000 
งานสารบรรณ - - 1,500 - 1,500 
งานนิเทศการศึกษา - - 1,500 - 1,500 
งานวิจัยเพื่อการศึกษา - - 1,500 - 1,500 

รวม - - 20,000 - 20,000 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน  20,000 บาท  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็น
เงิน 

หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 80 แกรม 20 รีม 120 2,400 - 
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2 กระดาษ A4 120 แกรม 10 รีม 150 1,500 - 
3 เข้าเล่มเอกสาร 20 เล่ม 100 2,000 - 
4 แฟ้มเสนอเซ็น 16 แฟ้ม 90 1,440 - 
5 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 17 ขวด 100 1,700 - 
6 กระดาษชาร์ทสี 46 แผ่น 10 460  
7 กระดาษปกรายงาน 5 รีม 100 500  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 - 
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ - 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 8.2 ครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ีใช้ 

1. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานวิชาการ 

สำรวจความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

% 

2. กิจกรรมวิชาการร้อยละ 90 มีความสมบูรณ์เป็น
ระบบและให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
คุณภาพ 

สำรวจ สำรวจ % 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ระบบการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย
สถานศึกษา ผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น 
 10.2 ระบบงานทะเบียน-วัดผลได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักการประเมินผลการเรียนให้
ถูกต้องและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
 10.3 หลักสูตรสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน 
 10.4 ระบบงานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการมีคุณภาพ 
 10.5 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง ตอบสนองความ
ถนัดตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
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รหัสโครงการ จศ.02 

ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภาพร อุปโคตร 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( √  ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง  30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจาก Thailand 3.0 เป็น Thailand 4.0 หรือจากประเทศท่ี
ขับเคลื่อนด้วยการผลิต "เชิงอุตสาหกรรมหนัก" ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย "เทคโนโลยีและนวัตกรรม" 
หัวใจสำคัญของการก้าวสู่ประเทศไทยในยุค 4.0 คือการพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถเชิงนวัตกรรม 
เปล่ียนจากความสามารถในการผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรมมาสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม และส่ิง
สำคัญในการพัฒนาคนในระดับประเทศคือการศึกษา การจัดการศึกษาในยุกต์นี้จึงต้องเป็นการศึกษา 
4.0 ซึ่งจะต้องพัฒนาให้คนไทยมีความสามารถในการคิดโดยเฉพาะในด้านการคิดสร้างสรรค์ การคิด
ผลิตภาพเพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จึงจัดโครงการบริหาร
จัดการสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อจัดระบบงานสารบรรณ หนังสือเอกสาร ทั้งภายในและ
ภายนอก การประสานกับกลุ่มงานต่างๆ การให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อจัดระบบสำนักงานให้มีการบริหารจัดการท่ีดี 
 2.2  เพื่อบริการแก่บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ 
  2.3  เพื่อจัดซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ในสำนักงาน 
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3. เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   บุคลากรในโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ร้อยละ 100 ได้รับบริการท่ีดี
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       บุคลากรในโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”ได้รับบริการท่ีดีและมีความพอใจในการ
รับบริการ  
 
 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   - เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
1 – 31 ต.ค. 63 

 
นางสาวประภาพร อุปโคตร 
    -  ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน  

   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์  
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม  
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   - ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานท่ีมี
ความจำเป็นต้องซ่อม หรือใช้งาน 

 
1 พ.ย. 63 - 30 ส.ค. 64 

 
นางสาวประภาพร อุปโคตร 

   - ดำเนินการขอซ่อม-จัดซื้อ  
   - ตรวจรับพัสดุ การซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน  
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
    - ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
นางสาวประภาพร อุปโคตร 

    - รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

    - สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
นางสาวประภาพร อุปโคตร 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 30 ก.ย. 64 
   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

30 ก.ย. 64 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ  : กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน      6,000           บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 บอร์ดข้อมูลบุคลากร 1,800    1,800 
-กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,200    4,200 

รวม 6,000    6,000 
  
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็น
เงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1 บอร์ดข้อมูล
บุคลากร 

  1,800  1,800 

-กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน 

  4,200  4,200 

รวม   6,000  6,000 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 6,000  บาท  

 

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 20 รีม 135       2,700   
2 กระดาษปกสี A4 4 ห่อ 120 480          
3 ซองน้ำตาล A4 100 ซอง 4 400  
4 แฟ้มหนีบตราช้าง  10 อัน 62 620  
5 ป้ายไวนิลข้อมูลบุคลากร 18 ตรม. 100 1,800  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 6,000  
 

หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ – 
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8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 บุคลากรในกลุ่มงานบริหารบุคคล 
 8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ี
ใช้ 

สถิติท่ี
ใช้ 

9.1 ร้อยละ  100 ของบุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็น
ระบบ 

สังเกตจากการ
ปฏิบัติงาน 
 

แบบสังเกต % 

9.2 ร้อยละ  100 ของบุคลากรทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

ประเมินผลงาน
ตามโครงการ 

แบบ
ประเมิน
โครงการ 

% 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1  บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ 

10.2บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
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รหัสโครงการ จศ.03 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภาพร อุปโคตร 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( √  ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง  30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การท่ีประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งเป็นการเข้าสู่ยุคท่ีประเทศไทยต้องมีนวัตกรรม
เป็นของตนเอง  โดยไม่พึ่งพาต่างชาติ  กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่  
“การศึกษา 4.0”ด้วยเช่นกัน  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
โรงเรียน จึงมีภารกิจต้องเตรียมความพร้อมท่ีจะต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยเฉพาะด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งได้แก่ การเพิ่มความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์
ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อดำรงชีวิต การใช้ภาษา และการอยู่ร่วมกันในสังคม การจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมโดยสามารถพึ่งตนเอง จึงต้องมี
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ท้ังคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีโอกาส
พัฒนาตนเองให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการทัศนศึกษาและ
ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ตระหนักถึงความสำคัญ
ดังกล่าว ข้างต้นจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีโอกาส
ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กับสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ัง
การทัศนศึกษาเพื่อศึกษาสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สภาพบ้านเมือง เพื่อนำความรู้
และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้
ท่ีมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.2  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์”ได้มีโอกาสในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน กับสถานศึกษาอื่น 
ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทัน
สถานการณ์ สามารถพัฒนาสมรรถนะตนเองสู่การพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น 
  
3. เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ครู และบุคลากรทุกคนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   - เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
1 – 31 ต.ค. 63 

 
นางสาวประภาพร อุปโคตร 
    -  ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 

   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   - วางแผนเตรียมการและประสานผู้เข้าร่วม
โครงการ วิทยากร  และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1 พ.ย. 63 - 30 ส.ค. 64 

 
นางสาวประภาพร อุปโคตร 

   - ดำเนินการพัฒนาบุคลากร 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check)  

หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 
 
นางสาวประภาพร อุปโคตร     - สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
นางสาวประภาพร อุปโคตร 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
   - สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 
   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 30 ก.ย. 64 
   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

30 ก.ย. 64 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ  : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน      240,000           บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรม สัมมนา     160,000 160,000 
-กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน    80,000 80,000 

รวม    240,000 240,000 
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 
-กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรม สัมมนา    160,000 160,000 
-กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน    80,000 80,000 

รวม    240,000 240,000 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3,000  บาท  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทนการไปราชการ - - - 160,000  
2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน - - - 80,000  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 240,000  
 

หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ – 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 บุคลากรในกลุ่มงานบริหารบุคคล 
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 8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี
ใช้ 

9.1 ร้อยละ  100 ของบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก 

สำรวจความพึง
พอใจ 

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ 

% 

9.2 ร้อยละ  100 ของบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และมีความมั่นใจ
ในการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

ตอบ
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม % 

9.3 ร้อยละ  100 ของบุคลากรมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อ
กัน สร้างความกลมเกลียวในหมู่คณะ และเกิดแรง
บันดาลใจท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สังเกตจากการ
ปฏิบัติงาน 

แบบสังเกต % 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1  บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก 
10.2  บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และมีความมั่นใจในการเข้าสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 

10.3  บุคลากรมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน สร้างความกลมเกลียวในหมู่คณะ และเกิดแรงบันดาลใจ
ท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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รหัสโครงการ จศ. 04 

ชื่อโครงการ โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดรุณี ภูพันนา 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( √  ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง  30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญ                           
ของความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพราะครูและบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียน กลุ่ม
บริหารงานบุคคล โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จึงจัดโครงการสร้างขวัญและกำลังใจ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึน เพื่อให้ครูและบุคลากร มีแรงจูงใจ อีกท้ังเป็นการเสริมแรงให้ครูและ
บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรด้วยความเต็มใจ เต็มกำลัง 
เต็มความสามารถ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ 
  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร 
 2.2  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของครูและบุคลากร 
 2.3  เพื่อจัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรเกิดความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 
 2.4  เพื่อแสดงออกซึ่งความรัก ความห่วงใย ท่ีองค์กรมีต่อครูและบุคลากร 
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3. เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างขวัญและ
กำลังใจ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       1 ) ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
       2 ) ครูและบุคลากรทุกคนมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
       3 ) ครูและบุคลากรมีขวัญ กำลังใจ มีความผูกพันและรักองค์กร 
       4 ) ครูและบุคลากรมีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   - เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

1 – 31 ต.ค. 63 นางดรุณี ภูพันนา 
 

   -  ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   - ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

1 พ.ย. 63 - 30 ส.ค. 64 นางดรุณี ภูพันนา 
 

   - ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นางดรุณี ภูพันนา 
    - สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นางดรุณี ภูพันนา 
 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 30 ก.ย. 64 
   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

30 ก.ย. 64 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ  : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
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6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน     10,000     บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมมุทิตาจิต 1,000    1,000 
กิจกรรมท่ี 2 กระเช้าเย่ียมไข้และเจ้าภาพ     
                งานฌาปณกิจ 

7,000    7,000 

กิจกรรมท่ี 3 เล้ียงสังสรรค์ วันขึ้นปีใหม่  
                และวันปิดภาคเรียน 

1,000    1,000 

กิจกรรมท่ี 4 ยกย่องชมเชยบุคลากร  1,000    1,000 
รวม 10,000    10,000 

 
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 

ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวมเป็น

เงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมมุทิตาจิต   1,000  1,000 

กิจกรรมท่ี 2 กระเช้าเย่ียมไข้และ 
                เจ้าภาพงานฌาปณกิจ 

  7,000  7,000 

กิจกรรมท่ี 3 เล้ียงสังสรรค์ 
                วันขึ้นปีใหม่  
                และวันปิดภาคเรียน 

  1,000  1,000 

กิจกรรมท่ี 4 ยกย่องชมเชยบุคลากร   1,000  1,000 
รวม   10,000  1,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 10,000  บาท  
 

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 กระดาษใบประกาศปั้มทอง 2 รีม 300        600   
2 กรอบรูป A4 24 กรอบ 100        2,400  
3 กระเช้าเย่ียมไข้/พวงหรีด 14 อัน 500 7,000  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 10,000  
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หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. เนื้อหาสาระ – 
 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 บุคลากรในกลุ่มงานบริหารบุคคล 
 8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี
ใช้ 

9.1 ครูและบุคลากรร้อยละ 90 มีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงานและทำงานอย่างเต็มความสามารถ 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม % 

9.2 บุคลากรร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ มีเจตคติท่ีดี
ต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร 

สังเกต แบบสังเกต % 
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รหัสโครงการ จศ. 033 

ช่ือโครงการ โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 5 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรางคณา  มณีนพ 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 

กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทำหน้าท่ีกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลักของการทำงานร่วมกับสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัดการศึกษาร่วมกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดการประชุมอันเป็นความร่วมมือกันในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อกำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและนโยบาย 
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 3. เพื่อประสานการทำงานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
3.เป้าหมาย  
           3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  จัดประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง    
 3.2เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  คณะกรรมการฯ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา อีกท้ังการประสานการทำงานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไป
ด้วยดี 
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 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ตุลาคม  2563 

 
ครูวรางคณา  มณีนพ 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2563 ครูวรางคณา  มณีนพ 
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ธันวาคม 2563 ครูวรางคณา  มณีนพ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

ธันวาคม 2563 ครูวรางคณา  มณีนพ 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)   
 ตุลาคม 63- กันยายน 64 ครูวรางคณา  มณีนพ 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
     และผลงานท่ีปรากฏ    

 
กันยายน 2564 

 
ครูวรางคณา  มณีนพ 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

กันยายน 2564 ครูวรางคณา  มณีนพ 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2564 ครูวรางคณา  มณีนพ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
กันยายน 2564 

 
ครูวรางคณา  มณีนพ 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

กันยายน 2564 ครูวรางคณา  มณีนพ 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

กันยายน 2564 ครูวรางคณา  มณีนพ 

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

กันยายน 2564 ครูวรางคณา  มณีนพ 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
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6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน   4,000   บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1  ประชุมกรรมการสถานศึกษา 4,000    4,000 
                  ขั้นพื้นฐาน      

รวม 4,000    4,000 
6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็น
เงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1  ประชุม
กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

  4,000  4,000 

รวม   4,000  4,000 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ………4,000……………….  บาท 

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/
หน่วย 

รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 4 รีม 135 540  

2 ปากกาน้ำเงิน  21 ด้าม 10 210  
3 ซองพลาสติก 30 ซอง 25 750  
4 ซองขาว 2 ห่อ 60 120  
5 หมึกเติม cannon 8 ขวด 230 1,840  
6 กระดาษดับเบิ้ลเอ 4 รีม 135 540  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 4,000  
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ- 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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  9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี

ใช้ 
9.1 จัดประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง การศึกษา

เอกสาร 
รายงานการ
ประชุม 

80% 

9.2 ร้อยละ 75 ของคณะกรรมการฯ มีความ
พึงพอใจต่อการดำเนินการประชุมและการ
ดำเนินการตามบทบาทหน้าท่ีของตน 

สอบถาม แบบสอบถาม  

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

จัดการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา สามารถกำกับ ส่งเสริม และ 
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา อีกท้ังการประสานการทำงานระหวา่ง
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
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รหัสโครงการ จศ.05 

ช่ือโครงการ พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา          
1. ลดภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ   
                           หน่วยงาน ภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
                           ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ที่3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนองมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรัตนชัย  จุลราช 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้กำหนดให้งานโสตทัศนูปกรณ์เป็นงานหนึ่งใน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ระบบงานโสตทัศนูปกรณ์เป็นงานระบบแสง สี เสียง ระบบเชื่อมต่อสัญญาณ
แสง สี เสียง งานปรับปรุงพัฒนา ซ่อมแซมให้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีความพร้อมเพื่อการใช้งาน เพื่อการ
จัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆให้มีความพร้อม มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มศักยภาพ  
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในงานโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานและกิจกรรมของงานโสตทัศนูปกรณ์  
 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง  
 2.3 เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพื่อให้ระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ดำเนินการได้รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบฯ 
 
3.เป้าหมาย  
           3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์    
 3.2เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 มีการบริหารจัดการงานโสตทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.2.2 มีระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ท่ีรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบฯ 
  3.2.3 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีบริการจัดการ 
 
 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ต.ค.2563 

 
นายรัตนชัย  จุลราช 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน ต.ค.2563 นายรัตนชัย  จุลราช 
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ต.ค.2563 นายรัตนชัย  จุลราช 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

ต.ค.2563 นายรัตนชัย  จุลราช 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   กิจกรรมพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์  
ขั้นตอนดำเนินงาน 
1.ประชุมวางแผน 
- ประชุมวางแผนภายในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
- ติดต่อประสานงานบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ขั้นดำเนินการพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
- ดำเนินการการตามโครงการ 
3.การตรวจสอบผล             

  
 
 
 
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 
 
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 
 
 

 
 
 
 
นายรัตนชัย  จุลราช 
 
นายรัตนชัย  จุลราช 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- รายงานการทำกิจกรรม 
4. การปรับปรุงแก้ไข 
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
- รายงานประจำปี 

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 
 
ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 

นายรัตนชัย  จุลราช 
 
นายรัตนชัย  จุลราช 
 

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
นายรัตนชัย  จุลราช 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นายรัตนชัย  จุลราช 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นายรัตนชัย  จุลราช 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
นายรัตนชัย  จุลราช 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นายรัตนชัย  จุลราช 
 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นายรัตนชัย  จุลราช 
 

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นายรัตนชัย  จุลราช 
 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน       1,500          บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1จัดอบรมการใช้ส่ือ อุปกรณ์  
โสตทัศนูปกรณ์ 

1,500    1,500 

-กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมเสียงตามสาย -    - 
รวม     1,500 
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          6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็น
เงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1จัดอบรมการใช้ส่ือ 
อุปกรณ์  โสตทัศนูปกรณ์ 

  1,500  1,500 

-กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมเสียงตามสาย   -  - 
รวม   1,500  1,500 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ………1,500……………….  บาท  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 สายเคเบิลสัญญาณโมโน 1 ม้วน 600 500         
2 พอร์ทสัญญาณเสียงโมโน 

ตัวผู้ และตัวเมีย 10 อัน 80 800        
 

3 เครื่องเช่ือมบัตกรี 1 อัน 120 120  
4 ลวดตะกั่วบัตกรี  1 ม้วน 80 80  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,500  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ- 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ีใช้ 

9.1 การดำเนินงานของโรงเรียน สำเร็จตามระบบการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

สอบถาม แบบสอบถาม 90% 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การดำเนินงานของโรงเรียน สำเร็จตามระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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รหัสโครงการ จศ.06 

ชื่อโครงการ พัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายโยธิน  ถาบุตร 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( √  ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง  30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ี
ให้การศึกษากุลบุตร – กุลธิดา  เพื่ออบรมบ่มนิสัย ให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  ซึ่งการ
จัดสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็นอีกประการหนึ่งท่ีมีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี  เหมาะสม  
และลดภาวะเป็นพิษ  ก็จะช่วยพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาของนักเรียนให้ดีท่ีสุด      
 ดังนั้น  โรงเรียนจึงต้องดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว  เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ    ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  พร้อมทั้งมีแหล่ง
เรียนรู้  ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีหลากหลาย  มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  เช่น  สวนหย่อม  แปลง
ปลูกผลไม้  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  สนามกีฬา  เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตาม
เป้าหมายของหลักสูตร   สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   และนักเรียนมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานการศึกษา  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี  มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.2  เพื่อให้คณะครู นักเรียน และชุมชน มีสถานท่ีพอเพียงในการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ัง
ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เรียนอย่างมีความสุข 
 2.3  เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อชุมชน  
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3. เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ต้ังแต่ปี  2563  เป็นต้นไป บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนร้อยละ  90  เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้  และการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ครู และบุคลากรทุกคนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   - เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
1 – 31 ต.ค. 63 

 
นายโยธิน  ถาบุตร 
    -  ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 

   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
      -กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริม 
วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
1 พ.ย. 63 - 30 ก.ย. 64 
 
 
 
หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
คณะกรรมการดำเนินงานและ
นายโยธิน  ถาบุตร 
 
 
นายโยธิน  ถาบุตร 

      -พัฒนางานอาคารสถานท่ี 
      -สาธารณูปโภค 
     - สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
นายโยธิน  ถาบุตร 

   - สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 
   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ก.ย. 64 
   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

ก.ย. 64 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ  : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
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6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน      901,500          บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริม 
วันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

1,500 - - - 1,500 

-กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมปรับปรุงป้าย
นิเทศในอาคารเรียน 

- - - - - 

-กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ ดูแล สวนหย่อม 

- - - - - 

-กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์รักษาความสะอาด 

- - - - - 

-กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมบริหารจัดการขยะ - - - - - 
-กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมปรับปรุงถนน/ร่อง
ระบายน้ำ 

- - - - - 

-กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรม 5 ส - - - - - 
-พัฒนางานอาคารสถานท่ี 200,000    200,000 
-สาธารณูปโภค 720,000 - - - 720,000 

รวม 901,500 - -  901,500 
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 

ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริม 
วันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

- - 1,500 - 1,500 

-กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมปรับปรุงป้าย
นิเทศในอาคารเรียน 

- -    

-กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ ดูแล สวนหย่อม 

- -    
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-กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์รักษาความสะอาด 

- -    

-กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมบริหาร
จัดการขยะ 

- -    

-กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมปรับปรุง
ถนน/ร่องระบายน้ำ 

- -    

-กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรม 5 ส - -    

-วัสดุงานอาคารสถานท่ี   200,000  200,000 

-สาธารณูปโภค  720,000  - 720,000 

รวม  720,000 201,500  901,500 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 901,500  บาท  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ธงชาติไทย 10 ผืน 45 450  

2 ธงประจำพระองค์ ร. 9 - - - -  
3 ธงประจำพระองค์พระบรม

ราชินีพันปีหลวง 
10 ผืน 35 350  

4 ธงประจำพระองค์ ร. 10 10 ผืน 35 350  
5 ธงประจำพระองค์สมเด็จพระ

ราชินี 
10 ผืน 35 350  

6 ธงประจำพระองค์สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

- - - -  

7 ค่าวัสดุงานอาคารสถานท่ี 1 ชุด 200,000 200,000  
8 สาธารณูปโภค 1 ปี 720,000 720,000  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 901,500  
 

หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ – 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี

ใช้ 
9.1 โรงเรียนมีส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อ 

ต่อการเรียนรู้ 
การสังเกต แบบสังเกต % 

9.2 ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

% 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมและแหล่งเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การจัดการเรียนรู้ เป็นแบบ 
อย่างท่ีดีในชุมชน นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 
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รหัสโครงการ จศ.07 

ชื่อโครงการ พัฒนางานระบบธุรการ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธข้อท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐฤดี จำเริญไกร 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( √  ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง  30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานธุรการถือเป็นงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่สำคัญ เป็นงานที่ช่วย
สนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากมีการจัดระเบียบของ
งานไว้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นการพัฒนางานระบบธุรการจึงเป็นการพัฒนาการจัดกระทำข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการมารวมไว้อย่างเป็นระบบในทางเดียวกัน ง่ายต่อการจัดเก็บ การ
ประมวลผลและการใช้ข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้สนับสนุนในการ
ตัดสินใจได้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้กำหนดโครงสร้างบริหารงานของโรงเรียน
กำหนดให้งานธุรการเป็นงานหนึ่งในกลุ่มบริหารงานทั่วไป ระบบงานธุรการเป็นการติดต่อสื่อสาร
ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับบุคคล หน่วยงานราชการ/เอกชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด ระบบงานธุรการในปัจจุบันต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำในการ
บริการ การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ระบบต่อการขนส่ง การรับ-ส่งเอกสาร การโต้ตอบหนังสือและ
การประสานงาน เพื่อพัฒนางานธุรการให้เกิดความรวดเร็วถูกต้อง แม่นยำ จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาดำเนินการ วางระบบงานธุรการ 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อพัฒนางานสารบรรณให้จัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการ
ทำลาย เอกสารหรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
 2.2  เพื่อพัฒนางานทะเบียนและรายงานให้การจัดทำเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล 
สถิติของโรงเรียน รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
  
3. เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 งานสารบรรณเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90 
   3.1.2  งานทะเบียนและรายงานเป็นระบบ รวดเรว็ ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 
ร้อยละ 90 
   3.1.3  การจัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และบริการรับ-ส่งหนังสือ/พัสดุให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 ระบบงานธุรการ เป็นระบบท่ีรวดเร็ว ถูกระเบียบและเป็นปัจจุบัน เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวกแก่เจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหาจัดทำได้รวดเร็วขึ้น 
   3.2.3  เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
   3.2.4  ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามเรื่องต่าง ๆ 
 
 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   - เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
1 – 31 ต.ค. 63 

 
ณัฐฤดี จำเริญไกร 
    -  ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 

   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   -จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
   -จัดทำป้ายข้อมูลและสถิติต่าง ๆ 

 
1 พ.ย. 63 - 30 ส.ค. 64 

 
ณัฐฤดี จำเริญไกร 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
   -ดำเนินงานธุรการ 
   -งานธุรการ AMSS+++ 
   -งานติดตามและรายงาน 
   -รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการกับ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและอื่น ๆ 
   -จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ 
   -จดบันทกึและรายงานการประชุม 
   -บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลท้ายเอกสาร
และหนังสือราชการ 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check)  

หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 
 
ณัฐฤดี จำเริญไกร 
 

    - ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฎ 
    - รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ 
    - สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
ณัฐฤดี จำเริญไกร 
    - สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ก.ย. 64 
   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

ก.ย. 64 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ  : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน      10,000           บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมเจ้าหน้าท่ี
ธุรการของกลุ่มงาน 

- - - - - 

-กิจกรรมท่ี 2 สำนักงานอำนวยการ - - - - - 
-กิจกรรมท่ี 3 สำนักงานบริหารงาน
ท่ัวไป (ธุรการ) 

10,000 - - - 10,000 
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กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

รวม 10,000 - - - 10,000 
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 

ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมเจ้าหน้าท่ี
ธุรการของกลุ่มงาน 

- - - - - 

-กิจกรรมท่ี 2 สำนักงานอำนวยการ - - - - - 

-กิจกรรมท่ี 3 สำนักงานบริหารงาน
ท่ัวไป (ธุรการ) 

- - 10,000 - 10,000 

รวม - - 10,000 - 10,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 10,000  บาท  
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 40 รีม 135 5,400  

2 แฟ้มสันห่วง 20 แฟ้ม 85 1,300  
3 หมึกเครื่องปริ้น 4 สี 24 ขวด 100 2,400  
4 ลวดเย็บกระกระดาษเบอร์ 10 6 กล่อง 10 60  
5 ทะเบียนรับ 2 เล่ม 56 112  
6 ทะเบียนส่ง 2 เล่ม 56 112  
7 ซองขาวพับ 4 332 บาท 1 332  
8 ตรายางวันท่ี เลขอารบิก 2  อัน 49 98  
9 คลิบดำ เบอร์ 111 6 กล่อง 31 186  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 10,000  
 

หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ – 
 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี

ใช้ 
9.1 การดำเนินงานของโรงเรียนสำเร็จตามระบบการ

บริหารจัดการของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

สอบถาม แบบสอบถาม % 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การดำเนินงานของโรงเรียนสำเร็จตามระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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รหัสโครงการ จ.ศ.08 

ชื่อโครงการ ชุมชนสัมพันธ์ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธข้อท่ี 5  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การศึกษา 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัฒนา  ปัญจรักษ ์

ลักษณะโครงการ (  √  ) ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง  30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานชุมชนถือเป็นงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถนศึกษาท่ีสำคัญ เป็นงานท่ีช่วย
สนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากมีการจัดระเบียบของ
งานไว้อย่างเป็นระบบดังนัน้การได้ร่วมงานกับชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์
ท่ีดีต่อชุมชนและโรงเรียนในด้านความร่วมมือร่วมใจอย่างลึกซึ้ง ท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เห็น
ความสำคัญของโรงเรียนและตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียนท่ีมีต่อชุมชนในทุก ๆ กิจกรรมท้ังใน
ด้านการทำหลักสูตรท้องถิ่นและพัฒนาทรัพยากรส่ิงส่ิงแวดล้อมในหลาย ๆ ด้าน ให้แกโรงเรียน และ
ชุมชนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
กำหนดให้งานชุมชน เป็นงานหนึ่งในกลุ่มบริหารท่ัวไป งานชุมชน เป็นการติดต่อส่ือ ประสานงาน 
ระหว่างโรงเรียน กับบุคคล หน่วยงานราชการ/อกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด 
ระบบงานชุมชน ในปัจจุบันต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
และการประสานงาน เพื่อพัฒนางานชุมชนและโรงเรียนควบคูกันไปอย่างเป็นระบบระเบียบต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  2.2 เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีกำหนด 
  2.3 เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 
3. เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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   3.1.1 ชุมชน ร้อยละ 90 เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     3.2.1  ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  
   3.2.2  โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมาย
ท่ีกำหนด 
 

 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   - เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ต.ค. 63 

 
วัฒนา ปัญจรักษ ์
    - ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 

   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   - จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
   - จัดทำป้ายข้อมูลต่าง ๆ 
   - ดำเนินงานชุมชน 
      กิจกรรมท่ี 1 การจัดทำโรงทานตลอด
ปีงบประมาณ 2564 
      กิจกรรมท่ี 2 การร่วมบริจาคงานพิธีต่าง ๆ 

 
ต.ค. 2563-ก.ย. 2564 

 
วัฒนา ปัญจรักษ ์
 

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check)  
หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
วัฒนา ปัญจรักษ ์
 
 
 

    - ประเมินจากการสังเกตระหว่างการปฏิบัติงาน
และผลงานท่ีปรากฎ 
    - รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ 
    -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
วัฒนา ปัญจรักษ ์
 

   - สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ก.ย. 64 
   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง ก.ย. 64 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ  :  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” ชุมชนเขตอำเภอเจริญศิลป์ 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน      3,000           บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
      กิจกรรมท่ี 1 การจัดทำโรงทาน
ตลอดปีงบประมาณ 2564 
      กิจกรรมท่ี 2 การร่วมบริจาคงาน
พิธีต่าง ๆ 

3,000 - - - 3,000 

รวม 3,000 - - - 3,000 
  6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
      กิจกรรมท่ี 1 การจัดทำโรงทาน
ตลอดปีงบประมาณ 2564 
      กิจกรรมท่ี 2 การร่วมบริจาค
งานพิธีต่าง ๆ 

- 3,000 - - 3,000 

รวม - 3,000 - - 3,000 

 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3,000  บาท  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 การจัดทำโรงทานตลอด

ปีงบประมาณ 2564 
- - 3,000 3,000  

2 การร่วมบริจาคงานพิธีต่าง ๆ - - - -  
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,000  

 

หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ – 
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8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 8.3 ชุมชน 
 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี
ใช้ 

9.1 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน 
ตลอดจนองค์กรภาครัฐ เอกชน เป็นอย่างดียิ่ง 

สอบถาม แบบสอบถาม % 

9.2 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน 

สอบถาม แบบสอบถาม % 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรภาครัฐ เอกชน เป็นอย่าง
ดียิ่งและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน 
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รหัสโครงการ จศ. 09 

ช่ือโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อ 1  

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเบญจมาศ ไชยช่วย 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (✓) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจเป็นส่ิงสำคัญสำหรับทุกคน ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิต การเรียน การทำงาน ดังนั้นนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำ
อนุสรณ์” ทุกคน  จึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จักดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการดูแล
เบ้ืองต้นเมื่อเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้นับการบริการด้านสุขภาพ
อนามัยท่ีดีและเพียงพอต่อความต้องการ 
 2.2 เพื่อจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
 2.3 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน – ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนและชุมชน 
 2.4 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพท่ีดีท้ังร่างกายและ
จิตใจ 
 
3.เป้าหมาย  
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย จำนวน 678 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัย
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
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     2) ผลการประเมินนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับการ
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดี เฉล่ียร้อยละ 80 
4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ตุลาคม 2563 

 
นางสาวเบญจมาศ   
ไชยช่วย 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน พฤศจิกายน –ธันวาคม 2563  
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ พฤศจิกายน –ธันวาคม 2563  
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

พฤศจิกายน –ธันวาคม 2563  

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
1.เตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำ
อนุสรณ์” 

 
มกราคม – กันยายน 2564 

 
นางสาวเบญจมาศ   
ไชยช่วย 

2.ติดต่อองค์การเภสัชกรรมในการติดต่อจัดซื้อ
ยาและเวชภัณฑ์ 

มกราคม – กันยายน 2564 นางสาวเบญจมาศ   
ไชยช่วย 

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

นางสาวเบญจมาศ   
ไชยช่วย 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม  

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม  
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

นางสาวเบญจมาศ   
ไชยช่วย 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นางสาวเบญจมาศ   
ไชยช่วย 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

30 กันยายน 64 นางสาวเบญจมาศ   
ไชยช่วย 

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

30 กันยายน 64 นางสาวเบญจมาศ   
ไชยช่วย 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ  
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน 4,000 บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 500 - - - 500 
-กิจกรรมท่ี 2 ตรวจสุขภาพนักเรียน – 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- - - -  

-กิจกรรมท่ี 3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2,000 - - - 2,000 
-กิจกรรมท่ี 4 ชมรม อสร./อย.น้อย     1,500    1,500 

รวม 4,000 - - - 4,000 
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็น
เงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1 จัดป้ายนิเทศให้     
 ความรู้ 

- - 500 - 500 

-กิจกรรมท่ี 2 ตรวจสุขภาพนักเรียนครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

- - - - - 

-กิจกรรมท่ี 3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ - - 2,000 - 2,000 
-กิจกรรมท่ี 4 ชมรม อสร./อย.น้อย - - 1,500 - 1,500 

รวม - - 4,000 - 4,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 4,000 บาท 

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ยาและเวชภัณฑ์ 1 - - 2,000  
2 ป้ายไวนิล 1 1 500 500  
3 วัสดุอุปกรณ์ชมรม อสร./อย.น้อย 1 - - 1,500  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 4,000  
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หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ – 
 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 8.3 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ สถิติที่
ใช ้

9.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัยท่ีดี
เพียงพอต่อความต้องการและได้รับการ
บริการท่ีถูกต้อง รวดเร็ว   ร้อยละ 80% 

สอบถาม แบบสอบถาม % 

9.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน ร้อยละ 80% 

สำรวจ แบบสำรวจ % 

9.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนมีสุขภาพท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
ร้อยละ 80% 

สอบถาม แบบสอบถาม % 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัยท่ี
ดีเพียงพอต่อความต้องการและได้รับการบริการท่ีถูกต้อง รวดเร็ว 

 10.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน 
10.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
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รหัสโครงการ จศ. 010 

ช่ือโครงการ โครงการพัฒนางานสารบรรณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย   คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ ท่ี 4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและดำรงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนราพร จันทราภรณ์ 

ลักษณะโครงการ  ใหม่     ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563   วันส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานสารบรรณเป็นงานหลักที่ดำเนินการจัดการในเรื่องการรับ – การส่งหนังสือราชการ
ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  
รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอ  ดังนั้น  เพื่อให้งานสารบรรณของ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน    มีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามระบบการดำเนินงานสารบรรณ  จึงจัดทำโครงการพัฒนางานสารบรรณขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้การดำเนินงานสารบรรณเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สามารถค้นหาหนังสือ

ราชการรวมถึง การจัดเก็บหนังสือได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย  DAMs  ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

3.เป้าหมาย  
           3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วของการติดต่อประสานงานทำให้สามารถติดต่องานท่ีสำคัญๆ ได้อย่างดียิ่ง 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 

มีความพึงพอใจในการรับบริการของงานสารบรรณกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -    เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

      
ก.ย. 2563 

    
นางนราพร  จันทราภรณ์ 

- ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
   -    สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
   -   แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   -    ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 

 
ก.ย. 2563 

- ดำเนินงานตามโครงการ   1ธ.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

-หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

-หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ   
        กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
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6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน   6,000   บาท (หกพันบาทถ้วน) 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

-กิจกรรม พัฒนางานสารบรรณ 6,000       6,000    
รวม 6,000       6,000    

 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็น
เงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ดำเนินงาน 

- กิจกรรม พัฒนา
งานสารบรรณ 

  6,000     6,000    

รวม   6,000     6,000    
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน …………6,000   …… บาท (หกพันบาทถ้วน) 
 

ประมาณการราคาพัสดุโครงการ  
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 10 รีม 115      1,150   
2 กระดาษโฟโต้ 1     รีม 200 200  
3 กระดาษA4 สี (คละสี) 1 รีม 120 120  
4 เข้าเล่มเอกสาร 5 เล่ม 70        350   
4 สมุดเสนอเซ็น 2    เล่ม 180 360  
5 เทปกาว 2หน้า แบบบาง 10 ม้วน 25 250  
6 เครื่องเย็บกระดาษเบอร์3 1 อัน 250 250  
7 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์3 1 กล่อง 200 200  
8 เครื่องเย็บกระดาษเบอร์10 1 อัน 200 200  
9 ปล๊ักไฟเต้ารับมีกราวด์ 3 ขา 

(5 เมตร ) 
 

2 อัน 150 300  
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ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

10 ลวดเสียบกระดาษ 2 กล่อง 15 30  
11 คลิปดำ 1 กล่อง 200 200  
12 กรรไกร 2    ด้าม 80 160  
13 คัตเตอร์พร้อมใบมีด 4 ด้าม 70 280  
14 แผ่นยางรองตัด  1 แผ่น 200 200  
15 post-it 1 ชุด 60 60  
16 น้ำหมึกเครื่องพิมพ์ EPSON 

สีดำ ,ฟ้า ,เหลือง,แดง 12 ขวด 120 1440 
 

17 เครื่องคิดเลข 1 เครื่อง 250 150  
18 แท่นประทับตรา 2 อัน 50 100  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 6,000  
 

หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ  - งานสารบรรณ 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ สถิติ
ท่ีใช้ 

9.1 - ตอบรับความพึงพอใจ   
และผลการติดต่อประสานงาน
จากหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

-     จากการสังเกตการ
ดำเนินงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน 
- สอบถามผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

งานสารบรรณ % 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งบุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอกมี

ความพึงพอใจในความสะดวก  รวดเร็ว  ในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน 
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รหัสโครงการ จศ. 010/01 

ช่ือโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี2การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ข้อท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
               1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพายัพ  ซาหิน 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเยาวชนเป็นหน้าที ่ที ่หน่วยงานที่ให้บริการการศึกษา ยึดถือเป็นหลักในการ
ดำเนินการ การพัฒนาเยาวชนที่จะให้เยาวชนเกิดความคิดดี พูดดี ปฏิบัติดี มีทักษะชีวิตท่ีดีนั้น ฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องต้องให้โอกาสแก่เยาวชนทุกคนให้มีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับการพัฒนา และหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบต้องพัฒนาเยาวชนเชิงบวกเพื่อจะได้เยาวชนที่ดีมีคุณภาพมาช่วยในการบริหารบ้านเมือง
สืบไป ปัจจุบันนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท้ังการคิด การพูด การปฏิบัติ ซึ่งพึงได้รับการพัฒนา
ด้านพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมภายใต้กรอบ กฎระเบียบ จิตสามัญ
สำนึกความเป็นคนดีซึ ่งต้องมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ เพื่อให้มีพฤติกรรมเชิงบวกเกิดขึ้นกับตัว
นักเรียน และสภาพปัญหาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีเขตบริการทาง
การศึกษาในอำเภอเจริญศิลป์ โรงเรียนในระดับประถมศึกษาในแต่ละตำบลแต่ละโรงเรียนนักเรยีนมี
ความรู้และทักษะชีวิตแตกต่างกัน เพื่อให้การปกครองควบคุมพฤติกรรมนักเรียนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงต้องจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น  
 ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมกิจกรรมทุก ๆ ด้านที่เกี่ยววินัยและพฤติกรรมนักเรียน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย อีกท้ังการมีส่วนร่วมของผู้ปกคร่อง จะเป็นส่ิงเสริมสร้าง
ให้การพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะชีวิตในแนวทางเดียวกัน 
 2.2 ครูสามารถนำความรู้ ทักษะชีวิต คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการไปใช้
กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"มีความประพฤติและ 
ทักษะชีวิตอันพึงประสงค์ในสังคมไทยอย่างถูกต้อง 
 
3.เป้าหมาย  
           3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"  
จำนวน 45 คน 
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" ท้ังหมด จำนวน 687 คน 
 3.2เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" 
มีความรู้ ทักษะและหลักการปกครองดูแลเอาใจใส่นักเรียนในระดับดีมาก 
  3.2.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีความรู้ทักษะชีวิตสามารถประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามค่านิยม 12 ประการ 
 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
1 – 5  ต.ค. 63 
6 – 10  ต.ค. 63 
11 – 15  ต.ค. 63 

1 ต.ค. 63– 30  ก.ค. 64 

 
 
นายพายัพ ซาหิน    -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 

   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   -คัดกรองนักเรียน 
   -เย่ียมบ้านนักเรียน 
   -ประชุมผู้ปกครอง 
   -สร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียน 
   -จัดซื้อจัดหาพัสดุ 

 
1 ต.ค. 63– 30 มิ.ย. 64 
1 ต.ค. 63– 30 ก.ย. 64 
1 ต.ค. 63– 30 ก.ย. 64 
1 ต.ค. 63– 30 ก.ย. 64 
1 ต.ค. 63– 30 ก.ย. 64 

 
นายพายัพ ซาหิน 
ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน 

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check)  
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
นายพายัพ ซาหิน 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
 
 
นายพายัพ ซาหิน 
 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 1-30 ก.ย. 64 
   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

1-30 ก.ย. 64 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ               
  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 

6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน    2,000            บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1    คัดกรองนักเรียน - - - - - 
-กิจกรรมท่ี 2    เย่ียมบ้านนักเรียน - - - - - 
-กิจกรรมท่ี 3    ประชุมผู้ปกครอง - - - - - 
-กิจกรรมท่ี 4    สร้างขวัญกำลังใจให้
นักเรียน 

- - - - - 

-กิจกรรมท่ี 5    จัดซื้อจัดหาพัสดุ 2,000 - - - - 
รวม 2,000 - - - 2,000 
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6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1    คัดกรองนักเรียน      
-กิจกรรมท่ี 2    เย่ียมบ้านนักเรียน      
-กิจกรรมท่ี 3    ประชุมผู้ปกครอง      
-กิจกรรมท่ี 4    สร้างขวัญกำลังใจให้
นักเรียน 

     

-กิจกรรมท่ี 5    จัดซื้อจัดหาพัสดุ   2,000  2,000 
รวม   2,000  2,000 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ………2,000……….  บาท  

  
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ

หน่วย(บาท) 
รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษโรเนียว เอ4 500 แผ่นสีขาว 8 รีม 150 1,200  
2 กระดาษโรเนียว เอ4 300 แผ่นสีน้ำตาล 10 รีม 80 800   

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,000  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. เนื้อหาสาระ- 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 8.3 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง 
 8.4 สภ. เจริญศิลป์ 
 8.5 วัดเจริญศิลป์ 
 8.6 วัดศิริราษฎร์วัฒนา 
 8.7 ร้านค้าในชุมชน 
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9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี

ใช้ 
9.1 ร้อยละของครูท่ีดูแลเอาใจใส่นักเรียน 

ในระดับดีขึ้นไป 
ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

95% 

9.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

95% 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ครูสามารถนำความรู้ ทักษะชีวิต คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ไปใช้

กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
           2.  นักเรียนมีความประพฤติสามารถใช้ทักษะชีวิต คุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยม 12 
ประการร้อยละ 95 อยู่ในระดับดี 
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รหัสโครงการ จศ. 010/02 

ช่ือโครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย   คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ ท่ี 4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความ
เป็นไทยและดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกรกช จันตะเสน , นางนราพร จันทราภรณ์ 

ลักษณะโครงการ  ใหม่     ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563   วันส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมของเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับการดูแลและส่งเสริม ตลอดจนพัฒนา
ให้เต็มตามศักยภาพซึ่งการแสดงออกของเยาวชนวัยเรียนจะแสดงออกในรูปแบบของกลุ่มเพื่อนเป็น
ส่วนมาก และสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้เยาวชนรู้และเข้าในในหลักการมี
ประชาธิปไตยในสังคม การมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกท่ีดีต่อการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้นักเรียนได้รับความรู้ วิถีการ
ดำรงชีวิตแบบประชาธิปไตยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งใน
การท่ีจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม จึงต้องมีคณะกรรมการนักเรียนเป็นกลุ่มคณะบุคคล
ท่ีนักเรียนเลือกตั้งเป็นตัวแทนของนักเรียน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
ผู้นำสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมท่ีจะพัฒนาโรงเรียนมีความเจริญยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมนนักเรยีนได้รับความรูแ้ละเกิดความเช่ือมัน่ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

  2.เพื่อสร้างเสริมคณะกรรมการนักเรียนให้ได้รับแรงเสริมประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น 
3. เพื่อคณะกรรมการนักเรยีน สามารถดำเนนิกิจกรรมไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 
4.เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกับหนว่ยงานอืน่ท่ีขอความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนท่ีเป็นพลังสำคัญของชาติได้แสดงออกเป็นการสร้างความ
เจริญให้กับสังคม 

6. เพื่อดำเนนิกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับนกัเรียนและเยาวชนให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
ต่างๆของสังคม 
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3.เป้าหมาย  
           3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  - คณะกรรมการนักเรยีนโรงเรียนเจรญิศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้รับความรู้
และเกิดความเช่ือมัน่ในการปฏิบัติหน้าท่ี ร้อยละ 100  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - นักเรียนโรงเรียนเจรญิศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จำนวน 690 คน   
เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
  - คณะกรรมการนักเรียน  ร่วมทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และสร้างสรรค์
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -    เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

      ก.ย. 2563     นายกรกช  จันตะเสน 
    นางนราพร  จันทราภรณ์ 

- ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 

   -    สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
   -   แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   -    ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 

 
ก.ย. 2563 

- ดำเนินงานตามโครงการ   1ธ.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการปฏิบัติงาน
และผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 
   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ -หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 
   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

-หลังเสร็จส้ินกิจกรรม 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ   
        โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 

 

6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน   3,000   บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

-กิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 1,500    - - - 1,500    
-กิจกรรม สานต่องานสภาก้าวหน้าสู่ 
เจริญศิลป์ 

500 - - - 500 

-กิจกรรม สร้างขวัญกำลังใจให้คณะกรรมการ
นักเรียน (มอบเข็ม) 

- - - - - 

-กิจกรรม ตลาดนัดนักเรียน 1,000 - - - 1,000 
รวม 3,000    - - - 3,000    

 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็น
เงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ดำเนินงาน 

- กิจกรรม เลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 

  1,500     1,500    

- กิจกรรม สานต่องานสภา
ก้าวหน้าสู่เจริญศิลป์ 

  500  500 

- กิจกรรม สร้างขวัญกำลังใจ
ให้คณะกรรมการนักเรียน 
(มอบเข็ม) 

     

- กิจกรรม ตลาดนัดนักเรียน   1,000     1,000    

รวม   3,000     3,000    
 
 
 



87 
 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน …………3,000   …… บาท (สามพันบาทถ้วน) 
ประมาณการราคาพัสดุโครงการ  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 10 รีม 115      1,150   
2 เข้าเล่มเอกสาร 6 เล่ม 70        420   
3 ปากกาแดง-น้ำเงิน 60 ด้าม 5 300  
4 ไม้บรรทัด 1 ฟุต 30 อัน 10 300  
5 ปากกาเคมี 33 ด้าม 10 330  
6 กระดาษปรู๊ฟ 31x43” 20 แผ่น 10 200  
7 กระดาษชาร์ทแข็ง เทา-ขาว 15 แผ่น 20 300  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,000  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ  - คณะกรรมการนักเรียน 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ สถิติ

ท่ีใช้ 
9.1 - นักเรียนมีพฤติกรรม 

  ส่งเสริมประชาธิปไตยใน 
  สถานศึกษา  

1. สอบถามความคิดเห็น 
/ สัมภาษณ์ 
2. สังเกตการณ์จากการ
ปฏิบัติจริง 
3. บันทึกพฤติกรรม 
4. สอบถามผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ภาพถ่าย 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม 

4. ระบบคะแนนความ
ประพฤติ 

% 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนโรงเรียนเจรญิศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนสุรณ์” จำนวน 690 คน  เข้ารว่มกิจกรรม 

ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
 2. คณะกรรมการนักเรยีน  รว่มทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และสร้างสรรค์ชุมชน
ให้เข้มแข็ง 
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รหัสโครงการ จศ. 010/03 

ช่ือโครงการ  ความปลอดภัยในสถานศึกษา  

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี2การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา 

สนองมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
               1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงษ์พิพฒัน์  นารินรักษ์ 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปัจจุบันเยาวชนและนักเรียน  ขาดผู้ให้คำแนะนำเรื่องความรู้กฎหมายจราจร การ
ใช้รถใช้ถนน ตลอดทั้งเครื ่องหมายและการควบคุมการจราจรอื่น ๆ โดยเฉพาะการปลูกฝังวินัย
การจราจรแก่เด็กนักเรียน เยาวชน ให้เกิดความรู้ความเคยชิน  
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงได้จัดทำความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาและฝากอบรมนักเรียนอาสาจราจรขึ้น 
  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อต้องการให้นักเรียนอาสาจราจร ให้บริการจราจรภายในโรงเรียนให้ได้รับความ
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น  
 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายจราจร เพื่อการ
ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย  
 2.3 เพื่อเป็นการฝึกอบรมนักเรียน ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม  
 2.4 เพื่อท่ีจะได้นำบุคคลากรท่ีผ่านการอบรม ไปปฏิบัติงานในโอกาสต่าง ๆ 
 2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในสถานศึกษา 

3.เป้าหมาย  
           3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  มีนักเรียนอาสาจราจรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน     
 3.2เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  มีนักเรียนอาสาจราจรท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการจราจร
ภายในโรงเรียนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น 
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 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
 

1 – 31 ต.ค. 63 

 
 
นายพงษ์พิพฒัน์  นารินรักษ ์   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 

   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   กิจกรรมฝึกอบรมอาสาจราจร 
ขั้นตอนดำเนินงาน 
1.ประชุมวางแผน 
- ประชุมวางแผนภายในกลุ่มกิจการนักเรียน 
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประสานงานคณะวิทยากรในการให้การอมรม 
2.ขั้นดำเนินการฝึกอบรม 
- ดำเนินการฝึกอบรม 
3.การตรวจสอบผล             
- รายงานการทำกิจกรรม 
4. การปรับปรุงแก้ไข 
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
- รายงานประจำปี 

 
 
 
 
 
 
1 พ.ย. 63 - 30 ส.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
นายพงษ์พิพฒัน์  นารินรักษ ์

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการปฏิบัติงาน
และผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
 
 
นายพงษ์พิพฒัน์  นารินรักษ ์    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ

กิจกรรม 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
 
 
นายพงษ์พิพฒัน์  นารินรักษ ์

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 30 ก.ย. 64 
   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

30 ก.ย. 64 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ               
  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 

6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน    3,000            บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมฝึกอบรมอาสาจราจร 1,000    1,000 
-กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อป้ายและอุปกรณ์จราจร 1,000    1,000 
-กิจกรรมท่ี 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งาน 
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

1,000    1,000 

รวม 3,000    3,000 

 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็น

เงิน (บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 
-กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมฝึกอบรม
อาสาจราจร 

  1,000  1,000 

-กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อป้ายและ
อุปกรณ์จราจร 

  1,000  1,000 

-กิจกรรมท่ี 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
งานความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

  1,000  1,000 

รวม   3,000  3,000 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ………3,000……….  บาท  
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย(บาท) รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ของท่ีระลึกวิทยากร 1  ชุด 400 400  
2 ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืม 20 คน 40 800   
3 ถุงมือ 2 โหล 200 400  
4 นกหวีด 1 โหล 200 200  
5 กระดาษดับเบิ้ลเอ 2 รีม 135 270  
6 ป้ายไวนิลโรงจอดรถ 6 ตรม. 100 600  
7 กระดาษปกสี A4 1 ห่อ 120 120  
8 กุญแจล็อคโรงจอดรถ 2 ชุด 65 130  
9 น้ำยาอเนกประสงค์  

Sonax 200ML 
1 กระป๋อง 80 80  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,000  
        

หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ- 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเจริญศิลป์ 
            8.3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี
ใช้ 

9.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  มีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ประเมินจาก
แบบสอบถาม
ประเมินผลโครงการ
และกิจกรรม 

แบบสอบถาม % 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอาสาจราจร มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

           2.  นักเรียนสามารถนำคำปฏิญาณและกฎ มาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
        3.  การจรจรของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”   มีความสะดวกและปลอดภัย
มากขึ้น 
 4.  บุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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รหัสโครงการ จศ. 010/04 

ช่ือโครงการ  ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความ
เป็นไทยและดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกรกช  จันตะเสน 

ลักษณะโครงการ (   )  ใหม่   (   )  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1.หลักการและเหตุผล 

จากพระราชกระแสรับส่ังต่อประชาชนชาวไทยในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมีพระราชกระแสรับส่ัง“ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พร้อมท้ังพระราชทานหลัก 3 ประการ ท่ี
เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่า “ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู” “ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้ 
แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเองและให้เด็กท่ีเรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนท่ีเรียนช้ากว่า” “ให้รู้จัดกิจกรรมให้
นักเรียนทําร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” จากพระราชกระแสรับส่ังข้างต้นสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทาน พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้าง
พื้นฐานให้แกผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มี
คุณธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี 

เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับส่ังของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงจัดทำ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อมุ่งปลูกฝัง ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญูู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 
4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม  

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้กำหนด
โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า ตลอดจน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ และนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยนื  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง

คุณธรรมความดี สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีและภูมิใจในการทําความดี 
2.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนผ่านการประพฤติ ปฏิบัติในกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์”ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1– 6
เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี 
สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีและภูมิใจในการทําความดี ร้อยละ 90 

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์”ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1–6 
สามารถประพฤติ ปฏิบัติในกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ร้อยละ 90 

3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–6  

เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี 
สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีและภูมิใจในการทําความดี ตลอดจนสามารถประพฤติ ปฏิบัติในกิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 

4. วิธีการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันวางแผน ( Plan ) 
- เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
- สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) ดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี ้
- กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม 
- กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ 
- กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
- กิจกรรม 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม 
- กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 

ตุลาคม 63 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 63 – 
กันยายน 64 

 
 
 
 
 
 

 
คณะบริหารและ 

นายกรกช  จันตะเสน 
 
 

คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมครอบครับคุณธรรม 
- กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน 
- กิจกรรมภาพยนตร์ส้ัน คุณธรรม สพฐ. 
    โดยคณะกรรมการนำนักเรียนร่วมการปฏิบัติแต่
ละกิจกรรม ตามแนวทางท่ี สพฐ. ได้กำหนด   
3.ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
- ประเมินจากการสังเกตระหว่างการปฏิบัติงาน 
และผลงานท่ีปรากฏ 
- การรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
- สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
- นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงเพื่อการ
ดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 

กันยายน 64 
 
 
 
 

กันยายน 64 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน 2,000 บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

- กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

200    200 

- กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม  400    400 
- กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ 200    200 
- กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 200    200 
- กิจกรรม 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม 200    200 
- กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 200    200 
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กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

- กิจกรรมครอบครับคุณธรรม 200    200 
- กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน 200    200 
- กิจกรรมภาพยนตร์ส้ัน คุณธรรม สพฐ. 200    200 

รวม 2,000    2,000 
  6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ดำเนินงาน 

- กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

  200  200 

- กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม    400  400 
- กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ    200  200 
- กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี   200  200 
- กิจกรรม 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม   200  200 
- กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน   200  200 
- กิจกรรมครอบครับคุณธรรม   200  200 
- กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน   200  200 
- กิจกรรมภาพยนตร์ส้ัน คุณธรรม สพฐ.   200  200 

รวม   2,000  2,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 2,000 บาท  

  
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ

หน่วย(บาท) 
รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 10  รีม 135 1,350   
2 เข้าเล่มเอกสาร 5 เล่ม 130 650   

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,000  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
7.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
8. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี
ใช้ 

8.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  มีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- ประเมินจาก
แบบสอบถาม 
- ประเมินผล
โครงการและ
กิจกรรม 

-แบบสอบถาม 
 
- แบบประเมิน
โครงการและ 
กิจกรรม 

% 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี 
สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีและภูมิใจในการทําความดี ตลอดจนสามารถประพฤติ ปฏิบัติในกิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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1. หลักการและเหตุผล 
จากกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 พระราชทานแก่บุคคล ท่ี

เข้าเฝ้า เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ว่า  
“ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงาน ต้ังจิต

อธิษฐาน ต้ังปณิธาน ในทางนี้ ท่ีจะให้เมืองไทย อยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่
ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษา ความพออยู่พอกิน มี
ความสงบเปรียบเทียบ กับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้” 
 ดังนั้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ ท่ีให้ประชาชนชาวไทย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง รู้จักการประหยัด อดออม  
ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งมีสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนในเรื่องของการ
ประหยัดและอดออม การออมจึงนับว่าเป็นส่ิงสำคัญอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้นักเรียนรู้จักวางแผน การใช้
จ่ายในชีวิตประจำวัน และอนาคตของตนเอง  เพื่อให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์ จึงจัดต้ังโครงการนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังนิสัยการออมท่ีดีแก่
นักเรียน ตลอดจน การเสริมสร้างพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน ด้านการเรียนรู้ระบบ
การเงินการธนาคารอย่างถูกต้อง เป็นประสบการณ์ตรงท่ีสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพใน
อนาคต รวมทั้งเป็นการเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง ในการทำกิจกรรม ท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่อส่วนรวม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ 
2 .เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการท่ีถูกต้อง 

รหัสโครงการ จศ. 010/05 

ช่ือโครงการ โรงเรียนธนาคาร โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำ
อนุสรณ์” 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1 ข้อท่ี 1.6 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกรกช จันตะเสน และนางนราพร จันทราภรณ์ 

ลักษณะโครงการ (  ⁄ ) ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1  ตุลาคม  2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
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3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น 
4. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน 
5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรม ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3.เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  ร้อยละ 80 ของครู และนักเรียนเข้าใจแนวทางการบริหารทรัพยากร 
                     2.  ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนมีเงนิออมกบั
ธนาคารโรงเรียน 
  3.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนและครูมีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัดและ 
ออมเงิน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ 
2.นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการท่ีถูกต้อง 
3. นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบ 
5. นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรม ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
1-10 ตุลาคม 2563 

 
นายกรกช จันตะเสน  
และนางนราพร จันทราภรณ์    -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 16 ตุลาคม 2563 

   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 16 ตุลาคม 2563 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

20 ตุลาคม 2563  

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   1. ข้ันเตรียมการ 
     - วางแผนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการออมเงิน 
     - วางแผนปรับปรุงสำนักงานธนาคาร
โรงเรียน 

 
ตุลาคม  2563 

 
นายกรกช จันตะเสน และนาง
นราพร จันทราภรณ์ และคณะ 

2. ข้ันดำเนินการ 
    - จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

  
พ.ย.2563 – ก.ย.2564 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    - ปรับปรุงสำนักงานธนาคารโรงเรียน นายกรกช จันตะเสน และนาง

นราพร จันทราภรณ์ และคณะ 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และผลงานท่ีปรากฏ    

 
มี.ค.2564  และ ก.ย.2564 

 
นายกรกช จันตะเสน และนาง
นราพร จันทราภรณ์ และคณะ 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม มี.ค.2564  และ ก.ย.2564  
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

นายกรกช จันตะเสน และนาง
นราพร จันทราภรณ์ และคณะ 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

  

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

  

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

  

5. สถานที่ดำเนินโครงการ  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 

6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน      4,000           บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 จัดกิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน 

     

-กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงสำนักงาน
ธนาคารโรงเรียน 

     

-กิจกรรมท่ี 3 วัสดุสำนักงาน 4,000    4,000 
รวม      
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 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็น

เงิน (บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 
-กิจกรรมท่ี 1 จัดกิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน 

     

-กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงสำนักงาน
ธนาคารโรงเรียน 

     

-กิจกรรมท่ี 3 วัสดุสำนักงาน   4,000  4,000 
รวม   4,000  4,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 4,000  บาท  
  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษA4 10 รีม 120        1,200   
2 ปากกา 1 แพ็ค 200        200   
3 ป้ายช่ือเจ้าหน้าท่ี 20 ชุด 30 600  
4 ตราประทับวันท่ี 1 อัน 200 200  
5 หมึกสำหรับตราประทับ 2 ชุด 50 100  
6 แฟ้ม 6 แฟ้ม 250 1,500  

7 
คลิปหนีบกระดาษ 15 mm 
แพ็ค 60 ช้ิน 3 แพ็ค 100 300 

 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 4,000  
 

หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. เนื้อหาสาระ- 
 เงินฝากของธนาคารโรงเรียนมีเพียงประเภทเดียวคือ เงินฝากเผ่ือเรียก ซึ่งเป็นเงินฝากท่ี
สามารถฝาก-ถอนได้ ต้ังแต่ 1 บาทขึ้นไป และจะฝาก-ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ โดยแต่ละโรงเรียนจะเปิด
บัญชีกับ ธ.ก.ส.สาขาพี่เล้ียงเพียงบัญชีเดียว ส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละราย ธนาคารโรงเรียนจะ
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับประกาศธนาคาร ประเภทเงินฝากเผ่ือเรียก (อัตรา
ดอกเบ้ียเฉพาะธนาคารโรงเรียน) 
เวลาเปิด – ปิด ธนาคารเพ่ือบริการ ฝาก – ถอน ทุกวันทำการต้ังแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 
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8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
            8.3 ธนาคาร ธ.ก.ส. 
 

9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี

ใช้ 
9.1 ร้อยละ 80 ของครู และนักเรียนเข้าใจแนว

ทางการบริหารทรัพยากร 
สอบถาม แบบสอบถาม % 

9.2 ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการธนาคารโรงเรียนและมีเงนิออม กับ
ธนาคารโรงเรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม % 

9.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนและครูมี
คุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัดและออม
เงิน 

สอบถาม แบบสอบถาม % 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนมีนิสัยการประหยัด และรู้จักการออมเงิน  
2.  นักเรียนมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคาร 
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รหัสโครงการ จศ. 011 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากิจกรรมกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 3 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภาย
ใน 

มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคมกริช ทรงเย็น และคณะ 
ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( √  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง  30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารท่ีมีความคล่องตัวโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกท้ังต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎระเบียบท่ี 
ทางราชการกำหนดต้องประสานความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติสามารถตรวจสอบให้เกิด 
ความถูกต้อง และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุน
การบริหารงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานจึง
ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ 
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2.3 เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน 
สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง โปร่งใสและกำกับติดตามให้ทุกส่วนดำเนินการตามแผน 
  2.4เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 งานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพฒันามีความพร้อมในการให้บริการ 
แก่ทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ร้อยละ 100 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 

 4. วิธีการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
          -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

1 – 31 ต.ค. 63  
นายคมกริช ทรงเย็น  
และคณะ 
 
 
 

          -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน  
          -สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์  
          -แต่งต้ังคณะกรรมการทำงาน 
แต่ละกิจกรรม 

 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)   
 
นางสาววิภาพร ประวิเศษ 
 
 
นางสุนทรีรัตน์ ยาศิริ 
นายสุนทร ขันศรี 
นายปรเมศวร์ มุทาพร 
 

      งานสารบรรณกลุ่ม 
          -ตรวจสอบหนังสือราชการ 
และเกษียนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับต่อไป 

 

      งานการเงินและบัญชี 
          -ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 
ลงทะเบียนรับจ่ายเงิน เก็บรักษาหลักฐาน 
          -จัดทำบัญชีเงินทุกประเภท 
          -จัดทำทะเบียนคุมเงินให้เป็นปัจจุบัน 
          -จัดเก็บใบสำคัญการจ่ายเงิน 
          -จัดทำทะเบียนรายงานคงเหลือ 
          -รวบรวมทะเบียนเกี่ยวกับการเงิน 
การบัญชีเพื่อใช้อ้างอิงและประชาสัมพันธ์ 

 
1 พ.ย. 63 - 30 ก.ย. 64 

      งานพัสดุและสินทรัพย์ 
          - กำหนดรูปแบบรายงาน 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อการจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

 
1 พ.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

 
นางสุนทรีรัตน์ ยาศิริ 
นายปรเมศวร์ มุทาพร 
นายคมกริช ทรงเย็น 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
          -ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบ 
          -เก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่าย 
          -ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
          -ตรวจสภาพครุภัณฑ์เพื่อซ่อมบำรุง 
     งานควบคุมภายใน 
          -ดำเนินการให้มีการวิเคราะห์ 
ความเส่ียงเพื่อจัดทำแผนการควบคุมภายใน 
          -กำกับติดตามให้ทุกส่วน 
ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน 
          -กำหนดให้มีการประเมินแผน 
ควบคุมภายในเพื่อประเมินความเส่ียงและ 
จัดทำแผนควบคุมภายในปีงบประมาณถัดไป 

1 พ.ย. 63 - 30 ก.ย. 64 นางปัญจารา ซาหิน 
นางสาววิภาพร ประวิเศษ 
 

     งานนโยบายและแผนงานโรงเรียน 
          -ดำเนินการวิเคราะห์จัดสรร 
วงเงินและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
          -เสนอขอความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
          -ควบคุม กำกับ ดูแลการเบิกจ่าย 
งบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไป 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  

  
1 พ.ย. 63 - 30 ก.ย. 64 

 
นางปัญจารา ซาหิน 
นางสาววิภาพร ประวิเศษ 
 

     งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
          - กำหนดนโนบาย มาตรการ  
วิธีการในการระดมทรัพยากร  
          -ดำเนินการขออนุมัติคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
          -ดำเนินการให้มีการระดม 
ทรัพยากรและการควบคุมการใช้จ่ายเงิน 

 
1 พ.ย. 63 - 30 ส.ค. 64 

 
นางปัญจารา ซาหิน 
 

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
    - ประเมินจากการสังเกต 
ระหว่างการปฏิบัติงาน และผลงานท่ีปรากฏ    

-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม ครูกลุ่มบริหารงาน 
งบประมาณและแผนงาน 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    - รายงานความก้าวหน้า 
ของโครงการแต่ละกิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

    - สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
ครูกลุ่มบริหารงาน 
งบประมาณและแผนงาน    - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

แต่ละกิจกรรม 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

   - สรุปรายงานผล 
การดำเนินงานของโครงการ 

30 ก.ย. 64 

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

30 ก.ย. 64 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ  : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 
“โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน      13,300           บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน 
อุดหนุน 

งบเงิน 
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานในงานดังนี้ 
            -งานสารบรรณกลุ่ม 
            -งานการเงินและบัญชี 
            -งานพัสดุและสินทรัพย์ 
            -งานควบคุมภายใน 
            -งานนโยบาย 
และแผนงานโรงเรียน 
            -งานระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา 

13,300    13,300 
 

รวม 13,300    13,300 
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  6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 
-กิจกรรมท่ี 1 
จัดซื้อวัสดุสำนักงานในงานดังนี้ 
            -งานสารบรรณกลุ่ม 
            -งานการเงินและบัญชี 
            -งานพัสดุและสินทรัพย์ 
            -งานควบคุมภายใน 
            -งานนโยบายและ 
แผนงานโรงเรียน 
            -งานระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา 

- - 13,300 - 13,300 
 

รวม   13,300  13,300 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 13,300 บาท  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 35 รีม 130 4,550  
2 ซองน้ำตาล A4 50 ซอง 6 300  
3 บิลเงินสด 20 เล่ม 18 360  
4 แฟ้มสันห่วง 20 ซอง 10 แฟ้ม 85 850  
5 ลวดเสียบกระดาษหัวกลม 20 กล่อง 15 300  
 ลวดเย็บกระดาษ 20 กล่อง 10 200  
6 หมึกพิมพ์ 12 ขวด 280 3,360  
 ทะเบียนคุมเงิน 6 เล่ม 50 300  
 รายงานคงเหลือประจำวัน 6 เล่ม 50 300  
 สมุดเงินสด 6 เล่ม 50 300  
 ทะเบียนครุภัณฑ์ 4 เล่ม 95 380  
7 ป้ายโครงสร้างการบริหาร 1 ป้าย 200 200  
8 ป้ายข้ันตอนการดำเนินงาน 2 ป้าย 200 400  
9 เข้าเล่มเอกสาร 10 เล่ม 150 1,500  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 13,300  
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หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ – 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 บุคลากรในกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ สถิติที่ใช ้
9.1 ร้อยละ  100 ของบุคลากรทำงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
สังเกตจาก 
การปฏิบัติงาน 

แบบสังเกต % 

9.2 ร้อยละ  100 ของบุคลากรทำงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

ประเมินผลงาน 
ตามโครงการ 

แบบประเมิน 
โครงการ 

% 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1  บุคลากรในกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ  

 10.2 การดำเนินงานภายในกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
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รหัสโครงการ จศ. 012 

ช่ือโครงการ พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   () ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้าน
คุณภาพการศึกษาตาม กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจำปีท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและให้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 งานประกนัคุณภาพการศึกษา มีความต้องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพสามารถตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
หน่วยงานต้นสังกัด และเพื่อให้การบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นไปตามกฎกระทรวงอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพื่อนำไปสู่การ

รับรองคุณภาพการศึกษา 
  4. เพื่อนำผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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3.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1. ครูและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจและส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

2. การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในมีการดำเนินงานตามขั ้นตอนครบถ้วน 
สมบูรณ์ร้อยละ 100 

 เชิงคุณภาพ  
  1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2. นำผลการดำเนินงานไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ตุลาคม  2563 

 
นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน พฤษภาคม 2563 นางอุมรินทร์ โปทาหลี 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)   
1.  แต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา 
2.  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการฯ 
4.  กำหนดวัน ให้ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แก่ครูและ
บุคลากร 
5.  สรุป ประเมินผลการอบรม 

พฤษภาคม 2563 
 
พฤษภาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
 
กันยายน 2563 
 
 
หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

นางอุมรินทร์ โปทาหลี 
คณะกรรมการตามคำส่ัง 

6. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
7. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 

8. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและ
สภาพภายนอกของสถานศึกษา  

ตุลาคม 2563 
พฤศจิกายน 2563 
พฤศจิกายน 2563 
 
พฤศจิกายน 2563 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
9. นำผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา ประมวลเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา  
10.นำข้อมูลท้ังหมดเข้าสู่ระบบการจัดทำ
เอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนาการศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (4 ปี) 

พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
30 พฤศจิกายน 2563 
 

4.3 ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check) 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. จัดทำเครื่องมือประเมิน กรอบการประเมิน 
และเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการ ประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียน 
3. เก็บรวมรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน 
4. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
5. นำเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเผยแพร่ผลการดำเนินงานแก่สาธารณชน 

 
ธันวาคม 2563 
 
มกราคม 2564 
 
 
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 
 

 
คณะกรรมการตามคำส่ัง 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)   
   -สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

   -นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

มีนาคม 2564 คณะกรรมการตามคำส่ัง 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ  : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน   20,000   บาท 
 
 
 
 



111 
 

 

 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1  อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
แก่ครูและบุคลากร 

20,000 - - - 20,000 

รวม 20,000 - - - 20,000 
  6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1  อบรมให้ความรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แก่ครูและบุคลากร 

- 1,600 18,400 - 20,000 

รวม - 1,600 18,400 - 20,000 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ………20,000……………….  บาท  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเป็น
เงิน 

หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารว่างคณะครู 40 ชุด 40 1,600  
2 เครื่องปริ้น canon E3370 2 เครื่อง 3,500 7,000  
3 กระดาษ A4 10 รีม 120 1,200  
4 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 12 ขวด 100 1,200  
5 กระดาษปก 150 แกรม 2 ห่อ 100 200  
6 เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 4 เครื่อง 85 340  
7 แฟ้มตราช้างขนาด 2.5 นิ้ว 50 แฟ้ม 95 4,750  
8 ป้ายไวนิล ขนาด 3x6 2 ผืน 1,800 3,600  
9 ป้ายพลาสติก 2 แผ่น 55 110  

รวม 20,000  

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. เนื้อหาสาระ  - 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ สถิติที่ใช ้

9.1 ครูและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 
100 มีความรู้ความเข้าใจและส่วน
ร่วมในการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน 

-ทดสอบ 

-ความรู้ 
สังเกต 

-แบทดสอบ 

-แบบสังเกต 

ร้อยละ 

9.2 การดำเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในมีการดำเนินงานตามข้ันตอน
ครบถ้วน สมบูรณ์ร้อยละ 100 

การนิเทศกำกับ
ติดตาม 

แบบนิเทศติดตาม ร้อยละ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 โรงเรียนมีระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 10.2 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
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รหัสโครงการ จศ. 013 

ช่ือโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อท่ี 1,4 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัตนา บัวล้ำล้ำ 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   () ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษาราชการที ่ทุกคน
จำเป็นต้องใช้การส่ือสารในชีวิตประจำวัน การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องจึงเป็นทักษะท่ีผู้ใช้ต้องฝึกฝน
ให้เกิดความชำนาญไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง ตลอดจนการคิดวิเคราะห์
และประเมินค่าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยของ
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมกับระดับช่วงชั้น ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 
“โพธิ์คำอนุสรณ์” จึงจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย 
 2.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านต่อไป 
 2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉล่ียสูงกว่าร้อย
ละ 80 
 
3.เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ      
                 1) นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ร้อยละ 80 
                 2) นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและมีนิสัยรักการอ่านร้อยละ 100 
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       3) นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉล่ียสูงกว่า ร้อยละ 80 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์”  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมีนิสัยรักการอ่าน รวมท้ังมรีะดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉล่ียสูงขึ้น 
 

 4. วิธีการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     
   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

 
1–30 ต.ค.2563 

 
นางรัตนา บัวล้ำล้ำ 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
  -กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

 
1 พ.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564  

 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย   -กิจกรรมอ่านข่าวเล่าเกร็ดความรู้

ภาษาไทย 
1 พ.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 

  -กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
        การแสดงละคร 
        การคัดไทย 
        การวาดภาพ 
        การคัดลายมือ การจัดป้ายนิเทศ 

1 มิ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564 

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
    -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    
    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่
ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 
 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 
 

 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
    -ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 
    -สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 
 

 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    -สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 
   -นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

30 ก.ย.64 
30 ก.ย.64 

นางรัตนา บัวล้ำล้ำ 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ   
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน 10,000  บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

1. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 3,500 - - - 3,500 
2. กิจกรรมอ่านข่าวเล่าเกร็ดความรู้
ภาษาไทย 

500 - - - 500 

3. กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 6,000 - - - 6,000 
รวม 10,000 - - - 10,000 

 
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 

1. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน - - 3,500 - 10,000 
2. กิจกรรมอ่านข่าวเล่าเกร็ดความรู้
ภาษาไทย 

- - 500 - - 

3. กิจกรรมวันสุนทรภู ่ - 2,000 4,000 - - 
รวม - 2,000 8,000 - 10,000 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน  10,000 บาท  
 

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็น
เงิน 

หมายเหตุ 

1 กระดาษทำปกการ์ดหอม 5 ห่อ 140 700 - 
2 กระดาษ 100 ปอนด์ A4 2 ห่อ 250 500 - 
3 กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า แบบบาง 

(จำนวน12แผ่น) 
6 ชุด 85 510 - 

4 ค่าใช้สอย(ค่าเช่าชุดตัวละคร) 4 ชุด 500 2,000 - 
5 ป้ายกิจกรรมวันสุนทรภู่ 1 ป้าย 500 500 - 
6 กระดาษรายงาน A4 80แกรม/ 200 

แผ่น 
5 รีม 525 525 - 

7 กระดาษโรเนียวปรู๊ฟ A85/300 แผ่น 
(สีน้ำตาล) 

40 รีม 85 3,400 - 

8 หมึกเติมปริ๊นเตอร์ cannon 4 ขวด 200 800 - 
9 กระดาษกาว 2 หน้า 4 ม้วน 25 100 - 
10 เข้าเล่มรายงาน 3 เล่ม 80 240 - 
11 สีไม้ระบายน้ำ 24 สี Faber-Castell 5 กล่อง 145 725 - 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 10,000 - 
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ- 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี

ใช้ 
1. นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”  

ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาไทย ร้อยละ 80 

-การเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบเช็คช่ือ % 
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ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี
ใช้ 

2. นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมีนิสัยรัก
การอ่านร้อยละ 100 

-การสังเกต 
-การตรวจเล่ม 
รักการอ่าน 

เล่มรัก 
การอ่าน 

% 

3. นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”  
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีค่าเฉล่ียสูงกว่า ร้อยละ 80 

-การทดสอบ
ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

แบบทดสอบ % 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย  
 10.2 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและมีนิสัยรักการอ่าน 
 10.3 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉล่ียสูงกว่าร้อยละ 80 
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รหัสโครงการ จศ. 014 

ช่ือโครงการ พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อ 1  

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1  และ 3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรางคณา  มณีนพ 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 -  30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาท่ีสำคัญยิ่งท่ีมีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการ
ปฏิรูปการศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก  โดยครูอาจารย์
จะต้องเลิกการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  แต่ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูจะสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วน
ใหญ่ ทำให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ให้ความสนใจกับการเรียนเท่าท่ีควร ทำให้ผลการเรียนตกต่ำ
และการสอนก็ไม่มีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนท่ี
หลากหลาย จึงมีการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อ
คุณภาพของนักเรียน ท่ีมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ บูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนรู้ การผลิตสื่อ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของ ครู และนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 2.2 เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

3.เป้าหมาย  
          3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1) ร้อยละ 80 ของครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีงานครบตามเป้าหมาย   
 3.2เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สามารถสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
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 4. วิธีการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ตุลาคม  2563 

 
ครูวรางคณา  มณีนพ 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2563 ครูกลุ่มสาระคณิตฯ 
   -สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ธันวาคม 2563 ครูกลุ่มสาระคณิตฯ 
   -แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

ธันวาคม 2563 ครูกลุ่มสาระคณิตฯ 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)   
   -จัดค่ายคณิตศาสตร์ ตุลาคม 63- กันยายน 64 ครูกลุ่มสาระคณิตฯ 
   -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

  

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่าง 
การปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
กันยายน 2564 

 
ครูวรางคณา  มณีนพ 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
แต่ละกิจกรรม 

กันยายน 2564 ครูวรางคณา  มณีนพ 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2564 ครูวรางคณา  มณีนพ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   -ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
กันยายน 2564 

 
ครูวรางคณา  มณีนพ 

   -สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
แต่ละกิจกรรม 

กันยายน 2564 ครูวรางคณา  มณีนพ 

   -สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

กันยายน 2564 ครูวรางคณา  มณีนพ 

   -นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

กันยายน 2564 ครูวรางคณา  มณีนพ 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ   
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน   10,000   บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  
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กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1  จัดค่ายคณิตศาสตร์ 5,000 - - - 5,000 
-กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 

5,000 - - - 5,000 

รวม 10,000 - - - 10,000 
 
  6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1 จัดค่ายคณิตศาสตร์ 2,000 - 3,000 - 5,000 
-กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียน 
การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

- - 5,000 - 5,000 

รวม 2,000 - 8,000 - 10,000 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ………10,000……………….  บาท  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเป็น
เงิน 

หมายเหตุ 

1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 15 รีม 135 2,025  
2 กระดาษชาร์ท คละสี 20 แผ่น 20 400  
3 ปากกาไวบอร์ด คละสี 3 กล่อง 200 600  
4 ปากกามาร์คเกอร์ สองหัว คละสี 3 กล่อง 115 345  
5 หมึกเติมปากกาไวบอร์ด น/ด 13 ขวด 55 715  
6 หมึกเติม cannon 1 ชุด 700 700  
7 กระดาษชาร์ท เทา ขาว 500 g 20 แผ่น 20 400  
8 กระดาษโฟโต้ 210 g 3 ห่อ 300 900  
9  กระดานกราฟ 3 ห่อ 480 1,440  
10 กระดาษกาวย่านหนังไก่ 1.5” 13 ม้วน 37 481  
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ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเป็น
เงิน 

หมายเหตุ 

11 ค่าตอบแทน    2,000  
รวม 10,000  

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ  - 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
          

9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี

ใช้ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น -การทดสอบ แบบทดสอบ 80 % 
2.  ร้อยละ  80  ของครูในกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์มีงานครบตามเป้าหมาย 
และนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

-สังเกตจากความร่วมมือ 
ในการร่วมกิจกรรมของคร ู
-ประเมินผลงานท่ีปรากฏ 
ตามโครงการ 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน
โครงการ 
-ช้ินงานท่ีปรากฏ 

80 % 

3. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สามารถสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

- ประเมินจากการนำ 
การจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง 
ในการเรียนการสอน 

-บันทึก 
การนิเทศ 

80 % 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1  ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 10.2  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 10.3  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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รหัสโครงการ จศ. 015 

ช่ือโครงการ ส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อท่ี 1  

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1  และ 3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจักรกฤษ แสนพันนา 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 -  30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ปี พ.ศ.2542  หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 24 (2) กำหนดให้จัดการศึกษาโดยการ  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ (4) จัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
ที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  นั่นคือการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตทาง
การศึกษาให้เห็นได้ชัดเจนว่า  นักเรียนท่ีได้รับการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็นผู้มีคุณภาพดี  
ทั้งทางสติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ โรงเรียนจึงใช้มาตรา 24 เป็นหลักปฏิบัติ จัดโครงการเพื่อ
พัฒนานักเรียนของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ทั้งทางกาย ใจ  และสติปัญญา  
เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลคุณภาพรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลก 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ทัดเทียมสู่มาตรฐานสากล 
 

3.เป้าหมาย  
          3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            1) นักเรียนจำนวน  687 คน ได้รับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
            2) ครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์ส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีเพียงพอและ
สอดคล้องกับหลักสูตร 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
            1) นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
            2) ครูมีความพร้อมด้านส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่
มาตรฐานสากล  
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4. วิธีการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ตุลาคม  2563 

 
ครูจักรกฤษ แสนพันนา 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2563 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 
   -สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ธันวาคม 2563 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 
   -แต่งต้ังคณะกรรมการทำงาน 
แต่ละกิจกรรม 

ธันวาคม 2563 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 

4.2 ขั้นดำเนินการ  (Do)   
   -จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พฤษภาคม64-สิงหาคม64 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 
   -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตุลาคม 63 - กันยายน 64 ครูจักรกฤษ แสนพันนา 

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่าง 
การปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
สิงหาคม 2564 

 
ครูจักรกฤษ แสนพันนา 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
แต่ละกิจกรรม 

กันยายน 2564 ครูจักรกฤษ แสนพันนา 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม กันยายน 2564 ครูจักรกฤษ แสนพันนา 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   -ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
กันยายน 2564 

 
ครูจักรกฤษ แสนพันนา 

   -สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
แต่ละกิจกรรม 

กันยายน 2564 ครูจักรกฤษ แสนพันนา 

   -สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

กันยายน 2564 ครูจักรกฤษ แสนพันนา 

   -นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

กันยายน 2564 ครูจักรกฤษ แสนพันนา 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ   
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน   10,000   บาท 
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 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1  จัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

5,000 - - - 5,000 

-กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

5,000 - - - 5,000 

รวม 10,000 - - - 10,000 
  
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1 จัดสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

- - 5,000 - 5,000 

-กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

- - 5,000 - 5,000 

รวม - - 10,000 - 10,000 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ………10,000……………….  บาท  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 15 รีม 135 2,025  
2 กระดาษชาร์ท คละสี 20 แผ่น 20 400  
3 ปากกาไวบอร์ด คละสี 3 กล่อง 200 600  
4 ปากกามาร์คเกอร์ สองหัว คละสี 3 กล่อง 115 345  
5 หมึกเติมปากกาไวบอร์ด น/ด 13 ขวด 55 715  
6 หมึกเติม cannon 1 ชุด 700 700  
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ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

7 กระดาษชาร์ท เทา ขาว 500 g 20 แผ่น 20 400  
8 กระดาษโฟโต้ 210 g 3 ห่อ 300 900  
9  กระดานกราฟ 3 ห่อ 480 1,440  
10 กระดาษกาวย่านหนังไก่ 1.5” 13 ม้วน 37 481  
11 ป้ายไวนิล 5 ผืน 400 2,000  

รวม 10,000  

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ  - 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
          

9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี

ใช้ 
1. นักเรียนจำนวน  687 คน ได้รับ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
-การสังเกต 
-การทดสอบ 

-แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

80 % 

2. ครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มีวัสดุ
อุปกรณ์ส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ท่ี
เพียงพอและสอดคล้องกับหลักสูตร 

-สังเกตจากความร่วมมือ 
ในการร่วมกิจกรรมของคร ู
-ประเมินผลงานท่ีปรากฏ 
ตามโครงการ 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน
โครงการ 
-ช้ินงานท่ีปรากฏ 

80 % 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1  นักเรียนจำนวน  687 คน ได้รับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
10.2  ครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์ส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีเพียงพอและ

สอดคล้องกับหลักสูตร 
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รหัสโครงการ จศ. 016 

ช่ือโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี  4 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อ 1 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี  1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุนทร  ขันศรี 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( / ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563  - กันยายน  2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ก ิจกรรมว ันสำค ัญทางพระพ ุทธศาสนาเน ื ่ อง ในว ันสำค ัญทางพระพ ุทธศาสนา  
เป็นกิจกรรมท่ีมีโอกาสได้ร่วมกับชุมชนในการปฏิบัติตน เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ชุมชนด้วย เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมให้แก่นักเรียน เช่น
ทำบุญตักบาตร การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี อัน
เนื่องมาจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมากยิง่ขึ้น 
4. เพื่อให้ครูและนักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
 

3.เป้าหมาย  
            3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        ครูและนักเรียนร้อยละ  80  ร่วมกิจกรรมวนัสำคัญทางพระพุทธศาสนา    
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ 
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 4. วิธีการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ต.ค. 2563 

 
นายสุนทร ขันศรี 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน ต.ค. 2563 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
   -สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ต.ค. 2563 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
   -แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

ต.ค. 2563 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   -ประชาสัมพันธ์ 

 
พ.ค. 2564 

 
นายสุนทร ขันศรี 

   -จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
ท่ีวัดใหม่เจริญศิลป์ 
        -วันวิสาขบูชา 
        -วันเข้าพรรษา 
        -วันอาสาฬหบูชา 

 
 
พ.ค. 2564 
ก.ค. 2564 
ก.ค. 2564 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่าง 
การปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   -ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

   -สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

   -สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

   -นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

 



128 
 

 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ  : วัดใหม่เจริญศิลป์  
 

6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน     11,000      บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 วันวิสาขบูชา 3,000 - - - 3,000 
-กิจกรรมท่ี 2 วันเข้าพรรษา 5,000 - - - 5,000 
-กิจกรรมท่ี 3 วันอาสาฬหบูชา 3,000 - - - 3,000 

รวม 11,000 - - - 11,000 
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็น

เงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1 วันวิสาขบูชา - - 3,000 - 3,000 
-กิจกรรมท่ี 2 วันเข้าพรรษา - - 5,000 - 5,000 
-กิจกรรมท่ี 3 วันอาสาฬหบูชา - - 3,000 - 3,000 

รวม - - 11,000 - 11,000 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ……………11,000………….  บาท  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ
หน่วย(บาท) 

รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 70 แกรม 20  รีม 150 3,000  
2 ฟิวเจอร์บอร์ด 10 แผ่น 100 1,000  
3 กระดาษโปสเตอร์คละสี 36 แผ่น 10 360  
4 กระดาษชาร์ทสี 30 แผ่น 10 300  
5 ปากกาไวท์บอร์ด 74 แท่ง 10 740  
6 หมึกอิงค์เจ็ต 4 ขวด 150 600  
7 เครื่องไทยธรรม 25 ชุด 200 5,000  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 11,000  
 

หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. เนื้อหาสาระ – 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 วัดใหม่เจริญศิลป์ 
 8.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่

ใช ้
สถิติที่

ใช ้
9.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนภูมิใจในความเป็นไทย  

เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดำรงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงามของความเป็นไทย 

สอบถาม แบบสอบ 
ถาม 

 % 

9.2 นักเรียนและบุคลากรร่วมสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนมีสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

สังเกต แบบสังเกต % 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย 
และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอนัดีงามของความเป็นไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวนัสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา   โรงเรียนมีสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
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รหัสโครงการ จศ. 017 

ช่ือโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ ข้อ 1 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ ข้อ 1 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อ 1 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อ 1และ3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุนทรีรัตน์  ยาศิริ 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติว่าด้วยการจัดการศึกษาให้ยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและวิชาสุข
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
      2.2  เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นนักเรียน 
 

3. เป้าหมาย  
           3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   นักเรียนร้อยละ 85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาและวิชาสุขศึกษา 
ไม่ต่ำกว่า 3.5 
 3.2เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

1 – 15  ต.ค.63 นางสุนทรีรัตน์  ยาศิริ 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน   
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์   
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

  

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)      
      ดำเนินงานตามโครงการ 1พ.ย. 63 – 15  เม.ย.64 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้

สุขศึกษาและพลศึกษา 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
นางสุนทรีรัตน์  ยาศิริ 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

  

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
นางสุนทรีรัตน์  ยาศิริ 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

30 ก.ย. 64  

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

30 ก.ย. 64  

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
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6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน    9,000             บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 วัสดุส่ือการสอน 9,000 - - - 9,000 
-กิจกรรมท่ี 2 การแข่งขันกีฬาภายใน - - - - - 
-กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถพิเศษ 

- - - - - 

รวม 9,000 - - - 9,000 
 
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็น

เงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1 วัสดุส่ือการสอน - - 9,000 - 9,000 
-กิจกรรมท่ี 2 การแข่งขันกีฬาภายใน - - - - - 
-กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถพิเศษ 

- - - - - 

รวม - - 9,000 - 9,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน …………9,000…………….  บาท  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน หมาย
เหตุ 

1 ลูกฟุตซอล 3 ลูก 500 1500  
2 ตาข่ายฟุตซอล 1 ผืน 1000 1,000  
3 ลูกฟุตบอล 3 ลูก 569 1707  
4 ลูกวอลเลย์บอล 3 ลูก 555 1665  
5 ตาข่ายวอลเลย์บอล 1 ผืน 568 568  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 9,000  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. เนื้อหาสาระ - 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
             

9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี

ใช้ 
9.1 นักเรียนร้อยละ 85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

พลศึกษาและวิชาสุขศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.5 
สอบถาม แบบสอบถาม % 

9.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามี
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

สอบถาม แบบสอบถาม % 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนร้อยละ 85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาและวิชาสุขศึกษาไม่ต่ำ
กว่า 3.5 
 10.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

 

รหัสโครงการ จศ. 018 

ช่ือโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อท่ี 2 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 2  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรัตนชัย  จุลราช 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1.หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่แบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็นสาระย่อย 3 สาระ
ด้วยกัน คือ 1. สาระทัศนศิลป์ 2. สาระดนตรี 3. สาระนาฏศิลป์ ท้ัง 3 สาระนั้น มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ การส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์ เป็นส่ิงสำคัญท่ีสามารถทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ
และส่งเสริมค่านิยมทางศิลปะเห็นคุณค่าของศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาไทย  

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  
 2.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านศิลปะ มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก  
 2.3 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพื่อให้โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

2.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ เห็นคุณค่าของศิลปะ มีจิตสำนึกในการอนุร ักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ร้อยละ90  
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   3.1.2 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
มีทักษะด้านศิลปะ มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก ร้อยละ90  
   3.1.3 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
ได้รับการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีระบบและมปีระสิทธิภาพ ร้อยละ90 
  3.1.4 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 –6 
ได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ร้อยละ90 

       3.1.5 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 –6 
เกิดสุนทรียภาพ เห็นคุณค่าของศิลปะ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ90  

3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดทักษะด้านศิลปะ มีความ
มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ มีวัสดุ 
อุปกรณ์การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม เกิดสุนทรียภาพ เห็น
คุณค่าของศิลปะ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นวางแผน ( Plan ) 
- เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
- ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
- สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม 
ขั้นดำเนินการ (Do) ดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางทัศนศิลป์  
- กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี 
- กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางนาฏศิลป์ 
ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
- ประเมินจากการสังเกตระหว่างการปฏิบัติงาน 
และผลงานท่ีปรากฏ 
- การรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
- สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
- ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
พฤศจิกายน 63 
 

 
 

 
พฤศจิกายน63–กันยายน 64 

 
 
 

 
 
พฤศจิกายน63–กันยายน 64 

 
 
 

 
คณะบริหารและ 
นายรัตนชัย   
จุลราช 

 
 

คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
- นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงเพื่อ 
การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

กันยายน 64 คณะกรรมการ 

 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 

6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน 9,000 บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

- กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ทัศนศิลป์  

- 3,000 - - 3,000 

- กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ดนตรี 

- 3,000 - - 3,000 

- กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
นาฏศิลป์ 

- 3,000 - - 3,000 

รวม - 9,000 - - 9,000 
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ดำเนินงาน 

- กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ทัศนศิลป์ 

- - 3,000 - 3,000 

- กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ดนตรี 

- - 3,000 - 3,000 

- กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
นาฏศิลป์ 

- - 3,000 - 3,000 

รวม - - 9,000 - 9,000 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 9,000 บาท  
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย

(บาท) 
รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษวาดภาพ 5  รีม 200 1,000  
2 สีน้ำ 5 กล่อง 100 500   
3 สีไม้ 5 กล่อง 100 500  
4 พู่กัน 10 ด้าม 100 1,000  
5 ดินน้ำมัน 10 ห่อ 100 1,000  
6 ล้ินเครื่องลมไม้ 5 กล่อง 200 1,000  
7 น้ำยาทำความสะอาดเครื่อง 5 ขวด 100 500  
8 ไม้กลอง 5 คู่ 100 500  
9 ชุดเครื่องสำอาง 3 ชุด 500 1,500  
10 ชุดเครื่องประดับ 3 ชุด 500 1,500  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 9,000  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

7.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
7.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

8. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี

ใช้ 
8.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณภาพอยู่ใน

ระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน  มีคุณภาพ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

- ประเมินจากแบบสอบถาม  
- ประเมินผลโครงการและ
กิจกรรม 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน
โครงการ 

% 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เกิดทักษะด้านศิลปะ มีความ
มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ มีวัสดุ 
อุปกรณ์การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม เกิดสุนทรียภาพ เห็น
คุณค่าของศิลปะ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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รหัสโครงการ จศ. 019 

ช่ือโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ท่ี 1,4 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี  1,3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพายัพ  ซาหิน 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (   ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน2563 – มีนาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เป็นสาระการเรียนรู้ที ่มุ ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจเกี ่ยวกับงานอาชีพ  มีทักษะการทำงาน  ทักษะการจัดการ  สามารถนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม  คุ้มค่าและมีคุณธรรม  
สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์  หรือวิธีการใหม่  สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ  มีนิสัยรักการทำงาน  
ตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเป็นพื้นฐาน  ได้แก่  ความขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัดและ
อดทน  อันจะนำไปสู่การให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และพึ่งตนเองได้ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ร่วมมือและแข่งขันในระดับสากล
ในบริบทของสังคมไทย  เพื่อให้การพัฒนาดังกล่าวข้างต้นบรรลุจุดมุ่งหมาย  จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพขึ้นในปีงบประมาณ  2564 เพื่อเป็นการพัฒนางาน
ให้ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี   
 2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทำงาน  ทักษะการจัดการ การแก้ปัญหา  

2.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ  มีนิสัยรักการทำงาน  ตลอดจน 
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเป็นพื้นฐาน   
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ท่ีเรียนสาระ
การงานอาชีพ  ระดับช้ัน  ม. 1-6  จำนวน  687  คน  
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ท่ีเรียนสาระ
การงานอาชีพ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีทักษะการทำงาน  ทักษะการ
จัดการ การแก้ปัญหา สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ  มีนิสัยรักการทำงาน  ตลอดจนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเป็นพื้นฐาน   
 
4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นการวางแผน (PLAN) 
-เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
-ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
-สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

 
1-5 ต.ค. 2563 
6-10 ต.ค. 2563 
11-15 ต.ค. 2563 
16-20 ต.ค. 2563 

 

 
นายพายัพ  ซาหิน 

ขั้นดำเนินการ (DO) 
-จัดซื้อพัสดุฝึกงานช่าง 
-จัดซื้อพัสดุฝึกงานเกษตร 
-จัดซื้อพัสดุฝึกงานหนัง 
-จัดซื้อพัสดุสำนักงานกลุ่ม 

 
21ต.ค.2563-31ก.ค.2564 
21ต.ค.2563-31ก.ค.2564 
21ต.ค.2563-31มี.ค.2564 
21ต.ค.2563-31ก.ค.2564 

 
นายพายัพ  ซาหิน 
นายโยธิน  ถาบุตร 
น.ส.รัฐยา  แสนสามารถ  

ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (CHECK) 
-ประเมินจากการสังเกตระหว่าง 
การปฏิบัติงาน และผลงานท่ีปรากฏ 
-รายงานความคืบหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 
-สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 

 
หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
นายพายัพ  ซาหิน 
นายโยธิน  ถาบุตร 
น.ส.รัฐยา  แสนสามารถ 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (ACTION) 
- ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 
-นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง
การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป  

 
หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 
หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
1-30 ก.ย. 2564 

 
1-30 ก.ย. 2564 

 
นายพายัพ  ซาหิน 
นายโยธิน  ถาบุตร 
น.ส.รัฐยา  แสนสามารถ 
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5.สถานที่ดำเนินโครงการ 
 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 

6.งบประมาณ  จำนวนท้ังส้ิน  9,000 บาท 
 6.1จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบ 

 
กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) งบเงิน

อุดหนุน 
งบเงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อพัสดุ
ฝึกงานช่าง 

2,260 - - - 2,260 

กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อพัสดุ
ฝึกงานเกษตร 

2,500 - - - 2,500 

กิจกรรมท่ี 3 จัดซื้อพัสดุ
ฝึกงานหนัง 

3,000 - - - 3,000 

กิจกรรมท่ี 4 จัดซื้อพัสดุ
สำนักงานกลุ่ม 

1,240 - - - 1,240 

รวม 9,000 - - - 9,000 
 
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตามลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 
กิจกรรม 

ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 
(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อพัสดุฝึกงานช่าง - - 2,260 - 2,260 
กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อพัสดุฝึกงานเกษตร - - 2,500 - 2,500 
กิจกรรมท่ี 3 จัดซื้อพัสดุฝึกงานหนัง - - 3,000 - 3,000 
กิจกรรมท่ี 4 จัดซื้อพัสดุสำนักงาน
กลุ่ม 

- - 1,240 - 1,240 

รวม - - 9,000 - 9,000 
 
 
 
 
 



141 
 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน  9,000  บาท 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

สายไฟฟ้าอ่อนคู่ขนาด 0.5  
ใบเล่ือยทอน 
ปากกาจับงาน 5 นิ้ว 
กระดาษถ่ายเอกสาร a4 70 แกรม500แผ่น 
ปากกาไวท์บอร์ด 
หนังวัวฟอกฝาด 
หนังวัวออยล์ 
กระดุมสแน็ป/กระดุมตอกเปิด 
หมุดตอกหนัง 
ห่วงพวงกุญแจ 
ด้ายเทียนเบอร์2 
กรรไกร 
ส้อมตอกหนัง 
ผ้ากำมะหยี 
จอบขุด 
ด้ามจอบ 
ถุงดำ 4x6 

1 
3 
2 
8 
8 
1 
1 

100 
100 
100 
4 
4 
3 
4 
6 
6 
8 

ม้วน 
อัน 
อัน 
รีม 
ด้าม 
ผืน 
ผืน 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ม้วน 
เล่ม 
อัน 

เมตร 
เล่ม 
ด้าม 
ก.ก. 

460 
100 
750 
125 
30 
500 

1,000 
2 
1 
1 

135 
55 
80 
25 
250 
100 
50 

460 
300 

1,500 
1,000 
240 
500 

1,000 
200 
100 
100 
540 
220 
240 
100 

1,500 
600 
400 

งานช่าง 
 
 

กลุ่ม 
 

งานหนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตร 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 9,000  

 
หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. เนื้อหาสาระ  - 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/บุคลากร/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 8.3 ร้านค้าในชุมชน 
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9. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ สถิติการประเมิน 

ความร่วมมือของครู-อาจารย์ 
ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

การสังเกต แบบสังเกต % 

พฤติกรรมการเรียน  
การทำงานของนักเรียน 

การสังเกต 
การสอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

% 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบ แบบทดสอบ % 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

10.2 นักเรียนมีทักษะการทำงาน ทักษะการจัดการ การแก้ปัญหาสูงขึ้น 
10.3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพื้นฐานสูงขึ้น 
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รหัสโครงการ จ.ศ.020 

ช่ือโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อ 1  

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัทรสุดา เกิดแสง 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน และยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ดังนั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดสาระการเรียนรู้ให้
นักเรียนเรียนวิชา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเน้นการ
สอนภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่วน
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
สำหรับผู้เรียนทุกคน มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนเกิดเจตคติที ่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ อีกท้ังยัง
กำหนดให้มีการพัฒนาสมรรถนะในการสื ่อสารให้กับผู ้เร ียนทุกคน การเรียนภาษาให้ประสบ
ความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความต่ืนตัวและตระหนักในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
รู้จักพัฒนาตนเอง ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงสำคัญในการดำเนินชีวิตในประชาคมโลกอย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาต่างประเทศสู่มาตรฐานสากล 
 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจถึงวัฒนธรรม
ของภาษานั้น ๆ 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น 
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3. เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยู่ใน
ระดับ 3 ข้ึนไป 
  3.1.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูว้ัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
  3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 เห็นความสำคัญมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่น 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น 
  3.2.2 นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมสากล และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของภาษานั้นๆ 
  3.2.3 นักเรียนร้อยละ 80 เห็นความสำคัญมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่น 
   
 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ตุลาคม 2563 

 
นางสาวภัทรสุดา เกิดแสง 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ตุลาคม 2563 นางสาวภัทรสุดา เกิดแสง 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564 

นางสาวภัทรสุดา เกิดแสง 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   - ดำเนินงานตามโครงการ 

  

- กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ 

ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมท่ี 2 Morning Talk ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้วัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ 

ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

-หลังเสร็จส้ินโครงการ นางสาวภัทรสุดา เกิดแสง 

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564 

นางสาวภัทรสุดา เกิดแสง 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน     10,000            บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การใช้ภาษาต่างประเทศ 

4,000 - - - 4,000 

-กิจกรรมท่ี 2 Morning Talk 1,000 - - - 1,000 
-กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ 

5,000 - - - 5,000 

รวม 10,000 - - - 10,000 
 



146 
 

 

 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

- - 4,000 - 4,000 

-กิจกรรมท่ี 2 Morning Talk - - 1,000 - 1,000 
-กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม ส่งเสริม
การเรียนรู้วัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ 

- 1,000 4,000 - 5,000 

รวม - 1,000 9,000 - 10,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 10,000  บาท  

 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเป็น

เงิน 
หมาย
เหตุ 

1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 30 รีม 135 4,050  
2 กระดาษชาร์ทสี 30 แผ่น 10 300  
3 กระดาษทำปกการ์ดสีขาว A4 150 แกรม 2 ห่อ 102 204  
4 พลาสติกเคลือบบัตร A4 ตราช้าง 2 กล่อง 448 896  
5 กระดาษสีสองหน้าบาง 20 แผ่น 8 160  
6 โฟม 1 นิ้ว 15 แผ่น 53 795  
7 กระดาษกาวสองหน้าบาง ¾ 5 ม้วน 21 105  
8 Scotch เทปโฟมกาว 2 หน้า 3 M  3 ม้วน 165 495  
9 ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน 25 ด้าม 28 700  
10 Horse สีเมจิกซอง 12 สี  10 ชุด 49 490  
11  Colleen สีไม้ยาว 24 สี 10 กล่อง 175 1,750  
12 กรรไกร 8.5 นิว้ 1 ด้าม 55 55     

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 10,000  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ – 
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8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
             8.3 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ีใช้ 

9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 

เปรียบเทียบผล
การเรียนปีก่อน
และปีปัจจุบัน 

แบบสรุป
รายงานผลการ
เรียน 

% 

9.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม % 

9.3 นักเรียนร้อยละ 80 เห็นความสำคัญมีเจตคติท่ีดี
ต่อภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น 

สอบถาม  แบบสอบถาม % 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนท่ีเรียนภาษาต่างประเทศจะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางภาษา และพัฒนาตนเองสู่
มาตรฐานสากลเป็นพลโลกท่ีมีศักยภาพ 
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รหัสโครงการ จ.ศ.021 

ช่ือโครงการ พัฒนางานห้องสมุด 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2,3,4 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อ 1 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1,3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัฐยา แสนสามารถ 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง เพื่อสอดคล้อง  
ตามหลักพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ปรับปรุงปีพุทธศักราช 2545  ที่ว่า 
“การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ” ห้องสมุดโรงเรียนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และรู้จักการใช้ห้องสมุด   ตลอดจนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน  สถานศึกษาจำเป็นต้องมี
แหล่งเรียนรู้  ที่มีทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์  ที่มีความทันสมัยอยู่ เสมอ  มีความ
จำเป็นสำหรับนักเรียนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก  เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาใช้บริการค้นหาข้อมูลท่ี
จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ดังนั้นการสรรหา บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และ
พัฒนาห้องสมุดให้มีบรรยากาศภายในและภายนอกท่ีเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูล  รวมทั้งด้านการ
ให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนางาน
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
   
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อจัดซื้อหนังสือ ทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีจำเป็นในห้องสมุด มีความหลากหลาย  
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2.2  เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ สืบค้นข้อมูล ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
     2.3  เพื่อพัฒนา ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ให้คงทน  และจัดห้องสมุดให้มี
บรรยากาศภายในท่ีเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) ห้องสมุดได้จัดซื ้อหนังสือ ทรัพยากรสารสนเทศที ่จำเป็น และหลากหลาย  
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 90 

 2) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ร้อยละ 90 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ค้นคว้าหาความรู้ สืบค้นข้อมูล ในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
    3) ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ร้อยละ 90 ได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษา ให้มี
ความคงทนและจัดบรรยากาศภายในห้องสมุดที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของนักเรียน ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1) ห้องสมุดมีหนังสือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จำเป็น และหลากหลาย ตรงตาม  
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 2) ห้องสมุดโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” เป็นแหล่งเรียนรู้  ค้นคว้าหา
ความรู้ สืบค้นข้อมูลสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทำให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์    

 3) ห้องสมุดมีบรรยากาศภายในที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของนักเรียน ครู 
และบุคลากรในสถานศึกษา 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
1-30 ต.ค. 2563 

 
นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 1ต.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563 นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ 
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 1-30 ต.ค. 2563 นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม 1พ.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 ครูและคณะกรรมการงาน

ห้องสมุด 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
พัฒนางานห้องสมุด 

 
1ต.ค. 2563–30 ก.ย. 2564 

 
นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ 

-จัดซื้อหนังสือ 
-ซ่อมแซมบำรุงรักษาหนังสือ 
-จัดบรรยากาศภายในห้องสมุด 

1พ.ย. 2563–30 ก.ย. 2564 นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ 
นางรัตนา  บัวล้ำล้ำ 
 
 

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 

ครูและคณะกรรมการงาน
ห้องสมุด 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 ครูและคณะกรรมการงาน
ห้องสมุด 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 ครูและคณะกรรมการงาน
ห้องสมุด 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 

ครูและคณะกรรมการงาน
ห้องสมุด 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 ครูและคณะกรรมการงาน
ห้องสมุด 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 30 ก.ย 2564 นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ 
   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

30 ก.ย. 2564 ครูและคณะกรรมการงาน
ห้องสมุด 

 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ    
 ห้องสมุดโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 

6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน   21,000   บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) งบเงิน

อุดหนุน 
งบเงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

พัฒนางานห้องสมุด 
-จัดซื้อหนังสือ 
-ซ่อมแซมบำรุงรักษาหนังสือ 
-จัดบรรยากาศภายในห้องสมุด 

21,000    - - - 21,000    

รวม 21,000    - - - 21,000    
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 
(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 

จัดซื้อหนังสือ - - 15,000 - 15,000 
ซ่อมแซมบำรุงรักษาหนังสือ - - 3,000 - 3,000 
จัดบรรยากาศภายในห้องสมุด - - 3,000 - 3,000 

รวม - - 21,000    - 21,000    
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ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน      21,000   บาท 
 

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 หนังสือความรู้ท่ัวไป 20 เล่ม 150 3,000  
2 หนังสือโครงการสารานุกรมไทย

สำหรับเยาวชนฯ 
5 เล่ม 250 2,500  

3 หนังสือการ์ตูนความรู้ 20 เล่ม 150 3,000  
4 หนังสือคู่มือเตรียมสอบ 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู ้
10 เล่ม 150 1,500  

5 หนังสือวรรณกรรมสำหรับเยาวชน 10 เล่ม 150 1,500  
6 หนังสือรางวัลซีไรต์ 10 เล่ม 150 1,500  
7 หนังสือวรรณกรรมไทย 10 เล่ม 120 1,200  
8 หนังสือนวนิยาย เรื่องส้ัน 8 เล่ม 100 800  
9 กระดาษดับเบิ้ลเอ 2 รีม 135 270  
10 กระดาษการ์ดสี 150 แกรม 2 รีม 102 204  
11 สมุดลงทะเบียนหนังสือ 1 เล่ม 120 120  
12 ป้ายสต๊ิกเกอร์อเนกประสงค์ ขนาด 

A8/ 25x38 มม. 
10 ห่อ 38 380  

13 พลาสติกเคลือบ ขนาด A4 1 กล่อง 448 448  
14 พลาสติกเคลือบบัตร 3 กล่อง 123 369  
15 กาวลาเท็กซ์  2 กระปุก 55 110  
16 ด้ายเย็บหนังสือ 12 ม้วน 20 240  
17 เทปใส ขนาด 1.5 นิ้ว 5 ม้วน 45 225  
18 เทปผ้าแล็กซีน  10 ม้วน 45 450  
19 ซองใส่บัตรห้องสมุด 10 ห่อ 35 350  
20 บัตรยืมหนังสือ 10 ห่อ 49 490  
21 แฟ้มเอกสาร สันกว้าง  2 แฟ้ม 145 290  
22 ไส้แฟ้มเอกสารA4 1/20ไส้ 4 ห่อ 21 84  
23 ประทับตราวันท่ี 1 อัน 50 50  
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24 ตราประทับห้องสมุด 1 อัน 340 340  
25 กระดาษสีแข็ง1หน้า 10 แผ่น 11 110  
26 กระดาษสีบาง2หน้า 10 แผ่น 8 80  
27 สต๊ิกเกอร์ใส 6 แผ่น 30 180  
28 สว่านไฟฟ้า 1 เครื่อง 1,210 1,210  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000  

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ – 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ีใช้ 

9.1 ห้องสมุดมีหนังสือ ทรัพยากรสารสนเทศ ร้อยละ 90ท่ีจำเป็น 
และหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  

สำรวจ 
สัมภาษณ์ 

แบบสำรวจ 
 

% 

9.2 นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ร้อยละ 90 ใช้
บริการห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

สอบถาม  
สถิติการเข้า
ใช้              

แบบสอบถาม 
 

% 

9.3 ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ร้อยละ 90 ได้รับการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษา ให้มีความคงทนและจัดบรรยากาศ
ภายในห้องสมุดท่ีเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของนักเรียน 
ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  

สำรวจ 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม % 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  ห้องสมุดมีหนังสือ ทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีจำเป็นและหลากหลายตรงตาม 

ความต้องการ  
10.2  ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้  สืบค้นข้อมูล และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน  
10.3  ห้องสมุดมีคุณภาพ มีบรรยากาศภายในท่ีเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
10.4  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
10.5  สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนเพิ่มขึ้น   
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รหัสโครงการ จ.ศ.022 

ช่ือโครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อ 1 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1,3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัฐยา แสนสามารถ 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การอ่านจัดเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านทำให้
เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลง
การดำเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของชีวิต จึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง ในการแสวงหาความรู้เพื่อ
นำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมท้ังหลายในการเรียนการสอน และมี
ความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก
และเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นทักษะท่ีจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่นๆ ดังนั้น
การอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  การปฏิรูปการเรียนการ
สอนเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นส่วนสำคัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือน
การปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นำความรู้มาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ 

 
2. วัตถุประสงค ์ 
     2.1  เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้าเกิดการใฝ่รู ้  และ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

2.2  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง   
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     2.3  เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิ มให ้น ั ก เ ร ี ยนร ู ้ จ ัก เล ื อกอ ่านหน ั งส ื อท ี ่ ด ี ม ี ประ โยชน ์อย ่ า งหลากหลาย  
นำไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของนักเรียน 

2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุด และใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง 

2.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

3. เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         1) นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้  และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
  2) นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง   
  3) นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดีมีประโยชน์อย่างหลากหลาย  
นำไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของนักเรียน 
  4) นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ังในและนอก
สถานศึกษา มีวิธีการเรียนรู้ของตนเองและเรียนรูร้่วมกับผู้อื่น ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้  และสามารถนำความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาค้นคว้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

 2) นักเรียนมีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
  3) นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดีมีประโยชน์อย่างหลากหลาย นำไปพัฒนาทักษะการเขียน
บันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่านตามความคิดของนักเรียน 
  4) นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 
 
4. วิธีการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
1-30 ต.ค. 2563 

 
นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 1ต.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563 นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ 
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 1-30 ต.ค. 2563 นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

1พ.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 ครูและคณะกรรมการงานห้องสมุด 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
   -โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 
1พ.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 

 
นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ 

   -กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 15–30 ส.ค. 2564 นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ 
นางรัตนา  บัวล้ำล้ำ 

   -กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม 1พ.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ 
นางรัตนา  บัวล้ำล้ำ 

   -กิจกรรมบันทึกการอ่าน 1พ.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564 นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ 
   -กิจกรรมสารพันปัญหา 1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 ครูและคณะกรรมการงานห้องสมุด 
   -ยอดนักอ่าน 1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 ครูและคณะกรรมการงานห้องสมุด 
   -ขวัญใจห้องสมุด 1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 ครูและคณะกรรมการงานห้องสมุด 
   -กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 ครูและคณะกรรมการงานห้องสมุด 
   -ยุวบรรณารักษ์ 1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 ครูและคณะกรรมการงานห้องสมุด 
   -แนะนำหนังสือใหม่ 1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 ครูและคณะกรรมการงานห้องสมุด 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
(Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 

 
ครูและคณะกรรมการงานห้องสมุด 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
แต่ละกิจกรรม 

1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 ครูและคณะกรรมการงานห้องสมุด 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 ครูและคณะกรรมการงานห้องสมุด 
 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละ
กิจกรรม 

 
1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 

 
ครูและคณะกรรมการงานห้องสมุด 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

1พ.ย. 2563–31 ส.ค. 2564 ครูและคณะกรรมการงานห้องสมุด 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

30 ก.ย 2564 นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ 

   - นำผลการประเมินโครงการไป
ปรับปรุงการดำเนินการในปีการศึกษา
ต่อไป 

30 ก.ย. 2564 ครูและคณะกรรมการงานห้องสมุด 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ   โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 

6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน   9,000   บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

 กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) งบเงิน

อุดหนุน 
งบเงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

3,500 - - - 3,500 

กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม 1,000 - - - 1,000 
กิจกรรมบันทึกการอ่าน 2,000 - - - 2,000 
กิจกรรมสารพันปัญหา 600 - - - 600 
ยอดนักอ่าน 500 - - - 500 
ขวัญใจห้องสมุด 500 - - - 500 
กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 300 - - - 300 
ยุวบรรณารักษ์ 300 - - - 300 
แนะนำหนงัสือใหม่ 300 - - - 300 

รวม 9,000    - - - 9,000    
  6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 
(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

- - 3,500 - 3,500 
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กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม - - 1,000 - 1,000 
กิจกรรมบันทึกการอ่าน - - 2,000 - 2,000 
กิจกรรมสารพันปัญหา - - 600 - 600 
ยอดนักอ่าน - - 500 - 500 
ขวัญใจห้องสมุด - - 500 - 500 
กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี - - 300 - 300 
ยุวบรรณารักษ์ - - 300 - 300 
แนะนำหนงัสือใหม่ - - 300 - 300 

รวม - - 9,000    - 9,000    
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน      9,000     บาท  

 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเป็นเงิน หมาย

เหตุ 
1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 5 รีม 135 675  
2 กระดาษเกียรติบัตร B5 3 รีม 250 750  
3 กระดาษกาวสองหน้าอย่างบาง 10 ม้วน 45 450  
4 กระดาษคละสีบาง 2หน้า 20 แผ่น 8 160  
5 กระดาษการ์ดสี (ชมพู เหลือง)  2 รีม 102 204  
6 กระดาษ100ปอนด์  2 รีม 322 644  
7 กาวลาเท็กซ์ 2 กระปุก 55 110  
8 เทปใส ขนาด 1 นิ้ว 10 ม้วน 45 450  
9 ริบบ้ิน 1 ม้วน 35 35  
10 กรรไกร  3 อัน 82 246  
11 คัตเตอร์  3 อัน 82 246  
12 ดินสอ 3 กล่อง 150 450  
13 ปากกาน้ำเงิน 3 กล่อง 180 540  
14 ปากกาแดง 3 กล่อง 180 540  
15 ไม้บรรทัด 20 อัน 5 100  
16 ยางลบ 20 อัน 5 100  
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17 สมุดบันทึก 20 เล่ม 20 400  
18 กระเป๋าใส่ดินสอ 20 ใบ 20 400  
19 ดินสอสี 20 กล่อง 75 1,500  
20 แฟ้มใส่เอกสาร 20 ใบ 50 1,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ – 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ีใช้ 

9.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า 
เกิดการใฝ่รู้  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน  

สำรวจ 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน % 

9.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะกระบวนการแสวงหา
ความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง   

สำรวจ 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน % 

9.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและใช้บริการห้องสมุดในการ
แสวงหาความรู้    

สอบถาม              
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม % 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้  
10.2 นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของการอ่าน การเขียน และการฟังมากยิ่งขึ้นสามารถนำความรู้ท่ี

ได้จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน 
          10.3 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้   
  10.4 ครูและนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเข้าใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น 
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รหัสโครงการ จ.ศ.023 

ช่ือโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2,3,5 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อ 1,2 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายในการพัฒนาการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเท่ามาตรฐานของนานาชาติ ท้ังนี้เพื่อเตรียมนักเรียนไทยให้เป็น
พลเมืองท่ีมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน และมีความพร้อมท่ีจะรองรับนักเรียนต่างชาติท่ีจะเข้ามาศึกษา ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย โดยมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 พ.ศ.2552 - 2561 มี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเร่งด่วน ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการประเมินผลในรูปแบบใหม่ โดยนั้นกิจกรรมมากขึ้น รวมทั้งกำหนดจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ซัดเจน ตลอดจนพัฒนาครูผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 7คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่เน้นให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สากลเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการ
เตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสกล ประกอบกับการ
พัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก เพื่อให้โรงเรียนเจริญศิลป์
ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เป็นโรงเรียน ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
 
2. วัตถุประสงค ์ 
     21 เพ ื ่ อพ ัฒนาผ ู ้ เ ร ี ยนให ้ม ีศ ักยภาพเป ็นพลโลก สามารถว ิ เคราะห ์และสร ุปองค ์ความรู้   
มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภพและมีจิตสาธารณะและสำนึกในการบริการสังคม 
 2.2 เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2.3 เพื่อยกระดับการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
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3. เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          1) นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกในการบริการสังคม 
   2) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่อสาร 
นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือระดับชาติ 
   3) ครูร้อยละ 80 ใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี 
 2) นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นท่ีประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดับชาติ

และนานาชาติ 
 3) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร  

นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานได้ในระดับชาติและนานาชาติ 
 4) โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 5)หลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ 

ตามความต้องการของผู้เรียน 
 6) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถนำโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 
 7) ผู้บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 8) ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ 

ผ่านการประเมินในระดับชาติ 
 9) ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
-เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ต.ค. 2563 

 
นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

-ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน ต.ค. 2563  นางอุมรินทร์ โปทาหลี 
-สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 30 ต.ค. 2563 นางอุมรินทร์ โปทาหลี 
-แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม 
 

30 ต.ค. 2563 นางอุมรินทร์ โปทาหลี 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
-พัฒนาหลักสูตร 

 
พ.ย. 2563 – ก.ค. 2564 

 
คณะครูและบุคลากร 

-ประชุม/อบรมครู พ.ย. 2563 – ก.ค. 2564 คณะครูและบุคลากร 
-ศึกษาดูงาน พ.ย. 2563 – ก.ค. 2564 คณะครูและบุคลากร 
-จัดทำเอกสารประกอบการประเมิน พ.ย. 2563 – ก.ค. 2564 คณะครูและบุคลากร 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นางอุมรินทร์ โปทาหลี 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นางอุมรินทร์ โปทาหลี 
   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

ก.ย. 2564 นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ    
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน   9,000   บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) งบเงินอุดหนุน งบเงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร 1,000 - - - 1,000 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุม/อบรมครู 2,000 - - - 2,000 
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กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาดูงาน 5,000 - - - 5,000 
กิจกรรมท่ี 4 จัดทำเอกสาร
ประกอบการประเมิน 

1,000 - - - 1,000 

รวม 9,000 - - - 9,000 
 
 
  6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 
(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร - - 1,000 - 1,000 
กิจกรรมท่ี 2 ประชุม/อบรมครู - - 2,000 - 2,000 
กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาดูงาน - 5,000 - - 5,000 
กิจกรรมท่ี 4 จัดทำเอกสาร
ประกอบการประเมิน 

- - 1,000 - 1,000 

รวม - 5,000 4,000 - 9,000    
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน      9,000     บาท  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน หมาย
เหตุ 

1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 10 รีม 140 1,400  
2 เข้าเล่มเอกสาร 12 เล่ม 50 600  
3 ค่าป้ายนิเทศ 5 ป้าย 400 2,000  
4 ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 5,000 5,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ – 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
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 8.3 สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ีใช้ 

9.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสาธารณะและจิตสำนึก 
ในการบริการสังคม 
 

การสำรวจ 
 

แบบสำรวจ ร้อยละ 

9.2 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่อสาร นำเสนอ 
เผยแพร่ และแลกเปลี ่ยนผลงานระดับโรงเร ียน  
กลุ่มโรงเรียน หรือระดับชาติ 

การสำรวจ 
 

แบบสำรวจ ร้อยละ 

9.3 ครูร้อยละ 80 ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

การสำรวจ 
 

แบบสำรวจ ร้อยละ 

9.4 โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลระดับ OBECQA 

การประเมิน 
 

แบบประเมิน ร้อยละ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 เพ ื ่ อพ ัฒนาผ ู ้ เ ร ียนให ้ม ีศ ักยภาพเป ็นพลโลก สามารถว ิ เคราะห ์และสร ุปองค ์ความรู้   
มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะและสำนึกในการบริการสังคม 

10.2 เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
          10.3 เพื่อยกระดับการบริหารด้วยระบบคุณภาพ  
  10.4 โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ OBECQA 
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รหัสโครงการ จ.ศ.024 

ช่ือโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อ 1 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จากวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้คุณธรรม มีจิตสำนึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น พโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที ่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตาม ศักยภาพ และจากมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 จากสภาพปัจจุบันของโรงเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังด้อยในเรื่องของความรู้ และทักษะที่จำเป็น
พื้นฐานตามหลักสูตร ดังผลการทดสอบของสำนักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ของโรงเรียนปีการศึกษา 
2562 พบว่าค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบางวิชามีค่าอยู่ ในระดับต่ำ ดังนั้นทางโรงเรียน จึง
จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์ 
    1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการทดสอบของ สทศ. ในปีการศึกษา 2563ให้
สูงขึ้น 
 2. เพื่อสนองมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
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3. เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับความรู้ และมีความ

พร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

6 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
-เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ตุลาคม 2563 

 
นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

-ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2563  นางอุมรินทร์ โปทาหลี 
-สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ พฤศจิกายน 2563 นางอุมรินทร์ โปทาหลี 
-แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม ธันวาคม 2563 นางอุมรินทร์ โปทาหลี 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
-จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน โดยวิทยากรภายนอก 

 
มกราคม 2564 

 
คณะครูและบุคลากร 

-จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน โดยคณะครูผู้เกี่ยวข้อง 

กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูและบุคลากร 

-จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม กรกฎาคม 2564 คณะครูและบุคลากร 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
 

หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นางอุมรินทร์ โปทาหลี 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

ก.ย. 2564 นางอุมรินทร์ โปทาหลี 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ    
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 

6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน   29,600   บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) งบเงิน

อุดหนุน 
งบเงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม 
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
โดยวิทยากรภายนอก 

9,000 - - - - 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม 
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
โดยคณะครูภายในโรงเรียน 

4,300 - - - - 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะทางวิชาการ 

16,300 - - - - 

รวม 29,600 - - - - 
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  6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม 
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนโดยวิทยากรภายนอก 

9,000 - - - 9,000 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม 
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน โดยคณะครูภายใน
โรงเรียน 

- - 4,300 - 4,300 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะทางวิชาการ 

- - 16,300 - 16,300 

รวม 9,000 - 20,600 - 29,600 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน      26,900     บาท  

 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 9 คน 1,000 9,000  
2 เครื่องปริ้น Laser 1 เครื่อง  10,000 10,000  
3 กระดาษ A4 5 รีม 135 675  
4 ปากกาเน้นข้อความ คละสี 10 ด้าม 45 450  
5 Horse ดินสอ 2B 9100 5 โหล 84 420  
6 UHU กาวแท่ง 21 กรัม  10  หลอด 91 910  
7 ตราม้า กาวน้ำ 50 ซีซี 10 หลอด 21 210  
8 Horse เครื่องเหลาดินสอ H-620 2 เครื่อง 385 770  
9 Colleen สีไม้ยาว 60 สี No. 775 5  กล่อง 473 2,365  
10 Horse สีเมจิกกระเป๋าหิ้ว 12 สี 5  กล่อง 147 735  
11 Panasonic ถ่าน AAA 12 ก้อน 7 84  
12 Panasonic ถ่าน AAA 12 ก้อน 7 84  
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13 กระดาษบรุ๊ฟสร้างแบบ 200 แผ่น 3 600  
14 กระดาษสีสองหน้าบางคละสี 20 แผ่น 10 200  
15 กระดาษชาร์ท เทา-ขาว 20 แผ่น 13 260  
16 สต๊ิกเกอร์ใสแผ่นใหญ่ 17 แผ่น 21 357  
17 ตราช้างแฟ้มสันแคบ 2 นิ้ว 210F 10 แฟ้ม 105 1,050  
18 ตราช้างแฟ้มสันแคบ 2 นิ้ว 210F 10 แฟ้ม 143 1,430  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,600  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. เนื้อหาสาระ – 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ีใช้ 

9.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-net) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

ทดสอบโดย 
สทศ. 

แบบทดสอบ
จาก สทศ. 

ร้อยละ 

9.2 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ร้อยละ 80 

วัดผลประเมินผล
ตามระเบียบ
วัดผล 

แบบทดสอบ
ครูผู้สอน 

ร้อยละ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับความรู้ และมีความพร้อม
ในการทดสอบทางการศึกษาระชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 

10.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
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รหัสโครงการ จ.ศ.025 

ช่ือโครงการ สวนพฤกษศาสตร์ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อ 1,4 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 2,3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจักรกฤษ แสนพันนา 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น   ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
งดงาม   ความสนใจ  และเกิดความปิติท่ีจะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป   การให้วิธีสอน  การอบรม
และให้ความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะทำให้เด็กเกิดความเครียด  ซึ่ง
จะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดต้ังงาน   
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพื่อเป็นส่ือในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้
ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้   เห็นคุณค่าประโยชน์   ความสวยงาม   อันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณ
ต่อไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งท่ีรวบรวมพันธุ์พืชชนดิต่างๆ ทีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพ
ถิ่นอาศัยเดิม  มีห้องสมุด  สถานท่ีเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ   
อาจเป็นตัวอย่างแห้งหรือตัวอย่างดอง  หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอื่นๆ  พันธุ์พืชท่ีทำการรวบรวมไวน้ั้นจะเป็น
แหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถ
ดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นท่ีของโรงเรียน  โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว  เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้
ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกท้ังใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ 

จากพระราชดำริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของการปฏิรูป
การศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือ และเห็นพ้องต้องกันท่ีจะ
สนองราชดำริ  ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
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2.วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน  มีความรัก  และเห็นคุณค่าของพรรณไม ้
2.เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้  ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา  

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  และเผยแพร่สู่ภายนอก 
3.เพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อน 
4.เพื่อใช้เป็นช่ือการเรียนการสอน 
 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน จำนวน 687 คน และบุคลากร จำนวน 45 คน  
- มีห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 ห้อง- มีแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 1 แหล่ง 
3.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกรัก  และเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสนองพระราชดำริแบบเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
- โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”  มีห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 ห้อง 
- โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”  มีแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ 1 แหล่ง 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
-เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     
-ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
-สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม 

 
ตุลาคม 2563 
พฤศจิกายน 2563  
พฤศจิกายน 2563 
ธันวาคม 2563 

 
นายจักรกฤษ 
แสนพันนา 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)  
1.ศึกษาสภาพการณ์ ตัวบ่งช้ี 
2.จัดทำโครงการ แต่งต้ังคณะทำงาน/กำหนดเป้าหมาย 
3.ประชุมคณะทำงานเพื่อมอบหมายภารกิจ 
4. ประชุมอบรมครูเกี่ยวกับการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
5.ดำเนินการจัดทำตามข้ันตอนของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  

  
คณะครูและ
บุคลากร 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการปฏิบัติงานและ
ผลงานท่ีปรากฏ    

 
หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
นายจักรกฤษ 
แสนพันนา 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 
   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

 
หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 
ก.ย. 2564 

 
นายจักรกฤษ 
แสนพันนา 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ    

 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 

6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน   20,000   บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

กิจกรรม ประเภทงบประมาณ รวม 
(บาท) งบเงิน

อุดหนุน 
งบเงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

เอกสารเผยแพร่ 5,000 - - - 5,000 
การศึกษาและจัดระบบพันธุ์ไม้ 15,000 - - - 15,000 

รวม 20,000 - - - 20,000 
   
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 
(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 

เอกสารเผยแพร่ - - 5,000 - 5,000 
การศึกษาและจัดระบบพันธุ์ไม้ - - 15,000 - 15,000 
รวม - - 20,000 - 20,000 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน      20,000     บาท 

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 เครื่องปริ้น Laser 1 เครื่อง  10,000 10,000  
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2 กระดาษ A4 5 รีม 130 650  
3 กระดาษ A4 80 แกรม 20  รีม 120 2,400  
4 กระดาษ A4 120 แกรม 1 รีม 100 100  
5 เข้าเล่มเอกสาร 10 เล่ม 100 1,000  
6 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 8 ขวด 150 1200  
7 กระดาษชาร์ทสี 30 แผ่น 10 300  
8 กระดาษปกรายงาน 10 รีม 100 1,000  
9 กระดาษสีสองหน้าบางคละสี 20 แผ่น 10 200  
10 กระดาษชาร์ท เทา-ขาว 20 แผ่น 13 260  
11 สต๊ิกเกอร์ใสแผ่นใหญ่ 20 แผ่น 20 400  
12 ตราช้างแฟ้มสันแคบ 2 นิ้ว 210F 10 แฟ้ม 105 1,050  
13 ตราช้างแฟ้มสันแคบ 2 นิ้ว 210F 10 แฟ้ม 144 1,440  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
8. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ีใช้ 

8.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนและครู มีจิตสำนึกท่ีดี         
มีความรัก  และเห็นคุณค่าของพรรณไม ้

-ประเมินความ
พึงพอใจ 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”  ตระหนักในความสำคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ  และใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาพรรณไม้  เป็นผู้ดูแล  รักษาพรรณ
ไม้  ตลอดจนรักษาความสะอาด  ในบริเวณเขตพื้นท่ีรับผิดชอบด้วยความรักและความภูมิใจ 
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รหัสโครงการ จศ.026 

ช่ือโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศและส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู ้

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 การะบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาวิตร  โคตรสุโน 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (✓) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ใน
หลายด้าน เช่น ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านการทำงาน เป็นต้น การพัฒนาระบบ ICT ให้รองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในโรงเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบูรณาการ ICT จะช่วย
พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันจะเป็นการสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ปรับปรุงและขยายขีดความสามารถในการให้บริการด้าน ICT ให้เพิ่มมากขึ้น 
 2.2 ส่งเสริมให้ครูใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

3.เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) พื้นท่ีการให้บริการด้าน ICT ในการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นจำนวน 10 จุด 
  2) นักเรียนได้ใช้บริการด้าน ICT ในการเรียนรู้ จำนวน 690 คน  
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) การให้บริการด้าน ICT ได้รับความพึงพอใจจากครูและนักเรียนอยู่ในระดับ ดีมาก 
  2) นักเรียนมีทักษะการใช้ ICT ในการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดีมาก 
 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

ตุลาคม 2563 นายสาวิตร  โคตรสุโน 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2563 นายสาวิตร  โคตรสุโน 
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ พฤศจิกายน 2563 นายสาวิตร  โคตรสุโน 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

พฤศจิกายน 2563 นายสาวิตร  โคตรสุโน 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)   
ดำเนินงานตามโครงการ ธันวาคม 2563 - มิถุนายน 

2564 
นายสาวิตร  โคตรสุโน 

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
นายสาวิตร  โคตรสุโน 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

 นายสาวิตร  โคตรสุโน 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

นายสาวิตร  โคตรสุโน 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
นายสาวิตร  โคตรสุโน 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

นายสาวิตร  โคตรสุโน 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

กรกฎาคม 2563 นายสาวิตร  โคตรสุโน 

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

สิงหาคม 2563 นายสาวิตร  โคตรสุโน 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน 100,000 บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ 
อื่น ๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 จัดหาระบบอินเทอร์เน็ต
และเว็บไซต์ 

- - 69,900 - 69,900 

-กิจกรรมท่ี 2 จัดหาส่ือการสอน
วิทยาการคำนวณ 

- - 28,100 - 28,100 

-กิจกรรมท่ี 3 อบรมครู - - 2,000 - 2,000 
รวม - - 100,000 - 100,000 

 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 

ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวมเป็น

เงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1 จัดหาระบบ
อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 

- 57,900 - - 57,900 

-กิจกรรมท่ี 2 จัดหาส่ือการสอน
วิทยาการคำนวณ 

- - 40,100 - 40,100 

-กิจกรรมท่ี 3 อบรมครู - - 2,000 - 2,000 

รวม  57,900 42,100 - 100,000 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 99,980  บาท  
 

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 12 เดือน 4,000 48,000  
2 ค่าอินเทอร์เน็ตธุรการ 12 เดือน 1,000 12,000  
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3 ค่าโฮสเว็บโรงเรียน 1 ปี 9,000 9,000  
4 ค่าโดเมนโรงเรียน 1 ปี 900 900  
5 มิเตอร์วัดไฟ 3 อัน 300 900  
6 หัวแรงบัดกรี 3 อัน 200 600  
7 ชุด Kid bright 32  12 ชุด 2,190 26,280  
8 ค่าเอกสารอบรมครู 40 ชุด 50 2,000  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 99,980  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. เนื้อหาสาระ- 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี
ใช้ 

9.1 นักเรียนมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การทดสอบ 
การสังเกต 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

% 

9.2 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสอบถาม แบบสอบถาม % 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู ้และสร้างสรรค์ผลงานให้
เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
 10.2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ 
อย่างสะดวก 
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รหัสโครงการ จศ.027 

ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการผลิตภาพยนตร์ส้ัน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อ 1  

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (✓) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ส้ันสำหรับนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ท่ีจำเป็นแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานร่วมกับ และ
ทักษะด้านการใช้ส่ือ  
 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” มีเอกลักษณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านภาพยนตร์สั้น จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  จึงควรจัดกิจกรรมท่ี
พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้สามารถสร้างสรรค์ผลงาน อันจะนำไปสู่การสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน และสร้างอาชีพ
ให้กับนักเรียนในอนาคตต่อไป 
  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการผลิตภาพยนตร์ส้ัน 
 2.2 จัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ส้ัน  
 

3.เป้าหมาย  
 3.1เชิงปริมาณ  
  1) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตภาพยนตร์ส้ัน  
จำนวน 200 คน 
  2) โรงเรียนมีอุปกรณ์สำหรับใช้จัดกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ส้ัน จำนวน 1 ชุด 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  1)  นักเรียนมีทักษะในการผลิตภาพยนตร์ส้ัน อยู่ในระดับ ดีมาก 



178 
 

 

  2)  โรงเรียนมีอุปกรณ์สำหรับใช้จัดกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ส้ัน ท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก 
 
4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ตุลาคม 2563 

 
นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2563 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ พฤศจิกายน 2563 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

พฤศจิกายน 2563 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   -กิจกรรมค่ายภาพยนตร์ส้ัน 

 
ธันวาคม  2563 

 
นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   -จัดหาอุปกรณ์ผลิตภาพยนตร์ ธันวาคม  2563 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 
     และผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

มกราคม  2564 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

สิงหาคม  2564 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

กันยายน  2564 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ   
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน 10,000 บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 ค่ายภาพยนตร์ส้ัน 2,000    2,000 
-กิจกรรมท่ี 2 จัดหาอุปกรณ์ผลิตภาพยนตร์ 8,000    8,000 

รวม 10,000    10,000 
 
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1 ค่ายภาพยนตร์ส้ัน 2,000 - - - 2,000 
-กิจกรรมท่ี 2 จัดหาอุปกรณ์ผลิต
ภาพยนตร์ 

- - 8,000 - 8,000 

รวม 2,000 - 8,000 - 10,000 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 10,000  บาท  

 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 2,000 2,000  
2 ชุดไมโครโฟน 1 ชุด 8,000 8,000  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 10,000  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. เนื้อหาสาระ – 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

สถิติที่
ใช ้

9.1 นักเรียนมีทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์ส้ัน สังเกต แบบสังเกต % 
9.2 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจการใช้อุปกรณ์

ผลิตภาพยนตร์ 
สอบถาม แบบสอบถาม % 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และต่อยอดสู่การศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้ 
 10.2  โรงเรียนมีช่ือเสียงด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ส้ัน 
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รหัสโครงการ จศ.028 

ช่ือโครงการ โรงเรียนคุณภาพ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อ 1  

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (✓) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการงบประมาณ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมี
ความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน
และชุมชน ถือเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ท้ังภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน 
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล และโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ดังนั้น 
จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
2.2 ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน  

3.เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ  
  1)  พัฒนาผลงาน 1  โรงเรียน  1 นวัตกรรม เรื่อง  หลักสูตรท้องถิ่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม 
  2)  จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือ 
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3.2  เชิงคุณภาพ  
1) ผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม มีผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก 
2) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพอยู่

ในระดับ ดีมาก 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ตุลาคม  2563 

 
นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน ตุลาคม  2563 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ตุลาคม  2563 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

ตุลาคม  2563 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   -จัดทำผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 

 
มกราคม 2564 

 
นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   -กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ SMT ตุลาคม 2563 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

มกราคม 2564 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

สิงหาคม 2564 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

กันยายน 2564 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ  - 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน 6,000 บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรรจาก 
สพฐ. 

งบอื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 จัดทำผลงาน 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม 

3,000    3,000 

-กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถ SMT 

3,000    3,000 

รวม 6,000    6,000 
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1 จัดทำผลงาน  
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 

  3,000  3,000 

-กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถ SMT 

2,000  1,000  3,000 

รวม 2,000 - 4,000  6,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 6,000  บาท  

 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษ A4 10 รีม 135        1,350   
2 ค่าเข้าเล่มเอกสาร 10 เล่ม 100 1,000   
3 หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต 1 ตลับ 650 650  
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4 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 2,000 2,000  
5 ป้าย 1 ป้าย 1,000 1,000  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 6,000  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ – 
 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่
ใช ้

สถิติที่
ใช ้

9.1 มีผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพ ประเมิน แบบประเมิน % 
9.2 กิจกรรมส่งเสริม SMT มีคุณภาพ ประเมิน แบบประเมิน  

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  โรงเรียนมีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนา 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย 
 10.2  เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน 
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รหัสโครงการ จศ.029 

ช่ือโครงการ โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
ข้อ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ข้อ 3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความ
เป็นไทยและดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (✓) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 

1. หลักการและเหตุผล 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี 
  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน รวมถึงเอกลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  ดังนั้น 
จึงควรจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
  
 
 



186 
 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 2.2  เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 

3.เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ  
  1)  ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ทุกคน 
  2)  โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 1 แห่ง 
 3.2  เชิงคุณภาพ  
  1)  ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับดีมาก 
  2)  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ตุลาคม  2563 

 
นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน ตุลาคม  2563 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ตุลาคม  2563 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

ตุลาคม  2563 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   -กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตุลาคม 2563 - กันยาน 
2564 

 
นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   -กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 
 
 

ตุลาคม 2563 - กันยาน 
2564 

นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

มกราคม  2564 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

สิงหาคม  2564 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

กันยายน  2564 นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ  

6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน 10,000 บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5,000 - - - 5,000 

-กิจกรรมท่ี 2 การดำเนินงานของศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

5,000 - - - 5,000 

รวม 10,000    10,000 
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 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 
-กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  5,000  5,000 

-กิจกรรมท่ี 2 การดำเนินงานของ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

  5,000  5,000 

รวม   10,000  10,000 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท  

 

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษดับเบิ้ลเอ 10 รีม 135        1,350   
2 กระดาษฟลิปชาร์ 5 แพ็ค 200 1,000  
3 ปากกาเมจิกสีน้ำเงิน 2 โหล 250 500  
4 ปากกาเมจิกสีแดง 1 โหล 250 250  
5 กระดาษโฟโต้ 2 แพ็ค 150 300  
6 หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต 2 ชุด 800 1,600  
7 ป้ายโครงงานประจำฐาน 10 ป้าย 500        5,000   

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 10,000  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. เนื้อหาสาระ- 
 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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    9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี

ใช้ 
9.1 ครูนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
การประเมิน แบบประเมิน % 

9.2 โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีคุณภาพ 

การสอบถาม แบบสอบถาม  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนท่ีน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
และมีพฤติกรรมเชิงบวก 
 2.  โรงเรียนเป็นท่ีศรัทธาเช่ือมั่นของชุมชน  
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รหัสโครงการ จศ. 030 

ช่ือโครงการ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อท่ี 1 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1,3  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนกฤต  สันทา 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (✓) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ กันยายน 2563 – ตุลาคม 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น อุปกรณ์
ต่าง ๆ จำเป็นจะต้องมีความพร้อมสำหรับการใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการ สำหรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีปริมาณการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละวันใช้ทั้งหมด 6 คาบ ทำให้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ เสื่อมสภาพตามการใช้งาน 
เช่น ทีวีดิจิตอล เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ปริ้นเตอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนของนักเรียนทุก
ระดับชั้น และเพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนของนักเรียนสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของ
ความพึงพอใจของนักเรียนทุกคน ทางสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานวิชาการ จึงได้จัดทำ
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีขึ้นมา เพื่อรองรับและแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากหน่วยงานซ่อมบำรุงของ
โรงเรียนมิได้จัดทำงบประมาณในส่วนของการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ 
 

2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพื่อให้ครูได้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 
     2.2 เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแทนการจัดหาใหม่ 
     2.3 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย  
           3.1 เชิงปริมาณ  
   มีอุปกรณ์เทคโนโลยีส่ือการสอนท่ีสามารถใช้งานได้ 100 % 
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 3.2 เชิงคุณภาพ  
   โรงเรียนจะมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ตุลาคม 2563 

 
นายธนกฤต  สันทา 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2563 นายธนกฤต  สันทา 
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ พฤศจิกายน 2563 นายธนกฤต  สันทา 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

พฤศจิกายน 2563 นายธนกฤต  สันทา 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do)   
ดำเนินงานตามโครงการ ธันวาคม 2563 - มิถุนายน 

2564 
นายธนกฤต  สันทา 

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
นายธนกฤต  สันทา 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

 นายธนกฤต  สันทา 

   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

นายธนกฤต  สันทา 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
นายธนกฤต  สันทา 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

นายธนกฤต  สันทา 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

กรกฎาคม 2563 นายธนกฤต  สันทา 

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

สิงหาคม 2563 นายธนกฤต  สันทา 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา”โพธิ์คำอนุสรณ์” 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน 94,000 บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ 
รวม 

(บาท) 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี   90,000  90,000 
-กิจกรรมท่ี 2 จัดหาอุปกรณ์ทดแทน   4,000  4,000 
รวม   94,000  94,000 

 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 
-กิจกรรมท่ี 1 อัพชุด computer - - - 54,000 54,000 
-กิจกรรมท่ี 2 หลอดโปรเจ็คเตอร์ - - 13,000 - 13,000 
-กิจกรรมท่ี 3 หน้าจอทีวี LED - - 7,000 - 7,000 
-กิจกรรมท่ี 4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - - 5,100 - 5,100 
-กิจกรรมท่ี  5 คอมเพรสเซอร์แอร์  - - 8,400 - 8,400 
-กิจกรรมท่ี 6 สว่านไฟฟ้าสำหรับซ่อม
บำรุง 

- - 2,500 - 2,500 

-กิจกรรมท่ี 7 ชุดไขควงซ่อมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

- - 1,000 - 1,000 

-กิจกรรมท่ี 8 เครื่องพิมพ์ Inkjet - - 3,000 - 3,000 
รวม - - 40,000 54,00 94,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 94,000  บาท  
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี 150 เครื่อง 90,000 90,000   
2 จัดหาอุปกรณ์ทดแทน 50 เครื่อง 4,000        4,000  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 94,000  
 

หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ  
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7. เนื้อหาสาระ – 
 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
     
9. การประเมินผลโครงการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี
ใช้ 

9.1 ครูมีส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน 

การตอบ
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม % 

9.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึ้นจากการใช้ส่ือเทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนร่วม 

การตอบ
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม % 

9.3 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เทคโนโลยีหลังจากการ
ซ่อมบำรุงแล้ว 

การทดสอบ 
การสังเกต 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

% 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครูได้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 
     10.2 อุปกรณ์เทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแทนการจัดหาใหม่ 
     10.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รหัสโครงการ จศ.031 

ช่ือโครงการ สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ข้อ 1  

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1,2,3,4,5 และ 6  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัฐยา แสนสามารถ 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   (✓) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการงบประมาณ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติกรศึกษาหมวด 1 บทท่ัวไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ท่ีต้องการเน้น
ย้ำว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรม มีจริยธรรมและวัฒนรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนนับเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ี
ได้จัดให้ผู้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดความสนใจของตนเองซึ่ง
เป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ และสัดมเพื่อให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีศีลธรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสาธารณะในการทำประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม ดังนั้นงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้กับผู้เรียนตรงตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12ประการ 
 2.3 เพื่อให้ผู้เรียนนำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปประยุคตใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.เป้าหมาย  
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2) นักเรียนร้อยล 95 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     1) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีตามสถานศึกษากำหนด และค่านิยม 12ประการ 
  2) นักเรียนมีทักษะชีวิตนำความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
1-30 ต.ค.  2563 

 
นางสาวรัฐยา แสนสามารถ 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 1 ต.ค. -30 พ.ย.  2563 นางสาวรัฐยา แสนสามารถ 
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 1-30 ต.ค. 2563 นางสาวรัฐยา แสนสามารถ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

1 พ.ย. 63 - 1ส.ค. 64 ครูและคณะกรรมการงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   -กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

 
1 พ.ย. 63 – 30 ส.ค. 64 

 
นางสาวรัฐยา แสนสามารถ 

   -กิจกรรมวิถีพุทธ/นักศึกษาวิชาทหาร 1 พ.ย. 63 – 30 ส.ค. 64 นางสาวรัฐยา แสนสามารถ 
   -กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 1 พ.ย. 63 – 30 ส.ค. 64 นายกรกช จันตะเสน 
   -กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 1 พ.ย. 63 – 30 ส.ค. 64 นางอุมรินทร์ โปทาหลี 
   -กิจกรรมวันไหว้ครู 1 – 30 ส.ค. 64 นางรัตนา บัวล้ำล้ำ 
   -กิจกรรมวันแม่ 1– 30 ส.ค. 64 นายกิตติคุณ เช้ือสุจริต 
   -กิจกรรมทัศนศึกษา 1 พ.ย. 63 – 30 ส.ค. 64 นางสาวรัฐยา แสนสามารถ 
4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
   -ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ
ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฏ    

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
ครูและคณะกรรมการงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    -รายงานความก้าวหน้าของโครงการแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

ครูและคณะกรรมการงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
   -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละ

กิจกรรม 
ครูและคณะกรรมการงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

 
ครูและคณะกรรมการงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

ครูและคณะกรรมการงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

30 กันยายน 64 นางสาวรัฐยา แสนสามารถ 

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

30 กันยายน 64 นางสาวรัฐยา แสนสามารถ 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ  
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 
6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน 399,610  บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบ
อื่นๆ 

   -กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 45,000 - - - 45,000 
   -กิจกรรมวิถีพุทธ/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

10,000 - - - 10,000 

   -กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 50,000 - - - 50,000 
   -กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 168,110 - - - 168,110 
   -กิจกรรมวันไหว้ครู 4,500 - - - 4,500 
   -กิจกรรมวันแม่ 2,000 - - - 2,000 
   -กิจกรรมทัศนศึกษา 120,000 - - - 120,000 

รวม 399,610    399,610 
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 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 
   -กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี - - 45,000 - 45,000 
   -กิจกรรมวิถีพุทธ/นักศึกษา
วิชาทหาร 

- - 10,000 - 10,000 

   -กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม - - 50,000 - 50,000 
   -กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ - - 168,110 - 168,110 
   -กิจกรรมวันไหว้ครู - - 4,500 - 4,500 
   -กิจกรรมวันแม่ - - 2,000 - 2,000 
   -กิจกรรมทัศนศึกษา - - 120,000 - 120,000 

รวม - - 399,610 - 399,610 
ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 399,610 บาท  

 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1.  กระดาษดับเบิ้ลเอ 100 รีม 135       13,500   
2.  เครื่องปริ้นเตอร์สี รุ่น G2010 

canon มีสแกนเนอร ์ 1 เครื่อง 10,000 10,000  
 

3.  กระดาษเกียรติบัตร 30 รีม 150 4,500  
4.  กระดาษกาวสองหน้าโฟม 50 ม้วน 135 6,750  
5.  กระดาษกาวสองหน้าอย่างบาง 200 ม้วน 45 9,000  
6.  กระดาษชาร์ทเทาขาว 400 แผ่น 13 5,200  
7.  กระดาษชาร์ทคละสี 400 แผ่น 10 4,000  
8.  สมุดทะเบียนรับ/ส่ง 5 เล่ม 56 280  
9.  กระดาษขาวทำปก 180 แกรม 30 รีม 144 4,320  
10.  กระดาษโฟโต้ 120 แกรม 10 รีม 231 2,310  
11.  กระดาษโฟโต้ 120 แกรม 10 รีม 231 2,310  
12.  ปากกาเคมี 100 ด้าม 15 1,500  
13.  ถ่านไมค์ลอย 20 คู่ 75 1,500  
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14.  เครื่องเย็บกระดาษ 10 เครื่อง 205 2,050  
15.  ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 50 กล่อง 7 350  
16.  กาวลาเท็กซ์ 50 กระปุก 45 2,250  
17.  เทปผ้าแล็กซีน 100 ม้วน 45 4,500  
18.  เทปใส ขนาด 1.5 นิ้ว 100 ม้วน 45 4,500  
19.  แฟ้มเอกสาร สันกว้าง 50 แฟ้ม 145 7,250  
20.  กรรไกร 20 เล่ม 105 2,100  
21.  คัตเตอร์ 20 ด้าม 100 2,000  
22.  หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ 16 ขวด 150 2,400  
23.  กระดาษสีบาง 2 หน้า 200 แผ่น 8 1,600  
24.  กระดาษสีแข็ง 1 หน้า 200 แผ่น 11 2,200  
25.  สันรูด 10 แพ็ค 50 500  
26.  แผ่นรองตัดกระดาษขนาด 45*60 5 แผ่น 350 1,750  
27.  เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์TH-13H 5 เครื่อง 286 1,430  
28.  พลาสติกเคลือบ 5 ห่อ 450 2,250  
29.  ปากกามาร์คเกอร์ 40 ด้าม 20 800  
30.  สต๊ิกเกอร์ใส 50 แผ่น 25 1,250  
31.  สต๊ิกเกอร์พีวีซีแบบใส A4 ตราช้าง 200 แผ่น 10 2,000  
32.  คลิปหนีบกระดาษ 170 อัน 10 1,070  
33.  ลวดเสียบกระดาษ 10 กล่อง 20 200  
34.  อาหาร อาหารว่าง เครื่องด่ืม 700 คน 200 140,000  
35.  อาหาร อาหารว่าง เครื่องด่ืม 700 คน 200 140,000  
36.  เข้าเล่มเอกสาร  40 เล่ม 100 4,000  
37.  มาลัยกร 2 พวง 100 100  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 399,610  
 

       
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
7. เนื้อหาสาระ – 
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8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 8.3 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์ 
 

9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ สถิติที่

ใช ้
9.1 นักเรียนทุกคน ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ และค่านิยม 12 ประการ 

สำรวจ 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน % 

9.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนมีความหลากหลายตรงตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 

สัมภาษณ์ 
สอบถาม 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม % 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตรงตามความถนัด ความสนใจของ
ผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 10.2  นักเรียนนำกิจกรรมพฒันาผู้เรียนไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รหัสโครงการ จศ. 031/01 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมค่ายคุณธรรม 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธข้อท่ี 4 
สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกรกช จันตะเสน 
ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( √  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 ถึง  30 กันยายน 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของนกัเรียน อยู่ในระดับต่ำลง 
เนื่องจากมีส่ือและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของนักเรียน ถ้าเรียนอาจสร้างปัญหาให้
ครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมได้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันส่งเสริมด้านวินัย ความรับผิดชอบ ความช่ือสัตย์สุจริต 
ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจ
นิสัยชีวิตประจำวัน   โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จึงได้จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตาม
แนวทางของศาสนาให้รู้จักควบคุมตนเอง รู้จัก ลด ละ เลิก ส่ิงท่ีไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่ส่ิงท่ีดีงาม รู้หน้าท่ีตนเอง
นำหลักทางศาสนามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ จึงเป็นหน้าท่ีท่ีทางโรงเรียนจะต้องหาวิธีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการพัฒนาจิตใจโดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามของไทย เพื่อจะ
ได้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน เกิดการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีสำคัญของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะการคิด  
มีวินัย ช่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมของ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และ
อุดมการณ์คุณธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจิตใจอยู่บน
พื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ประโยชนในการใช้เวลาว่างด้วยการฝึกฝน
อบรมตนเองให้เป็นผู้นำท่ีดีและมีความสามารถซึ่งเป็นท่ีต้องการของสังคมยุคปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าอบรมและทำกิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าอบรมและทำกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
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3. เป้าหมาย  
          3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ได้เข้า
รับการอบรมและทำกิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม ร้อยละ 100 
        3.1.2 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1-6 ได้เข้า
รับการอบรมและทำกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ร้อยละ 100 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ได้เข้ารับการ
อบรมและทำกิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม และค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน เกิดทักษะกระบวนการคิดตาม
แนวทางโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 
และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง 
ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม 
 
 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   - เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
ต.ค. 2563 

 
นายกรกช  จันตะเสน 

   -  ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละกิจกรรม 
4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
ดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม 
- กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
โดยคณะกรรมการนำนักเรียนร่วมการปฏิบัติ 
แต่ละกิจกรรม ตามแนวทางท่ี สพฐ. ได้กำหนด 
 

 
1 พ.ย. 63 - 30 ก.ย. 64 

 
คณะกรรมการ 

4.3 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล (Check)  
หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
คณะกรรมการ     - ประเมินจากการสังเกตระหว่างการ

ปฏิบัติงานและผลงานท่ีปรากฎ 
    - รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ 
    - สรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

 
-หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 

 
คณะกรรมการ 

   - สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม -หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม 
   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ก.ย. 64 
   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

ก.ย. 64 

 
5. สถานที่ดำเนินโครงการ  : โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
 

6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน     50,000          บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 ค่ายยุวชน คนคุณธรรม 25,000 - - - 25,000 
-กิจกรรมท่ี 2 ค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน 

25,000 - - - 25,000 

รวม 50,000 - - - 50,000 
  
 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 

-กิจกรรมท่ี 1 ค่ายยุวชน คน
คุณธรรม 

- - 25,000 - 25,000 

-กิจกรรมท่ี 2 ค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน 

- - 25,000 - 25,000 

รวม - - 50,000 - 50,000 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน  50,000 บาท  
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/

หน่วย 
รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 ป้ายไวนิลกิจกรรม 4 ผืน 500 2,000  

2 ตอบแทนวิทยากร 2 วัน 4,000 4,000  
3 อาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 2 วัน 100 33,000  
4 อาหารกลางวันคณะผู้จัด

กิจกรรม 
2 วัน 100 1,000  

5 อาหารว่าง 4 มื้อ 40 6,000  
6 ของท่ีระลึกวิทยากร 2 ชุด 500 1,000  
7 ตกแต่งสถานท่ี/เครื่องเสียง 1 ชุด 1,500 1,500  
8 เอกสารประกอบ 1 ชุด 1,500 1,500  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 50,000  
 

หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. เนื้อหาสาระ – 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี
ใช้ 

9.1 นักเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  

สอบถาม แบบสอบถาม % 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ได้เข้ารับการ
อบรมและทำกิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม และค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน เกิดทักษะกระบวนการคิดตาม
แนวทางโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ และส่งเสริมใหน้ักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม 
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1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการปฏิรูปการศึกษา ขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ และร่วมถึงการพัฒนาไปสู่อนาคตตามเป้าหมาย
ท่ีกำหนดอย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศ 
ส่ิงแวดล้อม ส่ือการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ท้ังสามารถใช้
กระบวนการวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเน้นการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาท่ีสอง ให้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา คือ English Program 
(EP) โดยจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสูง แต่ประชาชนท่ัวไปไม่สามารถส่งบุตร
หลานเข้าเรียนเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และมีผลการศึกษาวิจัยจากการจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบ EIS หรือท่ีเรียกว่า English Integrated studies คือ การเรียนการสอนโดยบูรณาการใช้
ภาษาอังกฤษวัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระวิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ คุณครูผู้สอบ
เป็นคนไทยโดยนำหลักวิธีเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และนำภาษาอังกฤษท่ีง่าย ส่ันและคุ้นเคย มา
ประยุกต์ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ และร่วมถึงการพัฒนาไปสู่อนาคตตามเป้าหมายท่ีกำหนดอย่างเป็นรูปธรรม และยังสามารถส่งผลต่อการ
พัฒนาครูผู้สอนท่ีไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอนมาก่อนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือบูรณาการในการสอน
ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี เกือบเทียบเคียงครูต่างชาติในโรงเรียนสอง

รหัสโครงการ จศ.032 

ช่ือโครงการ ห้องเรียนพิเศษ EIS ( English for Integrated Studies )  
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ไทยเพื่อเด็กไทยสู่สากล 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

สนองยุทธศาสตร์ สพม.เขต 23  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 4 

สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน 

มาตรฐานท่ี 3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภัฑร์ธิชาษ์  เริ่มลักคน์ และคณะ 

ลักษณะโครงการ (   ) ใหม่   ( ⁄ ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563- 30 กันยายน   พ.ศ. 2564 



205 
 

 

ภาษารูปแบบ EP และพบว่าครูผู้สอนมีความกล้าและกระตือรือร้นในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวอีกท้ังและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในโครงการEIS ดีขึ้นกว่าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ 
 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา 
ขับเคล่ือนนักเรียนของโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านทักษะทางภาษาและการส่ือสารรวมถึงการใช้เทคโนโลย ีเพื่อ
เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลกในอนาคตต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในระดับเข้มข้นให้กับนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ และด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  

2) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมโลก 

3) เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในช้ันเรียนของครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กับวิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษและส่ือ ICT มาบูรณาการ 

3.เป้าหมาย  
           3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1) นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ตามแบบประเมินสากล 
เป็นยอมรับได้ ร้อยละ 30 

3) ครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ EIS ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และนำ ICT มาบูรณาการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ร้อยละ 70 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวันได้ 
 2. นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น 
 3. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการในรายวิชา
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 4. วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) 
   -เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     

 
1-10 ตุลาคม 2563 

 
นางภัฑร์ธิชาษ์  เริ่มลักคน์ 

   -ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน 16 ตุลาคม 2563  
   - สำรวจข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ 16 ตุลาคม 2563  
   - แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานแต่ละ
กิจกรรม 

20 ตุลาคม 2563   

4.2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
   1. ข้ันเตรียมการ 
     - วางแผนกิจกรรม 

ตุลาคม  2563 นางภัฑร์ธิชาษ์  เริ่มลักคน์ 
และคณะทำงาน 

-กิจกรรมท่ี 1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการ EIS 

 พ.ย.63 – ก.ย.64 นางภัฑร์ธิชาษ์  เริ่มลักคน์ 
และคณะทำงาน 

-กิจกรรมท่ี 2 จัดเตรียมห้องเรียนคุณภาพ   
-กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน EIS 

  

-กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยีในโครงการ EIS 

  

-กิจกรรมท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร 

  

4.4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 
   - ศึกษาความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

-หลังเสร็จส้ินแต่ละ
กิจกรรม 

นางภัฑร์ธิชาษ์  เริ่มลักคน์ 
และคณะทำงาน 

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม 

  

   - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ 

  

   - นำผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง 
     การดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

  

5. สถานที่ดำเนินโครงการ  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 
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6. งบประมาณ จำนวนท้ังส้ิน      945,000          บาท 
 6.1 จำนวนงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ  

กิจกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
(บาท) 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบเงิน
ปัจจัยพื้นฐาน 

งบจัดสรร
จาก สพฐ. 

งบอื่นๆ 

-กิจกรรมท่ี 1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการ EIS 

   3,500 3,500 

-กิจกรรมท่ี 2 จัดเตรียมห้องเรียนคุณภาพ    220,000 220,000 
-กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน EIS 

   81,500 81,500 

-กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยีในโครงการ EIS 

   70,000 70,000 

-กิจกรรมท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร 

   570,000 570,000 

รวม    945,000 945,000           

 6.2 จำนวนงบประมาณ แยกตาม ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรม 
ลักษณะค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน 

(บาท) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าดำเนินงาน 
-กิจกรรมท่ี 1 การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการ EIS 

  3,500  3,500 

-กิจกรรมท่ี 2 จัดเตรียมห้องเรียน
คุณภาพ 

 200,000 20,000  220,000 

-กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน EIS 

 81,500   81,500 

-กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยีในโครงการ EIS 

 70,000   70,000 

-กิจกรรมท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร 

 570,000   570,000 

รวม  921,500 23,500  945,000           
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ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 23,500  บาท  
  

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 

1 กระดาษA4 10 รีม 120        1,200   
2 ปากกาไวท์บอด 10 โหล 200        2000   
3 แฟ้ม 6 แฟ้ม 250 1,500  
4 คลิปหนีบกระดาษ 15 mm 

แพ็ค 60 ช้ิน 5 แพ็ค 100 500 
 

5 ป้ายนิเทศ 6  เมตร 200 1,200  
6 เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON 

L3110 1 เครื่อง 4,000 4,000 
 

7 หมึกเติม เครื่องปริ้น 10 ขวด 200 2,000  
8 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 หลัง 3,500 10,500  
9 โซฟาชุดรับแขก 1 ชุด 9,500 9,500  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 23,500  
 

 
หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. เนื้อหาสาระ- 
 7.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสอนโดยครูไทยท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 

   7.2 หลักสูตร เช่นเดียวกับหลักสูตรห้องเรียนปกติ ซึ่งมีการสอนเสริมในคาบท่ี 7 เพื่อช่วยเหลือในเรื่องท่ี
นักเรียนยังไม่เข้าใจและส่งเสริมต่อยอดนักเรียนท่ีมีความสามารถ 

 7.3 หนังสือ เอกสารการสอน และส่ือท่ีใช้ในการสอน เป็นภาษาอังกฤษ 
   7.4 การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามความสามารถของนักเรียน 

   7.5 ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในห้องเรียน (Classroom English) กำหนดตามระดับห้องเรียน ม.1 ใช้
ภาษาอังกฤษพูดเพื่อการส่ือสารในห้องเรียน 20% ม.2 ใช้ภาษาอังกฤษพูดเพื่อการส่ือสารในห้องเรียน 40% ม.3 
ใช้ภาษาอังกฤษพูดเพื่อการส่ือสารในห้องเรียน 60% (ตามความสามารถของนักเรียน) 
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 7.6 มีกิจกรรมเสริมเพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายบูรณาการ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์, กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กิจกรรมสอน
เสริม     

 7.7 ข้อสอบวัดผลเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะ รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ EIS 

  - การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
   1. กิจกรรม EIS CAMP  
   2. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ 
   3. กิจกรรมสอนเสริมพิ่มผลสัมฤทธิ์ (มีทุกวัน) 
   4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT 

  - การส่งเสริมพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี 
   1.เอกสารประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
   2.ส่ือเทคโนโลยีออนไลน์และออฟไลน์ 

  - การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
   1. กิจกรรมอบรมผู้สอนด้วยภาษาอังกฤษ 
   2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Google Apps for Education นำลงสู่

ห้องเรียน EIS 
 

8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 8.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 8.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
            8.3 สมาคม EIS แห่งประเทศไทย 
 

9. การประเมินผลโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี

ใช้ 
9.1         นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ตามแบบประเมิน
สากล เป็นยอมรับได้ ร้อยละ 30 
 

สอบถาม แบบสอบถาม % 
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ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ สถิติท่ี
ใช้ 

9.2          ครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ EIS ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร และนำ ICT  
มาบูรณาการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ร้อยละ 70 

สอบถาม แบบสอบถาม % 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวันได้ 
2. นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น 
3. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการในรายวิชาวิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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