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โครงการพัฒนางานส านักงานกลุ่มงานวิชาการ   
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเครือวรรณ  โพธิ์พนา    
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล. 
 การพัฒนาบริหารจัดการด้านการศึกษา  เป็นการให้บริการกับผู้เกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  การส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานจัดการด้านการศึกษา  ครูต้องมีความพร้อมเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความ
พร้อมในการติดต่อประสานงาน  มีวัสดุ  อุปกรณ์  เพ่ือใช่ในการพัฒนางาน  เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และเพ่ือการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับครู
นักเรียน  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.ด้านผลผลิต 
  1.1. เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เกิดความคล่องตัวในการ 
                           ปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
  1.2. เพ่ืออ านวยความสะดวก และส่งเสริมการพัฒนางานด้านการจัดกระบวนการ  
                           เรียนรูข้องครูให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  1.3. เพ่ือการบริหารงานส านักงาน  อย่างเป็นระบบ  และระเบียบเรียบร้อย  สะดวกใน 
                           การบรหิารจัดการ   
 2.ด้านผลลัพธ์   
  2.1. กลุ่มงานวิชาการมีวัสดุ  อุปกรณ์  เพ่ือการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน 



12 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

  2.2.. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
  2.3. สถานศึกษาได้รับความเชื่อถือศรัทธาทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ด้านปริมาณ ผู้บริหาร  2 คน  ครูจ านวน  65  คน  นักเรียนจ านวน  1,153 คน 
      2. ด้านคุณภาพ โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.กลุ่มงานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวก และพัฒนางานส านักงาน 
2. ครู นักเรียน และผู้ปกครองพึงพอใจในการบริการงานด้านวิชาการ 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

(เดือน) 
ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
 1.1ส ารวจวัสดุ  อุปกรณ์   
 1.2เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

มี.ค 2563 – เม.ย 2564 

 

คณะครูห้องวิชาการ 

 

2. ขั้นด าเนินการ(D) 
   2.1 จัดซื้อ  จัดหาและซ่อมบ ารุงด าเนินงานตาม
โครงการ  

พ.ค 2563 - ก.พ 2564 

 

ครูพัสดุ 

 

3.  ขั้นติดตาม(C) 
   3.1ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง  

ก.พ 2563 – มี.ค 2564 

 

หัวหน้างานวิชาการและ
คณะ 

 
4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1สรุปการใช้งบประมาณตามโครงการสิ้นปี
การศึกษาน าเสนอผู้บริหาร  

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 

 

หัวหน้างานวิชาการและ
คณะ 

 
 
6. แผนการใช้งบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา  จ านวน  6,400บาท 
 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา
การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1. หมึกเติมเครื่องพิมพ์  จ านวน 20 ขวดๆละ  150 บาท    - - 2,000 ตลอดปี
การศึกษา 
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ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา
การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

2. วัสดุ อุปกรณ์ส านักงานเช่น ลวดเย็บ  กาว  กรรไกร   
คลิปหนีบกระดาษตะกร้าเอกสาร  แฟ้ม  กระดาษโฟโต้
ฯลฯ 

-  3,400 ตลอดปี
การศึกษา 

3. ค่าซ่อมพัสดุส านักงาน  1,000 - ตลอดปี
การศึกษา 

 รวมเป็นเงิน  (หกพันสี่ร้อยบาท) 6,400  

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.กลุ่มงานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ในการ
อ านวยความสะดวก และพัฒนางาน
ส านักงาน 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
ตอบแบบสอบถาม 

แบบการสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
 

2.ครู นักเรียนและผู้ปกครองพึงพอใจ 
ในการรับการบริการ 

  

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. กลุ่มงานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานส านักงานและอ านวยความสะดวก ให้บริการด้าน 

                วิชาการนักเรียน ผู้ปกครองและครู  ที่มีประสิทธิภาพ  และพึงพอใจ 
2.  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี 

 

ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นางเครือวรรณ  โพธิ์พนา  )                                     (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 

                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการนิเทศการสอน 
 สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 

-พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 3,4,5 
สนองมาตรฐานของ  สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
-ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ข้อท่ี 1,2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเสาวลักษณ์  ไกรศวร 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดเป็น  ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวันได้  จากเหตุผลดังกล่าว การนิเทศการเรียนการสอนจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้มี
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงวิธีสอน 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และจะประสิทธิภาพได้ดีต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรใน
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานและพัฒนางานด้านการเรียนการสอนตลอดเวลาและสอดคล้องกับหลักสูตร  
โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้  ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ 
เจตคติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เส้นทางสู่
ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2562) ที่มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี 
และมีความสุข เป็นคุณภาพของเด็กไทยในอนาคต เป็นผู้ที่มีความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่
สากล และมีความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์   
             ดังนั้นการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอน จะได้ทบทวน 
และจัดหลักสูตรให้มีความครอบคลุมทั้งด้านความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์    

1. เพ่ือนิเทศการสอน ติดตามก ากับอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง   
2.  เพ่ือน าผลการนิเทศมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
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3. เป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ 

                1.1  ผู้บริหาร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม 
                           สาระ นิเทศการสอนครูอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งต่อคน 

1.2 ครูร้อยละ 100  ได้รับการนิเทศ  และได้รับการช่วยเหลือให้ค าปรึกษาอย่างเป็น 
ระบบและต่อเนื่อง 

                 1.3  ครูร้อยละ 100  น าผลการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
        2.  ด้านคุณภาพ  
                2.1  ผู้บริหาร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม 
                           สาระนิเทศการสอนครูอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งต่อคน 
                 2.2  ครูได้รับการนิเทศ  และได้รับการชว่ยเหลือให้ค าปรึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
                 2.3  ครูน าผลการนิเทศ ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 
4. วิธีด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 เตรียมเอกสาร ประชุมวางแผนแนวทาง
จัดโครงการ/กิจกรรม 
    1.2 เสนอโครงการ 

มี.ค. 2563 – เม.ย. 2564 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

 

2. ขั้นด าเนินการ 
   2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 
    -  จัดท าแผนนิเทศ  
    -  ประชุมชี้แจงและด าเนินการนิเทศ  
    -  การปฏิบัติงานตามแผนนิเทศ  
    -  การจัดท าเอกสารทบทวน ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน    

พ.ค. 2563 – ก.พ. 2564 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

 

3.  ขั้นติดตามติดตามสอบถาม 
    ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

ก.พ. 2564 – มี.ค. 2564 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

คณะผู้บริหาร 

4. ขั้นประเมินและรายงานผล 
    สรุปและรายงานโครงการ 
 

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 
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5. แผนการใช้งบประมาณ งบอุดหนุน   จ านวน    19,200 บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนก 
ตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1   เตรียมเอกสาร ประชุมวางแผนแนวทางจัด 
                     โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2  เสนอขอซื้อวัสดุ ใช้ในโครงการ 
กิจกรรมที่ 3  สรุปผล ผลการการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 4  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
 

5,000 

2,000 
 
 

1,000 
1,200 

- 
 

10,000 
 

                                                  รวมเป็นเงิน 19,200 
หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
 1.  ผู้บริหาร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ นิเทศการสอนครู
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งต่อคน 
 2.  ครูร้อยละ  100  ได้รับการนิเทศ  และได้รับการ
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 3.  ครูร้อยละ  100  น าผลการนิเทศ ไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

  
1.รายงานผลการนิเทศการ
สอน 
2.การสอบถาม 
3.การสังเกต 

 
1.แบบสอบถาม 
2.แบบประเมิน 
3.เอกสารราย 
งานการนิเทศการ
สอน 

ด้านคุณภาพ 
 1.  ผู้บริหาร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ นิเทศการสอนครู
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งต่อคน 
 2.  ครูได้รับการนิเทศ  และได้รับการช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 3.  ครูน าผลการนิเทศ ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน 

  
1.รายงานผลการนิเทศการ
สอน 
2.การสอบถาม 
3.การสังเกต 
 

 
1.แบบสอบถาม 
2.แบบประเมิน 
3.เอกสารราย 
งานการนิเทศการ
สอน 
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1  ผู้บริหาร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
   นิเทศการสอน ครูอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งต่อคน 

  2. ครูได้รับการนิเทศ  และได้รับการช่วยเหลือให้ค าปรึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3. ครูน าผลการนิเทศ ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 

ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางเสาวลักษณ์  ไกรศวร)                                     (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 

                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2563  
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
   -ข้อที่ 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

-ข้อที่ 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ  
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
   -ข้อที่ 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

-สนองมาตรฐานของ สมศ. 
-มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

  -1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  -1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ที่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2.  ข้อที่ 3.  
ลักษณะโครงการ     ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิมล พลทะอินทร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล. 
 พระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.2542  ระบุไว้ตอนหนึ่งว่า “ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ความสามารถของผู้เรียน”  ปีการศึกษา  2563  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในการด าเนินการเรียนการสอน  มุ่งให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่
นักเรียนจะต้องเป็นคนดี  มีปัญญา  และมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  จากจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ดังกล่าว  การจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีทักษะจ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวิตในสังคม  ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ตลอดจนการแสวงหาความรู้  เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์เต็มศักยภาพของ
ตนเองขึ้น 
 1. ด้านผลผลิต  (Outputs) 
  1.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
  1.2 นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้มากข้ึน 
  1.3 นักเรยีน มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
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 2. ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
  2.1 นักเรียนมีความรู้ และความสามารถด้านวิชาการเพิ่มข้ึน  
 2.2 นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้มากข้ึน 
 2.3 นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
 1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ปีการศึกษา 2563   
 1.2 ครูผู้สอน 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้     

2. ด้านคุณภาพ 
 2.1 การพัฒนาการศึกษารูปแบบต่าง ๆ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net)  ปีการศึกษา  2563  สูงขึ้น 
 2.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net)  ปีการศึกษา  2563  สูงขึ้น 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยตามที่ตนเองสนใจศึกษาต่อ
มากขึ้น 
 
5. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

พฤษภาคม  2563 ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
ฝ่ายวิชาการ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.2 วิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบ (O-NET) ของนักเรียน   
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   2.3 ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน แก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ 
        ทางการเรียน (O-NET) ภายในกลุ่มโรงเรียน 
   2.4 จัดอบรมเข้าค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  จ านวน  4  วัน 

 
มิถุนายน  2563 

สิงหาคม พ.ศ.2563 –  
กันยายน  พ.ศ. 2563 

 
-งานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 
-ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทั้ง 5  
กลุ่มสาระฯ 
- ฝ่ายวิชาการ 
-หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 
 

ฝ่ายวิชาการ 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ  
เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  -  บาท   ,เงินอ่ืนๆ…………. จ านวน 215,000 บาท 
 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณ
ฑ์ 

1 จัดอบรมเข้าค่ายวิชาการ  5  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6  ทุกคน  จ านวน  4  วนั 

145,000 60,000 10,000 ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 รวมเป็นเงิน   215,000 บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net)  ปี
การศึกษา  2563  สูงขึ้น 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยตามท่ีตนเองสนใจ
ศึกษาต่อมากข้ึน 

1. การทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
2. ส ารวจนักเรียน ม.3 และ 
ม.6 
 
 
3. สอบถาม 

1. แบบทดสอบ O-net ปี
การศึกษา 2563 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 
3. สถิติการสอบเข้าศึกษา
ต่อ 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารสูงขึ้น  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารสูงขึ้น 
3. ผลการประเมินการทดสอบระดับต่างๆ ของนักเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นายวิมล พลทะอินทร์)                                     (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการพัฒนางานทะเบียน  

สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 
-พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 3,4,5 

สนองมาตรฐานของ  สมศ. 
-มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

-ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ข้อท่ี 1,2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิชุระดา   กุลสอน 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    กับทุก
โรงเรียนภายในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนหนองคายวิทยาคารได้น าหลักสูตรแกนกลางดังกล่าว มาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ เจตคติ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไปตามเจตนารมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม 
ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การบันทึกข้อมูลของนักเรียนเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตรงตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือให้การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

3. เพ่ือน าข้อมูลของนักเรียนด้านต่าง ๆ มาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
อย่างเท่าเทียมกันสอดคล้องตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550 

 
 
 



23 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

3. เป้าหมาย 
1. ด้านผลผลิต 

1.1  โรงเรียนมีข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนในการน ามาพัฒนาระบบสารสนเทศของนักเรียน 
1.2  ครูผู้สอนสามารถน าข้อมูลของนักเรียนด้านต่าง ๆ มาจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพและความ

ต้องการของผู้เรียนสอดคล้องตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
1.3  ผู้เรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการรับข้อมูลด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
1.4  โรงเรียนสามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านความรู้ทักษะกระบวนการคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นไปตามระเบียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

 
2. ด้านผลลัพธ์ 

2.1  โรงเรียนมีข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนในการน ามาพัฒนาระบบสารสนเทศของนักเรียน 
2.2 ครูผู้สอนสามารถน าข้อมูลของนักเรียนด้านต่าง ๆ มาจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพและความ

ต้องการของผู้เรียนสอดคล้องตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
2.3 ผู้เรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการรับข้อมูลด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน  (เดือน) ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
    ประชุมเพ่ือจัดท าและเสนอโครงการต่อ
กลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 

มี.ค 2563 – เม.ย 2563 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

 

2. ขั้นด าเนินการ(D) 
2.1 ด าเนินการพัฒนางานทะเบียน 

     2.2 ด าเนินการมอบเอกสารทางวิชาการให้
ผู้ที่จบการศึกษา 

     2.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
     2.4 ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้าง 
ตรวจรับลงทะเบียน บันทึก 

พ.ค 2563 – มี.ค 2564 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

 

3. ขั้นติดตาม(C) 
    ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง  

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

คณะผู้บริหาร 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน  (เดือน) ผู้ด าเนินงาน 

4. ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
    สรุปการใช้งบประมาณตามโครงการ  สิ้นปี
การศึกษาน าเสนอผู้บริหาร  

มี.ค 2564 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

 

 
5. แผนการใช้งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน  จ านวน 19,200บาท 

 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ 
ระยะเวลาการ

ใช้เงิน ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1. จัดท าเอกสารทางวิชาการความก้าวหน้าด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตาม
หลักสูตรแกนกางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 

- - 2,200 ภาคเรียนที่ 
1/2563 

2. จดัท าเอกสารหลักฐานการจบหลักสูตรการศึกษา
ของนักเรียน 

- - 8,000 ภาคเรียนที่ 
2/2563 

3 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่จบการศึกษา - - 6,000 มี.ค. 2564 
4. ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์  ปริ้นเตอร์ - 3,000 - ตลอดปี

การศึกษา 
 รวมเป็นเงิน   19,200  

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

ผลผลิต 
1.  โรงเรียนมีข้อมูลพื้นฐานของ นักเรียนในการน ามาพัฒนา
ระบบสารสนเทศของนักเรียน 
2.  โรงเรียนสามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะกระบวนการคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นไปตาม
ระเบียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

 
1. รายงานผลการ

พัฒนางาน
ทะเบียน 

2. การสอบถาม 
3. การสังเกต 

 
 

 
1. เอกสารรายงาน

ผลการพัฒนา 
งานทะเบียน 

2. แบบสอบถาม 
3. แบบสังเกต 
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลของนักเรียนเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตรงตามระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. สามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

3. สามารถด าเนินการน าข้อมูลของนักเรียนด้านต่าง ๆ มาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพ และความ
ต้องการของผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกันสอดคล้องตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 

       
                                               
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางวิชุระดา   กุลสอน)                                     (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

 
    
 
 
 

ผลลัพธ์ 
1. โรงเรียนมีข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนในการน ามาพัฒนา
ระบบสารสนเทศของนักเรียน 
2. ครูผู้สอนสามารถน าข้อมูลของนักเรียนด้านต่าง ๆ มาจัด
กิจกรรมเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
สอดคล้องตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 
3. ผู้เรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการรับข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา 

 
1. การสอบถาม 
2. การสังเกต 
3. รายงานผล       

การพัฒนา         
งานทะเบียน 

 

 
2. เอกสารรายงาน

ผลการพัฒนา
งานทะเบียน 

2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบสังเกต 
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โครงการ NKWIT Open House  เปิดบ้านวิชาการ   
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 

-พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 3,4,5 
สนองมาตรฐานของ  สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
-ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ข้อท่ี 1,2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัชริษา  เงินโพธิ์กลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  
                               และงานแนะแนว 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
           เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน ให้
เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัย          ส าคัญในการ พัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วม ระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง  ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆ อย่างทั่วถึง ปัจจุบันในองค์กร
การเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการจึงต้องส่งเสริมและพัฒนางานให้มีกระบวนการ
ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อโรงเรียน ดังนั้นฝ่ายบริหารวิชาการ 
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ได้มองเห็นความส าคัญ จึงจัดให้มีกิจกรรม NKWIT Open House  เปิดบ้านวิชาการ 
ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางให้คณะครูและ นักเรียนในเขตบริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมีโอกาส เข้าชม และ ปรึกษาหารือในเรื่องการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1.ด้านผลผลิต  (Outputs) 
     1. เพ่ือเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน  
     2. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้คณะครูและนักเรียน  
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         ในพ้ืนที่เขตบริการ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสทราบ  
2.2.ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
     1. เพ่ือแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล 

               2. เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ      
                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  
3. กลุ่มเป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
1.1 นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ทุกระดับชั้น  เข้าร่วมกิจกรรม  
1.2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตบริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง  ระดับชั้นประถมศึกษา        

ปีที่ 6 จ านวน  200 คน โรงเรียนและ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 100 คน  เข้าร่วมกิจกรรม 
                1.3 ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ  จ านวน  100  คน  เข้าร่วมกิจกรรม 

2. ด้านคุณภาพ 
                2.1 ครูและนักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม น าเสนอ ศักยภาพ 
อย่างภาคภูมิใจ  

2.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง อย่างมีคุณภาพ  
                2.3 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สามารถตัดสินใจเลือกสถานที่เรียน ต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
4. ตวัชี้วัดความส าเร็จ 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี - ดีมาก 
 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

มี.ค 2563 – เม.ย 2563 ครูทุกกลุ่มสาระฯ 
งานแนะแนว 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1. จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียน 
   2.2. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 
 ทางวิชาการ 
   2.3  จัดกิจกรรม NKWIT Open House  เปิดบ้าน
วิชาการ 

 

พ.ค 2563 - ก.พ 2564 

 
 

ม.ค. 2564– ก.พ. 2564 

 

 

ครูทุกกลุ่มสาระฯ 
งานแนะแนว 

3. ขั้นติดตาม  (C) 
   3.1 ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 

 

ครูทุกกลุ่มสาระฯ 
งานแนะแนว 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 

 

ครูทุกกลุ่มสาระฯ 
งานแนะแนว 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  15,000 บาท   
                                 ประเภทเงินเรียนฟรี 15 ปี จ านวน  72,870 บาท   
 

  
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา
การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของ 
ทุกกลุ่มสาระ 

- 2,000 8,000 ตลอดปี
การศึกษา 

2 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  NKWIT Open House  
เปิดบ้านวิชาการ 

- 3,000 2,000 ธ.ค.2563 

3 ค่าด าเนินการในการจัดงาน NKWIT Open House  
เปิดบ้านวิชาการ 

30000 15000 26,870 ม.ค.- ก.พ. 
2564 

4 สรุปผล รายงานผลการด าเนินงาน - - 1,000 มี.ค. 2564 
 รวมเป็นเงิน   87,870 บาท 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
อยู่ในระดับ ดี - ดีมาก 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินความ          
พึงพอใจ 
 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ คณะครูและ นักเรียนใน
เขตบริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง มากยิ่งขึ้น  
          2. คณะครูและนักเรียน ได้แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์ 
          3. จ านวน นักเรียนที่ตัดสินใจสมัครเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2563 ที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เพิ่มมากข้ึน 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21   
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางละอองฝน  กองแก้ว คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และครูแนะแนว  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 คือการจุดประกายความสนใจใฝ่รู้ (inspire) แก่ศิษย์ 
ให้ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) และศิษย์งอกงามทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 “ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) คือ 3R x 8C ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอแนะแนวทางเน้นการแก้ไขวิกฤตการศึกษาของชาติในการประชุมสภาการศึกษา ครั้ง
ที่ 2/2559  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยก าหนดคุณลักษณะทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่มี
จุดเน้น การเรียนรู้ 3R 8C ตลอดชีวิต  
           ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย ทักษะพ้ืนฐานในการรู้หนังสือ ได้แก่ สามารถค้นคว้า 
ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการอ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ การ
ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การเงิน สังคมและวัฒนธรรม ทักษะการคิด ได้แก่ สามารถใช้เหตุผลและความคิดใน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างดี ทักษะการท างาน ได้แก่ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี ริเริ่มงานและดูแลตนเองได้อดทนและขยันท างานหนัก สร้างหุ้นส่วน
ธุรกิจ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ สามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสารสนเทศ เปิดใจรับ
สารและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณ และสามรถน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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ทักษะการใช้ชีวิต ได้แก่ สามารถแสวงหาความรู้ น าตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นใน
ความรู้ เป็นผู้ผลิต มุ่งความเป็นเลิศ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดี  
รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย ค านึงถึงสังคม คิดถึงภาพรวมโลก มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติธรรม มีความเป็น
ไทย เข้าใจความหลายหลายทางวัฒนธรรม และแบ่งปันประสบการณ์ เป็นต้น 
             ด้วยเหตุนีโ้รงเรียนจึงมีความสนใจในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมคร ูนักวิจัยในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถจัดการเรียนรู้และวิจยัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผูเ้รยีนมีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิดความรู้คู่คุณธรรม  
 
     2. วัตถุประสงค์ 
        1.ด้านผลผลิต  (Outputs) 
           1.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครู นักวิจัยในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
           1.2 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
           1.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
        2.ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
            2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ การฝึกอบรมครู ครูนักงานวิจัยในการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพ่ือเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
           2.2 เพ่ือพัฒนาครูทั้ง8กลุ่มสาระ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
           3.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 
      3. กลุ่มเป้าหมาย 
          1.ด้านปริมาณ 

   1.1 ครูและบุคลากรร้อยละ 85 มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 เพ่ือเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
              1.2 นักเรยีนร้อยละ 85 มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
           2.ด้านคุณภาพ 

    2.1 ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีเยี่ยม 
              2.2 นักเรียนมีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีเยี่ยม มีการเรียนรู้ 3R 8C ตลอดชีวิต 
       
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในแบบศตวรรษท่ี 21 ได้ 85% 
2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งทักษะชีวิต ตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 
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5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการ

ด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

มี.ค 2563 – เม.ย 2563 ครูทุกกลุ่มสาระฯ 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้ครูและนักเรียน 

พ.ค 2563 - ก.พ 2564 
 

ครูทุกกลุ่มสาระฯ 

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 
 

ครูทุกกลุ่มสาระฯ 
 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 
 

ครูทุกกลุ่มสาระฯ 
 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ  
เงินอุดหนุนการศึกษาจ านวน  6,300 บาท   เงินอ่ืนๆ จ านวน ………….. บาท  
 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอ

บแท
น 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณ
ฑ์ 

1 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัย 
รวมถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลด์ที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

   พ.ค 63-ก.พ 
64 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้8 กลุ่ม
สาระ 
 

3 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ทักษะศตวรรษที่21 (การบูรณาการกับ 8 กลุ่ม
สาระ)*ใช้งบประมาณโครงการการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี21 

1,000 1,000 4,300 พ.ค 63- มี.ค.
64 

ครู 8 กลุ่มสาระ 

4 ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ  
จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ  
(open house) 

   ก.พ.-มี.ค.64 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้8 กลุ่ม
สาระ 
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ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอ

บแท
น 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณ
ฑ์ 

 รวมเป็นเงิน   6,300  

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 85  
มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการเพ่ือเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 

- ทดสอบวัดความรู้ความ 
สามารถในการจัดการ
เรียนรู้ 
- ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้สื่อ นวัตกรรม 
- ประเมินรายงานการวิจัย 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมินรายงานการ
วิจัย 

2 นักเรียนร้อยละ 85 มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 

- ประเมินทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบประเมินทักษะ
ผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. โรงเรียนมีหลักสูตรการฝึกอบรมครูนักวิจัยในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 ที่มีคุณภาพ 
2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. นักเรียนให้มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

 
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางละอองฝน  กองแกว้)                                 (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการการพัฒนาครูด้านการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ ข้อที่ 2 3 4 และ 5 
-สนองมาตรฐานของ สมศ. 

-มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.1 และ 1.2 
-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ที่  2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุชาดา  ศรีทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล. 
           พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ก าหนดให้ครูต้องมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายที่จะให้ครูจัดหาข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้และเป็นระบบ เพ่ือน ามาแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูและแนวทางหนึ่งที่สามารถ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวได้คือ การท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการพัฒนาคุณภาพครูหรือการพัฒนาบุคลากรที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะการพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นการปรับปรุงและเพ่ิมคุณภาพของบุคลากรให้ได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรองรับความเปลี่ยนแปลง ความเจริญก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีอันเป็นยุทธวิธีที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เพราะบุคลากร 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีสุดของการบริหารงานในองค์กร 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคารเป็นโรงเรียนจะมุ่งพัฒนาครู   เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้และสมควรได้รับการพัฒนา โดยต้องบูรณาการควบคู่ไปกับการจัดการ
เรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นระบบ   ครูผู้สอนต้องบูรณาการ ความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ในการคิดค้นวิธี
สอน สื่อนวัตกรรมต่างๆ ผสมผสานกับแนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยในการประยุกต์ใช้เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน หรือแก้ไขปัญหาที่พบ   ในการจัดการเรียนรู้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. ด้านผลผลิต 

1.1  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ  
1.2  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของครู น าผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียน การสอน 
      ที่มีคุณภาพ  

2. ด้านผลลัพธ์ 
2.1  นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ 
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2.2  ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เมื่อน า 
      ผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียน การสอนที่มีคุณภาพ  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ด้านปริมาณ 

1.1 นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ระดับมัธยมศึกษา 
      ตอนปลาย จ านวน  30  ห้องเรียน   
1.2  ครู  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร   จ านวน  65 คน     

 2. ด้านคุณภาพ 
2.1  นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ร้อยละ 90  มีระบบการบริหารจัดการมี 
      ประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและตรวจสอบได้  จากการน าผลการวิจัยมาพัฒนา 
      กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
2.2  ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร   ร้อยละ 90  ได้น าผลการวิจัยมาพัฒนา 
      กระบวนการเรียน การสอน ที่มีคุณภาพ  

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ครูมีการน าผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียน ที่มีคุณภาพ มากกว่า  90 % 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ 
      1.1  เตรียมเอกสาร  ประชุมวางแผนแนวทาง 
โครงการ/กิจกรรม     
     1.2 อนุมัติโครงการและด าเนินงาน 
 ตามโครงการ 

มี.ค 2563 – เม.ย 2563 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 น าเสนอโครงการ 
2.2 พิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวบ่งชี้ 
2.3 ประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 
2.4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 

2560 

พ.ค 2563 - ก.พ 2563 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

3.  ขั้นติดตาม 
   3.1  ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน / 
โครงการ    

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 คณะผู้จัดท าโครงการ 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล ก.พ 2564 – มี.ค 2564 คณะผู้บริหาร 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

   4.1  สรุปภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนงาน 
/ โครงการ  
ประจ า  ปีการศึกษา  2563 
สรุป/ประเมินผล/รายงานการด าเนินโครงการ 

 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ     ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา    จ านวน  3,200  บาท 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการ

ใช้เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 จัดซื้ออุปกรณ์ในการด าเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

   3,200 ตลอดปี
การศึกษา 

 รวมเป็นเงิน 3,200  
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
 ร้อยละ ของครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร   มีการด าเนินงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  

สังเกต แบบสังเกต 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. บุคลากรทางการศึกษามีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนครั้งต่อไปที่เป็นปัจจุบัน 

และเชื่อถือได้ 
  2.  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน  
  3.   ผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พึงพอใจในระดับดีมาก 
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางสุชาดา ศรีทอง)                                     (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเงินเรียนฟรี 15 ปี    
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ ข้อที่ 2 3 4 และ 5 
-สนองมาตรฐานของ สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.1 และ 1.2 
-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ที่  2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุภาพร  ค ามงคล        
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
1. หลักการและเหตุผล 
                      หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษา
จะต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ให้กว้างขวางหลากหลาย  ทั้งในด้านวิชาการ  
ด้านอาชีพ  การเริ่มสร้างบุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัยศักยภาพ เจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรม  น าไปสู่การ
ด ารงชีวิตในสังคม  ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  สุจริต  อดทน  ประพฤติตนอย่างมี
คุณค่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม  และประเทศชาติ  

2. วัตถุประสงค์ 
1. ด้านผลผลิต 

       1.1. นักเรียนได้รับประสบการณ์หลากหลาย เกิดความรู้ ความช านาญด้านวิชาการ วิชาชีพ 
                และเทคโนโลยี  
       1.2  เห็นคุณค่าขององค์ความรู้  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง   
                และประกอบอาชีพที่สุจริต 
      1.3 รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง  และผู้อ่ืน พัฒนาศักยภาพของตนเอง  เพ่ือสร้างงานอาชีพ 
               ในอนาคต 
      1.4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
      1.5 มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  ตลอดจน 
               ความมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

 
2.  ด้านผลลัพธ์ 

       2.1 นักเรียนได้รับรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 
                และความสนใจ 
       2.2 ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัด  
                และความสนใจ ของผู้เรียน 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.ด้านปริมาณ 

1.1  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้ด้านวิชาการ อาชีพ มีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรม 
      จริยธรรม สู่การด ารงชีวติร้อยละ 100 

 2. ด้านคุณภาพ 
2.1  นักเรียนมีความรู้ที่หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย 
      ศักยภาพ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม น าไปสู่การด ารงชีวิตที่มีระเบียบวินัย มีความ 
      รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และ ประเทศชาติ 

 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

นักเรียนผ่านกิจกรรมฯ 100 % 
 
5. วิธีดาเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1 ประชุมเพ่ือจัดท าและเสนอโครงการต่อกลุ่มงาน
แผนและงบประมาณผู้บริหาร 

มี.ค 2563 – เม.ย 2563 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

 

2. ขั้นด าเนินการ(D) 
  2.1 ด าเนินงานตามปฏิทิน 
  2.2ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด าเนินงาน  ตามโครงการทุก
กิจกรรมที่  ด าเนินการในโครงการกิจกรรมฯ 

พ.ค 2563 - ก.พ 2564 

 

ผู้จัดท าโครงการและ
ครูผู้สอนทุกคน 

 
3.  ขั้นติดตาม(C) 
   3.1ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง  

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 
 

ผู้จัดท าโครงการ 
ครูผู้สอนทุกคนและ
คณะผู้บริหาร 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1สรุปการใช้งบประมาณตามโครงการสิ้นปี
การศึกษาน าเสนอผู้บริหาร  

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 
 

คณะผู้จัดท าโครงการ 
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5. แผนการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เรียนฟรี 15 ปี) 650,000 บาท งบอื่นๆ 50,000 บาท 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ 

ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินงาน  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

งบอุดหนุน งบอ่ืนๆ งบ15ปี 

1 จัดค่ายลูกเสือ  - 50,000 50,000 พค.2563 
2 แข่งขันงานวิชาการ - - 150,000 พค.2563 
3 ทัศนศึกษานักเรียน - - 450,000 ส.ค.2563 
 รวม  50,000 650,000  
 รวมเป็นเงิน 700,000  

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนผ่านกิจกรรม 100%  ด าเนินงานตามนโยบายฯ 

 
 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
2.แบบประเมินกิจกรรมฯ 
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนได้รับผลการเข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้ด้านวิชาการ อาชีพ มีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม
สู่การด ารงชีวิต 100% 

 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางสุภาพร  ค ามงคล   )                                (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเรไร   โยคิน 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2563 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542   หมวด 6    มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มาตรา 48  บัญญัติไว้ว่า  “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก”  และมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561   ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  2561  ประกอบกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการปฏิรูปการประเมินและระบบประกันคุณภาพการศึกษา และจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาทั้งสามครั้ง จึงจ าเป็นที่
สถานศึกษาจะต้องพัฒนางานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อด าเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่และเพ่ือให้เห็นผลการด าเนินการที่
ชัดเจน  และน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่



44 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

ก าหนด   และเพ่ือผลักดันให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการจัดการศึกษา  เกิดการร่วมคิดร่วมท า
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรการศึกษาดังกล่าว  และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็ม
แข็งพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่สี่ ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

2. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างด ี

3. เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

4) เพื่อน าผลการประเมินมาจัดท าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และ
น ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

5)  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก  เพ่ือน าไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย   
3.1  เชิงปริมาณ  
 1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

อย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับดีเยี่ยม 
2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาเป็นอย่างด ี
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 

100 
 มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติใน 

2. ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างด ี

3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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4.  วิธีด าเนินการ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินกิจกรรม หมายเหตุ 
1/2563 2/2563 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีและด าเนินการ
ตามแผนฯ 

-  
 

3. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  
 

4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
 

5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 
 

 

 
 5.  งบประมาณที่ใช้ในกรด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมเพ่ือก าหนดมาตรฐานและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนปี 2563 

ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

2,000.- นางเรไร  โยคินและ
คณะกรรมการ 

2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
       -  เพ่ือร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      -  รู้เท่าทันการ ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ในการ

พัฒนา คุณภาพการศึกษาในรูปแบบใหม่ 
      -  สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

4,000.- นางเรไร   โยคินและ
คณะกรรมการ 

3. เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. รอบที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 12.000.- คณะครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

3. รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ปีการศึกษา
2563 

       - แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท ารูปเล่ม 

ปีการศึกษา
ละ 1  ครั้ง 

1,200.- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

       - รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

รวม 19,200  
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวรายจ่ายได้ 
 
6.  การประเมินผล / เครื่องมือ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับ

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1(  โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา
และ แนวทางการพัฒนา

ผู้เรียนอย่างชัดเจนและเป็น
ระบบในการด าเนินงาน 

ไม่ต่ ากว่าระดบัดี  สอบถาม /ประเมิน
สภาพจริง/หรือปฏิบัติ

ตามวิธีการที่นโยบาย
จากต้นสังกัดก าหนด 

แบบสอบถาม /การสังเกตจาก
สภาพจริง/เอกสารหรือคู่มือการ

ปฏิบัติงานจากต้นสังกัด 

2(  บุคลากรทุกคนพัฒนางานได้
สอดคล้องตามตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานการศึกษา 

บุคลากร 100%  ศึกษาเอกสาร /ปฏิทิน
งานการปฏิบัติ  

เอกสาร /ปฏิทินการปฏิบัติงาน  

3(  มีเครื่องมือเพื่อการประเมิน
รูปแบบต่างๆ ตามความ
เหมาะสมและหลากหลาย 

เหมาะสม
หลากหลายครบ

ทุกตัวบ่งชี้ 

ประเมิน /เอกสาร
หลักฐาน/แฟ้มรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบวิเคราะห์แบบ
ประเมินร่องรอย /เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน 

4(  นผลการพัฒนามีการรายงา
คุณภาพการศึกษา 

ทุกปีการศึกษา รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

เอกสารรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปี 
SAR 

(5  โรงเรียนผ่าความเห็นชอบ
รับรองในการประเมินภายนอก 
จาก สมศ. รอบ 4 

ได้รับการรับรอง
จาก สมศ.รอบท่ี 

4 

ได้รับการปะเมินจาก 
คณะกรรมการ จาก 
สมศ. 

เกณฑ์ในการประเมิน ใช้
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  นักเรียนทุกคนได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2)  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และมีทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
3)  โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 

 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางเรไร   โยคิน)                                     (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 

                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการจัดจ้างครูอัตราจ้าง   
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             

พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  
สนองมาตรฐาน ของสมศ. 

 มาตรฐานที่  ข้อที่ 1,2  
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  

กลยุทธ์ที่ 1,2 
ลักษณะโครงการ  ใหม่  
เจ้าของโครงการ   ฝ่ายบริหารวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจารุภา สาสนสิทธิ์ และคณะ 
ระยะเวลา ด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะชีวิต  เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ให้อยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่สร้างปัญหาต่อสังคม และเป็นผู้มีจิตอาสาร่วม
พัฒนาสังคมได้   สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการ จัดหาครูผู้สอนให้ครบกับรายวิชาที่เปิดสอนและตรงเอก 
สาขา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จึงจัด
โครงการจัดจ้างครูอัตราจ้างประจ าปีการศึกษา 2563  ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์  
 1. ด้านผลผลิต (Outputs) 
  1.1    มีครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ เอกภาษาไทยและเอกดนตรี 

2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
  2.1    ครูผู้สอนตรงเอก สาขาที่จบ นักเรียนได้เรียนอย่างมีคุรภาพ   

2.2    ผู้เรียนมีความพึงพอใจ และมีความสุขในการเรียน 
    

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1  เพื่อจัดการเรียนการสอนตามเอกสาขาท่ีขาดให้ครบจ านวน 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.1.2  เรียนการสอนได้ครบวิชาตามหลักสูตรและมีคุณภาพ 
  
 4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    จัดครูด าเนินการเรียนการสอนได้ครบวิชาตามหลักสูตร 
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5.  วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

          (เดือน) 
ผู้ด าเนินงาน 

1.ขั้นเตรียมการ(p) 
   1.1 ประชุมชี้แจงวางแผน/ก าหนดกิจกรรม 
   1.2 จัดท าโครงการ/ น าเสนอโครงการ 

 
2 มี.ค 2563-เม.ย 2563  

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
  

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
    2.1 ด าเนินงานตามแผนปฏิทิน 
    2.2 ผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการ 

 
เม.ย 2563-พ.ค 2563 
พ.ค 2563-ก.พ 2564 
 
 

  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
  

3.ขั้นติดตาม (c) 
  3.1 ประชุมรายงานผลการด าเนินงาน 

  
พ.ค 2563-ก.พ 2564 
 

 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
   4.1  สรุปผลการประเมินผลตามกิจกรรมใน
โครงการเป็นรูปเล่ม รายงานผลการประเมิน 

ม.ค 2564-มี.ค 2564  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  1,188,000 บาท 
 
 ที่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
 

งบด าเนินการ 
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

1 จัดจ้างครูต่างชาติ 924,000 - - ตลอดปีการศึกษา 
2 จัดจ้างครูภาษาไทย 144,000    
3 จัดจ้างครูดนตรี 120,000    
  

รวมเป็นเงิน 
 

 
1,188,000 
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7.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

 1.  มีครูสอนครบวิชา ครบชั้น    
 

1.สังเกต 
2.ซักถาม 
3.ใช้แบบประเมิน 

1. แบบสอบถาม 
2. ภาพกิจกรรม   

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ครูครบตามรายวิชาที่เปิดสอน นักเรียนได้เรียนเต็มประสิทธิภาพ    
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางจารุภา สาสนสิทธ์ิ)                                     (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกษิรา กุลนันทนาพร  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 
2545  (ม.24) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2551 ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  
จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการนิเทศติดตามผลมี
การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
      1. ด้านผลผลิต 

1.1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาให้ครูให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
      และได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้ด ารงไว้ซึ่งวิทยฐานะและมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
1.2. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา 
      ความรู้ ความสามารถของผู้เรียน  
1.3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
1.4. เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจแรงจูงใจในการท างานสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
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2. ด้านผลลัพธ์ 
2.1 เพ่ือครูมีทักษะ ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ 

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้ด ารงไว้ซึ่งวิทย
ฐานะและมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

2.2 เพ่ือครูได้มีความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ของ ผู้เรียนมากข้ึน  

2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
2.4 เพ่ือเป็นแรงจูงใจของข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถได้มีก าลังใจในการท างานให้ผล 
     สัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น 

 
3. เป้าหมาย 
     1. ด้านปริมาณ 
        1.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  มีความรู้ความสามารถใน 
                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดย 
                เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้ด ารงไว้ซึ่งวิทยฐานะและมีวิทยฐานะที่ 
                สูงขึ้นและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 100 เปอร์เซ็นต์ 

1.2 ครูใช้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
100 เปอร์เซ็นต์  

1.3 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกรายวิชา 
1.4 ข้าราชการครูมีความรู้ความสามารถเป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

 2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  มีความรู้ความสามารถใน 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดย 
     เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้ด ารงไว้ซึ่งวิทยฐานะและมีวิทยฐานะท่ี 
     สูงขึ้นและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2.2 ครูใช้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ  ใชเ้ทคโนโลยีในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผูเ้รียนมากยิ่งขึ้น 
2.3 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
2.4  ข้าราชการครูมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนจนที่ประจักษ์ของบุคคลทั่วไป 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ครูให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้ด ารงไว้ซึ่งวิทยฐานะ
และมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น  100   เปอร์เซ็นต์ 

2.  ครูมีเทคนิควิธีการใหม่ ๆ   และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความรูค้วามสามารถของผู้เรยีนมากยิ่งขึ้น  
3.  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
4.  ข้าราชการครูมีความรู้ความสามารถสูงขึ้น 
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5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

(เดือน) 
ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1 ประชุมเพ่ือจัดท าและเสนอโครงการต่อกลุ่มงาน
แผนและงบประมาณผู้บริหาร 

มี.ค. 2563 – เม.ย 2563 

 

คณะครูห้องวิชาการ 

 

2. ขั้นด าเนินการ(D) 
   2.1 ด าเนินงานพัฒนาครูด้านการเรียนการสอน  

พ.ค 2563 - ก.พ 2564 

 

ครูผู้สอนทุกคน 

 

3.  ขั้นติดตาม(C) 
   3.1ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง  

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 หัวหน้างานวิชาการและ
คณะผู้บริหาร 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1สรุปการใช้งบประมาณตามโครงการสิ้นปี
การศึกษาน าเสนอผู้บริหาร  

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 
 

หัวหน้างานวิชาการและ
คณะท างาน 

 
 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา  จ านวน  6,200   บาท 

 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการใช้

เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 อบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- การจัดท าแผนการเรียนรู้ 
- เทคนิคการสอน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

1,000 3,200 2,200 ภาคเรียนที่ 1 -2 
ปีการศึกษา 2563 

 รวมเป็นเงิน(หกพันสองร้อยบาท) 6,400  
หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1.  ครูมีทักษะ ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  และได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้ด ารงไว้ซึ่งวิทยฐานะ
และ มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 100   เปอร์เซ็นต์ 

-  การสังเกต 
-  แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

-  การสังเกต 
-  แบบประเมินผล
การด าเนินงาน 

2.  ครูมีเทคนิควิธีการใหม่ ๆ และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้เรียน มากยิ่งขึ้น 

-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 

3.  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น -  การทดสอบ - แบบทดสอบ 
4.  ข้าราชการครูมีความรู้ความสามารถสูงขึ้น -  สังเกต - เป็นตัวแทนของ

หน่วยงานต่าง ๆ 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครูมีทักษะ ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้ด ารงไว้ซึ่งวิทยฐานะ
และมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น  100   เปอร์เซ็นต์ 

2.  ครูมีเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน  
3.  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
4.  ข้าราชการครูมีความรู้ความสามารถท่ีสูงขึ้น 

 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นางสาวกษิรา กุลนันทนาพร)                                     (นางพัชรษิา  เงินโพธ์ิกลาง) 

                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการพัฒนางานแนะแนวในโรงเรียน 
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางไพรสน  สุขอนันต์      
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2563 

1. หลักการและเหตุผล.   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  6  กล่าวไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายของการจัดการศึกษา  ที่เน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  คือ  เป็นคนดี  เป็นคนเก่ง และคนมีความสุข 
           การด าเนินงานแนะแนวให้สนองเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียน
ต้องให้ความส าคัญกับการแนะแนวและการบริหารจัดการ  ให้เป็นแนะแนวเชิงรุกที่ มุ่งส่งเสริมพัฒนา และสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่มั่นคง  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างเป็นกัลยาณมิตรของบุคลากรในโรงเรียน  พันธกิจ
ระหว่างบ้าน  ชุมชน  สื่อมวลชน  และโรงเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนหรือผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้เป็นคนดี  เป็นคนเก่ง  และคนมีความสุข  สามารถด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี
ความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์.    
       1 ด้านผลผลิต  
            1.1  เพ่ือด าเนินภาระงานแนะแนว  5  งานหลักเพ่ือพัฒนานักเรียน 
            1.2  เพ่ือบริหารจัดการงานแนะแนวในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
       2. ด้านผลลัพธ์ 
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            2.1  เพ่ือบริหารจัดการแนะแนวของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
            2.2  เพ่ือให้ครูทุกคนมีแนวทางในการด าเนินงานแนะแนว  และสามารถบูรณาการแนะแนวในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
            2.3  เพ่ือปรับปรุง  พัฒนางานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
       2.4  เพ่ือพัฒนาบุคลากรแนะแนว 
      2.5  เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ 
            2.6  เพ่ือติดตามประเมินผลงานแนะแนว  และปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย  
       1. ด้านปริมาณ 
        1.1  ประชุมครู– อาจารย์  เพ่ือทราบบทบาทหน้าที่ของการปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวในโรงเรียน  จ านวน  65   คน 

1.2   แต่งตั้งครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวในโรงเรียน  ศึกษา  รับทราบแนวปฏิบัติหน้าที่การเป็นครู 
แนะแนว  จ านวน  65  คน 

1.3   ครูแนะแนวทุกคนปฏิบัติหน้าที่  ตามที่ได้รับมอบหมาย  จ านวน  65  คน 
1.4   รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนักเรียน  
1.5   นักเรียนได้รับบริการงานแนะแนว  เพื่อพัฒนาตนเอง  จ านวน  1,153  คน 

       2. ด้านผลลัพธ์ 
2.1  ผู้บริหารและครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว  เพื่อสร้างภูมคุ้มกันให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านชีวิต 

และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
2.2   การแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และเน้นผู้เรียนส าคัญท่ีสุด โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี 

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
2.3  การแนะแนวเน้นความเท่าเทียมโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกคนได้  พัฒนาตนเองเต็มตาม 

ศักยภาพ เป็นคนเก่ง   คนดี  มีคุณภาพ   มีความสุข  มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
2.4  การพัฒนาระบบแนะแนวของโรงเรียนที่ครอบคลุมทั้งการป้องกัน  ดูแล  ช่วยเหลือ และ 

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกคนเต็มศักยภาพ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
2.5  ระบบการแนะแนวมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้  มีระบบการจัดการที่ประสิทธิภาพมีระบบ 

คุณภาพ  โดยผู้เรียนต้องรู้จักสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ 
2.6   เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายแนะแนวทั้งในด้านวิชาการมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ใหม่  

ด้านบุคลากรพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการใช้กระบวนการแนะแนว  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  และด้านการ
บริหารจัดการ  ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นหลากหลาย  เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ประชุมครู  หัวกลุ่มสาระ  หัวหน้าฝ่าย  เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการ/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ติดต่อ  ประสานขอความร่วมมือกับบุคคล   หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  ตลอดจน 
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ผู้ปกครอง  ชุมชน  สื่อมวลชน  และผู้เกี่ยวข้อง 
4. สร้างเครือข่ายในระดับท างาน  ระดับปฏิบัติงาน 
5. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย  และแนวทางการด าเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่าย 
6. ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
7. ด าเนินงานตามโครงการ 
8. ติดต่อประสานงานแผน  การเงิน  เพ่ือด าเนินการตามโครงการ 
9. ประมาณค่าใช้จ่าย 
10.   ประเมินโครงการ 
11.   รายงานผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ สรุป  ประเมินผล 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1 ประชุมเพ่ือจัดท าและเสนอโครงการต่อกลุ่มงาน
แผนและงบประมาณผู้บริหาร 

มี.ค 2563 – เม.ย 2563 
 

คณะผู้จัดท าโครงการ 
 

2. ขั้นด าเนินการ(D) 
  2.1พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินตามแผนสู่
เป้าหมาย 
 2.2 พัฒนางานแนะแนว พัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 
 2.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
 2.4 ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ
ลงทะเบียน บันทึก 
 

พ.ค 2563 - ก.พ 2564 
 

ผู้จัดท าโครงการและ
ครูผู้สอนทุกคน 
 

3.  ขั้นติดตาม(C) 
   3.1ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่อง  

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 

 

ผู้จัดท าโครงการ 
ครูผู้สอนทุกคนและ
คณะผู้บริหาร 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1สรุปการใช้งบประมาณตามโครงการสิ้นปี
การศึกษาน าเสนอผู้บริหาร  

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 
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6. แผนการใช้งบประมาณ  
 แผนงบประมาณ  เงินอุดหนุน  เป็นเงินจ านวน  13,000 บาท 
 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการใช้เงิน ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1. -  แนะแนวสัญจร 1,000   4 - 15  มกราคม 2564 

2. -  งานปัจฉิมนิเทศ 10,600   25 กุมภาพันธ์ 2564 

3. -  อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้   400 ตลอดปีการศึกษา 
4. -  กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการ

เรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

1,000   ตลอดปีการศึกษา 

รวม 12,600  400  

รวมทั้งสิ้น 13,000 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ร้อยละ 90 ของงานแนะแนว บริหารจัดการและพัฒนางานแนะ
แนว  จัดซื้อเครื่องมือ/ อุปกรณ์การเรียนการสอน /ปรับปรุงห้องและ
เครื่องอ านวยความสะดวกแก่ครูและนักเรียน   มีระบบการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ  มีความชัดเจนและตรวจสอบได ้  

-  สังเกต 
-  ประเมิน 
-  สัมภาษณ์  

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
แบบสัมภาษณ์ 

2.  ร้อยละ 90 ของงานแนะแนว  จัดกิจกรรมงาน 5 บริการ ที่ส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของ
สถานศึกษา สังเกต แบบสังเกต 
 

-  สังเกต 
-  ประเมิน 
-  สัมภาษณ์
สังเกต  

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
แบบสัมภาษณ์ 

3.  ร้อยละ 90 ของงานแนะแนว มีผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกด้าน และมีศักยภาพในการศึกษาต่อ 
ประอบอาชีพตรงตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ทุกคนมีโอกาสทาง
การศึกษา มีโอกาสได้รับบริการทุกด้าน พัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

-  สังเกต 
-  ประเมิน 
-  สัมภาษณ์
สังเกต  

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
แบบสัมภาษณ์ 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ด าเนินภาระงานแนะแนว 5 งานหลักเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
2.  การบริหารจัดการงานแนะแนวในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
3.  การบริหารจัดการแนะแนวของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
4. ครูทุกคนมีแนวทางในการด าเนินงานแนะแนว  และสามารถบูรณาการแนะแนวในการจัดการ 

เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
5.  พัฒนางานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรแนะแนว 
6.  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว ให้มี ประสิทธภิาพ 
7.  ติดตามประเมินผลงานแนะแนว และปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
8.  ผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  ก าหนด เป้าหมาย  

วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
9.  ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง  รวมถึงการได้รับข้อมูล 

ด้านต่างๆ การศึกษา  อาชีพ สังคม 
10.  ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี  มีจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางไพรสน  สุขอนันต์  )                                  (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจนา  ลุนสะแกวงศ์    
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล. 
ด้วยโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม   พ.ร.บ.  

การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  มาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตร  การก ากับติดตาม  
กระบวนการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ตลอดจนการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย   จิตใจ   
สติปัญญา  ความรู้คู่คุณธรรม   มีจริยธรรม   และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  และเพ่ือสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันต่อผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชนว่า  โรงเรียนหนองคาย
วิทยาคาร  สามารถจดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  และเปิดโอกาสให้ครู  ผู้ปกครองและชุมชน  ได้น า
ผลผลิตทางวิชาการเสนอต่อสาธารณชนได้รับทราบร่วมชื่นชม  และร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  ด้านผลผลิต 
     1.1 เพ่ือส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทางด้านวิชาการให้มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอน 
                    อย่างเป็นรูปธรรมตามมาตรฐานสากล 
 2.  ด้านผลลัพธ์ 
      2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรูโ้ดยการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
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      2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
     2.3  เพื่อพัฒนางานวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
       1. ด้านปริมาณ   
           1.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเครื่องมือและมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
                    รวมทั้งมีการ วิเคราะห์ข้อสอบได้ 

1.2 ผู้เรียนทุกคน ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการวัดและ 
ประเมินผลตามสภาพจริง       

2. ด้านคุณภาพ  
         2.1  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  รวมทั้งมี 
                     การวิเคราะห์ข้อสอบได้ 
         2.2  ผู้เรียนทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มากกว่า  70 % 
2.  ครูมีการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  มากกว่า  80 % 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1 ประชุมเพ่ือจัดท าและเสนอโครงการต่อกลุ่มงาน
แผนและงบประมาณผู้บริหาร 

มี.ค 2563 – เม.ย 2563 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

 

2. ขั้นด าเนินการ(D) 
   2.1  จัดซื้อเครื่องมือและเครื่องอ านวยความ
สะดวกแก่ครู 
   2.2  เตรียมแบบฟอร์มเก่ียวกับงานวัดผลฯ     
   2.3  จัดเตรียมข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค/
ข้อสอบกลาง/ติว O-NET/GAT/PAT/ข้อสอบเข้า ม.1,
ม.4/ใบงาน/ใบความรู้ 

พ.ค 2563 - ก.พ 2564 

 

ครูผู้สอนทุกคน 

 

3.  ขั้นติดตาม(C) 
   3.1ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง  

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 

 

หัวหน้างานวิชาการและ
คณะผู้บริหาร 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1สรุปการใช้งบประมาณตามโครงการสิ้นปี
การศึกษาน าเสนอผู้บริหาร  

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 

 

หัวหน้างานวิชาการและ
คณะท างาน 

 
 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ  เงินอุดหนุน  จ านวน  185,800 บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการ
ใช้งบประมาณ 

งบด าเนินงาน ระยะเวลาการใช้เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
1 ค่ากระดาษในการจัดท า

แบบทดสอบกลางภาค-ปลายภาค-
ติวO-Net- ใบงาน-ใบความรู้- 
แบบฟอร์มงานวัดผลและจัดท า  
ปพ.5 ข้อสอบกลาง ข้อสอบ pre-
onet 

- - 92,000 พฤษภาคม  2563-
เมษายน  2564 

2 ค่าหมึกและไขคอปปี้พรินต์ - - 100,000 
 

รวมเป็นเงิน 192,000  

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ครูและนักเรียนมีเครื่องมือการประเมินตาม
สภาพจริงใน  วิชาต่างๆมากขึ้น 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2.  การพัฒนาการวัด-ประเมินผลตามสภาพจริง    
การออกข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบโดยเครื่อง
ตรวจข้อสอบ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและO-Net  สูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ O-Net  สูงขึ้นกว่า 
ปีการศึกษา 2562 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ      
O-Net  สูงขึ้นกว่า ปีการศึกษา 
2562 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีเครื่องมือในการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง  รวมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อสอบ 

2. ผู้เรียนทุกคน ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการวัดและประเมินผลตาม 
สภาพจริง       

3. ผู้เรียนทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 

ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นางสาวกาญจนา  ลุนสะแกวงศ ์ )                            (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 

                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

  

 



64 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

โครงการโรงเรียนในฝันก้าวไกลสู่สากล   
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัชริษา  เงินโพธิ์กลาง  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบในหลักการโครงการ “หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”  (Lab School 

Project) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินโครงการพัฒนาแนวคิดและ
หลักการโดยมีความเชื่อที่ว่าการศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถลดช่องว่างของบุคคล
ในสังคมลงได้ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน ชาวไทยสามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจน ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่ส าคัญ
ของรัฐบาล ดังนั้น โครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน จึงเป็นกระบวนการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนใน
ฝันของคนในสังคมที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ และ ในขณะเดียวกันโครงการนี้
ก็จะช่วยท าให้ ความฝันของคนในสังคมเป็นจริงได้ 

การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในฝัน
เป็นโรงเรียนดีระดับอ าเภอ จึงจ าเป็นต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย ปรับวิธี
เรียนเปลี่ยนวิธีสอน ให้เกิดความก้าวหน้าที่เห็นภาพความส าเร็จชัดเจนเป็นรูปธรรม ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ มีทักษะการด ารงชีวิต มีความเป็นไทย และมั่นใจในตนเอง ตามวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ การพัฒนาเพื่อให้เกิดกระบวนการดังกล่าว ได้ด าเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง มีผลการพัฒนาที่เกิดกับ
โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

ดังนั้นเพื่อสนองนโยบาลของรัฐบาล โรงเรียนหนองคายวิทยาคารจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1.ด้านผลผลิต  (Outputs) 
1.เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน ทั้งด้านการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2. เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในฝันให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
2.2.ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. เพ่ือให้โรงเรียนมี Mini Company เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน
โดยผลิตสินค้าโรงเรียนในลักษณะ One School One Product (OSOP)                                        
2. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน ให้มีนิสัยรักงานรักอาชีพและเตรียมความพร้อมเยาวชนในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน   
1.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน     

2. ด้านคุณภาพ 
2.1 นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  บริหารจัดการตนเองเป็นบุคคลที่มี 
     คุณภาพ 

     2.2 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และมีทักษะอาชีพตามวัตถุประสงค์  
                     ของโรงเรียนในฝัน 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. นักเรียนมีทักษะชีวิต การประกอบอาชีพมากกว่า  80 % 
 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 

มี.ค 2563 – เม.ย. 2564 ครูทุกกลุ่มสาระฯ 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียน 
   2.2. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

พ.ค 2563 - ก.พ 2564 

 

ครูทุกกลุ่มสาระฯ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 

 

ครูทุกกลุ่มสาระฯ 

 
4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 

 

ครูทุกกลุ่มสาระฯ 

 
 
6. แผนการใช้งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  3,200 บาท   
 

  
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการ

ใช้เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 ออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทักษะ
อาชีพ 

- 500 - ตลอดปี
การศึกษา 

2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดการเรียนการสอน - - 1,200 ตลอดปี
การศึกษา 

3 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ - 1,500 - ตลอดปี
การศึกษา 

 รวมเป็นเงิน   3,200 บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียน   

มากกว่า  80 % 
2. นักเรียนมีทักษะอาชีพมากขึ้นกว่า  90 % 

วิเคราะห์จากการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

แบบสังเกต สอบถามและ
ประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 



67 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.โรงเรียนและผู้เรียนมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  

2. นักเรียนมีทักษะอาชีพทุกคน 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                          หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

  -ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3  
-สนองมาตรฐานของ สมศ. 

-มาตรฐานที 1   
-มาตรฐานที 2   
-มาตรฐานที่ 3   

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
-กลยุทธ์ที่   2,3,4  

ลักษณะโครงการ     ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานวิชาการ/งานโรงเรียนมาตรฐานสากล/งานโรงเรียนคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุชาดา ศรีทอง / หัวหน้ากลุ่มสารฯ / ครูผู้สอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง              
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจต
คติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียน
ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา และความสามารถของนักเรียนในการพัฒนาด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย  
น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการ
ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งมีความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ด้านผลผลิต (Outputs) 
  1.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 

1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถทางทักษะทางวิชาการ 



69 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

1.3 เพ่ือให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
1.4 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
1.5 เพ่ือให้ครูบุคลากรได้พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับคุณภาพ  

 2. ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
  2.1 นักเรียนมีความรู้ และความสามารถด้านวิชาการเพิ่มข้ึน  

2.2 นักเรียนแสดงความสามารถทางทักษะทางวิชาการและเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับภาคตะวันอออกเฉียงเหนือหรือระดับประเทศ 

  2.3 นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้มากข้ึน 
  2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

2.5 ครูบุคลากรพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับคุณภาพ และ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้มาตรฐานตามเกณฑ์และสูงขึ้น 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทุกคน   
1.2 ครูและบุคลากรทุกคน     

2. ด้านคุณภาพ 
2.1 นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 

     2.2 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
     2.3 ครูและบุคลากรทุกคนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเต็ม  
                     ความสามารถและมีคุณภาพ     
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มากกว่า 80 % 
2. นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมากกว่า 90 % 
3. นักเรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ วิจัยในชั้นเรียน ใช้ ICTเพ่ือการเรียนการสอน 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ 
ผู้บริหาร 

มี.ค.-เม.ย.62 
 

กลุ่มงานวิชาการ 
หน.กลุ่มสาระฯทุก
ท่าน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

หน.กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.จัดกิจกรรมตามโครงการ เสริมความรู้ให้กับผู้เรียนโดย  
ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ มีการใช้ ICT เพ่ือการ
เรียนการสอน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้ทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะในการคิด 
วิเคราะห์ 

     

พ.ค.62-ก.พ..63 ครูทุกกลุ่มสาระฯ 

3.  ขั้นติดตามตรวจสอบ  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

มี.ค.-เม.ย.63 กลุ่มงานวิชาการ 
หน.กลุ่มสาระฯ  
ทุกท่าน 
ครูทุกกลุ่มสาระฯ 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการถึงข้อบกพร่องที่ควร
น ามาแก้ไข หรือผลส าเร็จที่ต้องน าไปพัฒนาต่อไป 

เม.ย.63 หน.กลุ่มสาระฯ  
ทุกท่าน 
หน.กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
กลุ่มงานวิชาการ 
คณะครูทุกท่าน 
 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน  32,000 บาท   
 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา
การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมนิทรรศการ/พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ
การประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน 
(SCQA)  

- 10,000 10,000 กรกฎาคม- 
ตุลาคม 2563 

2 จัดกิจกรรมเปิดเวทีผลงานนักเรียนและงานวิจัย ( IS ) 2,000 3,000 1,000 ม.ค.-มี.ค.64 
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ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา
การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

3 จัดอบรม / พัฒนางานวิจัย / ศึกษาดูงานครู - 8,000 1,200 กรกฎาคม- 
ธันวาคม 
2563 

 รวมเงิน 2,000 21,000 12,200  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                   35,200บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนผ่านการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับ
โรงเรียน (SCQA) ระดับดี 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองสูงขึ้น มากกว่า 80 % 
3. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน 

- ประเมินผลงาน/
ชิ้นงาน นิเทศ ติดตาม 
- ส ารวจ/ผลงาน  
- นิเทศ ติดตาม 
- สอบถาม นิเทศ 
ติดตาม ผลงาน 

- แบบประเมินผลงาน/
ชิ้นงาน  
- แบบนิเทศติดตาม 
- แบบสอบถาม 
แบบนิเทศติดตาม 
- แบบส ารวจ/ผลงาน 
แบบนิเทศติดตาม 

 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางสุชาดา ศรีทอง)                                     (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ ข้อที่ 2 3 4 และ 5 
-สนองมาตรฐานของ สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.1 และ 1.2 
-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ที่  2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัชราภรณ์  มูลมณี        
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
   สังคมในปัจจุบันของมนุษย์ทุกวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน   ขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เน้นหนักการพัฒนา
ความเจริญทางด้านวัตถุ  ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ  จึงส่งผลให้ปัญหาสังคมเกิดขึ้นทั่วทุกหนแห่งและมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  ดังข่าวคราวที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ  ซึ่งสาเหตุของสิ่งเหล่านี้มาจากมนุษย์ลืมพัฒนา
ทางด้านจิตใจของตนเอง  มนุษย์ขาดคุณธรรม  จริยธรรมซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสอง ข้อเสนอแนะจากสมศ.ที่โรงเรียนควรพัฒนา คือ
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ การประหยัดอย่างต่อเนื่อง    
โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง จึงตระหนักและเห็นถึงความส าคัญท่ีโรงเรียนควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะดังกล่าว จึง
จัดท าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น  เพ่ือมุ่งหวังพัฒนาจิตใจของนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขภายใต้การด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม  คารวะธรรม  และสามัคคีธรรม 
3. เพ่ือด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
เพ่ิมเติมจากการเรียนการสอน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด และอดออม 
5. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที่ดี เป็นเด็กดีของ
สังคม 
6. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
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3.  เป้าหมาย 

1.เชิงประมาณ 
1.นักเรียนร้อยละ 90 รักโรงเรียน 
2.นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม   จริยธรรม 
3.นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
4.นักเรียนร้อยละ 90 มีการออมเงิน 
5.นักเรียนร้อยละ 80 สวดมนต์ได้ถูกต้อง 
6.นักเรียนร้อยละ 90 ได้ท าและบันทึกความดี 
7.นักเรียนร้อยละ 90 ได้ท าและบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
8.นักเรียนร้อยละ 90 มีมารยาทงาม ด้านความประพฤติและไหว้ได้ถูกต้อง 

2.  ด้านคุณภาพ 
เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมที่ถูกต้องให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้าน

เขาตะเภาทอเพ่ือที่เด็กเหล่านี้จะได้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กท่ีมีคุณภาพคู่คุณธรรมและเป็นคนดีของสังคม
ในอนาคต 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาย เป็นคนดี พฤติกรรมแสดงออกดี ร้อยละ 90 
 

5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

เดือนมีนาคม- เดือน
เมษายน 2563 

 

คณะผู้จัดท า
โครงการ 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียน 
   2.2. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา 2563 คณะผู้จัดท า
โครงการ 

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

ตลอดปีการศึกษา 2563 คณะผู้จัดท า
โครงการ 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2563 

คณะผู้จัดท า
โครงการ 
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6. แผนการใช้งบประมาณ  

เงินอุดหนุนการศึกษาจ านวน  10,000 บาท 
 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณ

ฑ์ 
1 กิจกรรมนั่งสมาธิ อบรมความประพฤติและสวด

มนต์ยาววันสุดสัปดาห์ 
- - 500 ตลอดปี

การศึกษา 
คณะผู้จัดท า

โครงการ 
2 กิจกรรมบันทึกความดี - - 500 ตลอดปี

การศึกษา 
คณะผู้จัดท า

โครงการ 
3 กิจกรรมสาธารณประโยชน์  - 2,000 ตลอดปี

การศึกษา 
คณะผู้จัดท า

โครงการ 
4 ส่งเสริมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมอื่นๆ - - 7,000 ตลอดปี

การศึกษา 
คณะผู้จัดท า

โครงการ 
 รวมเป็นเงิน   10,000 บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน การส ารวจรายชื่อ แบบส ารวจ 
2.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 90 % สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ประเมินจากการสังเกต แบบสังเกต 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารเป็นผู้มีคุณธรรม  จรยิธรรมและเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพควบคู่

คุณธรรมและเป็นคนดีของสังคม 
 

 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางพัชราภรณ์  มลูมณี )                                (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัชริษา  เงินโพธิ์กลาง  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล. 
 พระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.2542  ระบุไว้ตอนหนึ่งว่า “ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ความสามารถของผู้เรียน”  ปีการศึกษา  2563  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในการด าเนินการเรียนการสอน  มุ่งให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่
นักเรียนจะต้องเป็นคนดี  มีปัญญา  และมีความสุขตามศักยภาพของ         แต่ละบุคคล  จากจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรดังกล่าว  การจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีทักษะ
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม  ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ตลอดจนการแสวงหาความรู้  เพื่อพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โรงเรียนจึง          จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์เต็มศักยภาพของตนเองขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.ด้านผลผลิต  (Outputs) 
  1.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
  1.2 นักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ 
  1.3 นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้มากข้ึน 
  1.4 นักเรียน มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
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2.ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
  2.1 นักเรียนมีความรู้ และความสามารถด้านวิชาการเพิ่มข้ึน  

2.2 นักเรียนได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับภาค
ตะวันอออกเฉียงเหนือหรือระดับประเทศ 

  2.3 นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้มากข้ึน 
  2.4 นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน   
1.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน     

2. ด้านคุณภาพ 
2.1 นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  บริหารจัดการตนเองเป็นบุคคลที่มี 
     คุณภาพ 

     2.2 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   มากกว่า  80 % 
2. นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมากกว่า  80 % 
3. นักเรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

มี.ค 2563 – เม.ย 2564 ครูทุกกลุ่มสาระฯ 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียน 
   2.2. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ                
ทางวิชาการ 

พ.ค 2563 - ก.พ 2564 

 

ครูทุกกลุ่มสาระฯ 

 

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

ก.พ 2564 – มี.ค 2565 

 

ครูทุกกลุ่มสาระฯ 

 
4.ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

ก.พ 2564 – มี.ค 2565 ครูทุกกลุ่มสาระฯ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

  

 
6. แผนการใช้งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 70,632  บาท   
                                 ประเภทเงินเรียนฟรี 15  ปี จ านวน 80,000  บาท 

                       ประเภทเงินอื่นๆ                    จ านวน 150,000 บาท 
   

  
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 การสอนเสริมความรู้ทุกระดับชั้น - 5,000 11,632 ตลอดปีการศึกษา 
2 การสอนเสริมความรู้ในการเตรียมตัวสอบ  

O-NET  ชั้น  ม.3,6 
5,000 10,000 - ตลอดปีการศึกษา 

3 การสอนเสริมความรู้ในการเตรียมตัวสอบ -ข้อสอบ
กลาง 

- - 2,000 ก.พ.-มี.ค. 2564 

4 กิจกรรมเสริมความรู้ในทางวิชาการในการเตรียม
สอบ O-NET, GAT, PAT ให้กับนักเรียน ชั้น  ม.6  
ทุกคน 

5,000 1,000  ตลอดปีการศึกษา 

5 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ            
ทุกระดับ 

- 20,000 6,000 ธ.ค. 2563 

6 ห้องเรียนพิเศษ     5,000 ตลอดปีการศึกษา 
7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ 150,000   ก.พ.-มี.ค. 2564 
 รวมเป็นเงิน   220,632 บาท 

 
 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

8  ส่งเสริมความเป็นเลิศ เข้าค่าย/กิจกรรม/อ่ืนๆ 20,000 20,000 40,000 ตลอดปีการศึกษา 
 รวมเป็นเงิน   80,000 บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น    มากกว่า  
80 % 

2. นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
มากกว่า  80 % 
3. นักเรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันใน

ระดับต่างๆ 

วิเคราะห์จากการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

แบบประเมินผล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สถิติการสอบ           
เข้าศึกษาต่อ 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.โรงเรียนและผู้เรียนมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  

2. นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้มากขึ้น 
3. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                         (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                          หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการสถานศึกษาพอเพียง ม่ันคงและยั่งยืน     
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                         

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  
-สนองมาตรฐาน ของสมศ. 

   -มาตรฐานที่ 1      ข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  

-กลยุทธ์ที่  2 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  
เจ้าของโครงการ    งานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจิรภัทร  อิตถาฤทธิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563  
 
1. หลักการและเหตุผล   

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เพื่อไปสู่ความพอเพียงเป็น
หลักปรัชญาที่ชี้แนวทางในการด าเนินชีวิต ของคนไทย สังคมไทยเพ่ือก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ 
เกิดความก้าวหน้าความสมดุลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม 

 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาพอเพียง(เป็น
สถานศึกษาพอเพียงประจ าปีการศึกษา 2556 ) ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มั่นคงและยั่งยืน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จึงได้น าหลักคิด หลักปฏิบัติ มาบูรณาการในการบริหาร
จัดการ การเรียนการสอน  ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน ต่อ
ตนเองและผู้อื่น ตลอดไป จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้น      
 
2.  วัตถุประสงค์  
 1. ด้านผลผลิต  (Outputs) 
  1.1  เสริมสร้างความรู้ แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต    
  1.2  สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการแก้ปัญหา สภาวะของสังคม  
  1.3  ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 

   
 2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
  2.1   ผู้เรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
  2.2   สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืน ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติการณ์ใดๆ 

2.3  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม  
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
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  3.1.1  นักเรียนมีความรู้เข้าใจและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 96   เปอร์เซ็นต์ 
3.2 ด้านคุณภาพ 

  3.1.2  ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1  ครู นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้เข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
น าไปประยุกต์ใช้   96  เปอร์เซ็นต์ 
  
5.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
          (เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1.ขั้นเตรียมการ(p) 
   1.1 ประชุมชี้แจงวางแผน/ก าหนดกิจกรรม 
   1.2 จัดท าโครงการ/ น าเสนอโครงการ 

 
2 มี.ค2563-เม.ย2563  

 
นางจิรภัทร  อิตถาฤทธิ์ 
  

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
    2.1 ด าเนินงานตามแผนปฏิทิน 
    2.2 ผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการ 

 
เม.ย2563-พ.ค2563 
พ.ค2563-ก.พ2564 
 

 
นางจิรภัทร  อิตถาฤทธิ์ 
  

3.ขั้นติดตาม (c) 
  3.1 ประชุมรายงานผลการด าเนินงาน 

  
พ.ค2563-ก.พ2564 
 

   
 
นางจิรภัทร  อิตถาฤทธิ์ 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
   4.1  สรุปผลการประเมินผลตามกิจกรรมใน
โครงการเป็นรูปเล่ม รายงานผลการประเมิน 

ม.ค2564-มี.ค2564  
นางจิรภัทร  อิตถาฤทธิ์ 
  
 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
 ที่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
 

งบด าเนินการ 
   ระยะเวลา 
   การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมอบรม ให้ความรู้ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูนักเรียน    

- - 5,000 
 

ตลอดปีการศึกษา 
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 ที่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

 
งบด าเนินการ 

   ระยะเวลา 
   การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

2 กิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
-อบรมนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ทุก
คน  
  

- 
- 

- 
- 

5,000 
 

พ.ค.63- มี.ค64 

                                                          
   รวมเป็นเงิน 

 
10,000 

 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

 1.ครู  ผู้เรียน มีความรู้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  
2.   
3.   ผู้เรียนให้ความร่วมมือ  90 เปอร์เซ็นต์ 
 

1.สังเกต 
2.ซักถาม 
3.ใช้แบบประเมิน 

1. แบบสอบถาม 
2. ภาพกิจกรรม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1  ผู้เรียนมีพฤติกรรม อันพึงประสงค์   
    8.2  ผู้เรียนมีความพึงพอใจ มีความสุขขณะอยู่ในสถานศึกษา  มีจิตอาสาที่ดี  มีการสะสมความดี  
     
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางจิรภัทร  อิตถาฤทธิ)์                                  (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการพัฒนาสื่อนวตกรรมและระบบ ict โรงเรียน 
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ ข้อที่ 2 3 4 และ 5 
-สนองมาตรฐานของ สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.1 และ 1.2 
-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ที่  5 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกิ่งกาญจน์  เทศศรีเมือง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งของบุคคลากรในโรงเรียนที่จะต้องมีการศึกษาหาความรู้
เอาไว้เพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ครูจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะ
ให้ครู และบุคคลากรในโรงเรียน ได้มีโอกาสน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ
วิชา ตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปได้อีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลผลิต          
1. เพ่ือให้ช้าราชการครู ร้อยละ 80 สามารถใช้ทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ครอบคลุมและเสถียร ร้อยละ 100 

        2.2 ผลลัพธ์         
1. ข้าราชการครูในโรงเรียนสามารถน าเอาทักษะคอมพิวเตอร์ไปใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ 
2. ครู บุคลากร นักเรียน สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1เชิงประมาณ 

1. ครูและบุคลากรในโรงเรียน จ านวน 74 คน เข้าถึงการใช้ระบบ ict 
2. นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารทุกคน เข้าถึงการใช้ระบบ ict 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
   โรงเรียนมีระบบ ict ที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้อย่างครบทุกคน 
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1.ระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
  2. ครูสร้างสื่อ สืบค้น โดยใช้ระบบ ict ได้มากข้ึน 

5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

เดือนมีนาคม- เดือน
เมษายน 2563 

 

คณะผู้จัดท า
โครงการ 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียน 
   2.2. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา 2563 คณะผู้จัดท า
โครงการ 

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

ตลอดปีการศึกษา 2563 คณะผู้จัดท า
โครงการ 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2563 

คณะผู้จัดท า
โครงการ 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ  

เงินอุดหนุนการศึกษาจ านวน  6,400 บาท งบเรียนฟรี15ปี 150,000 บาท 
 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณ

ฑ์ 
1 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต - - 100,000 ตลอดปี

การศึกษา 
คณะผู้จัดท า

โครงการ 
2 จัดอบรม ict พัฒนาสื่อการสอนครู - - 6,400 ตลอดปี

การศึกษา 
คณะผู้จัดท า

โครงการ 
3 จัดหาเครื่อมคอมพิวเตอร์และซ่อมบ ารุง  - 50,000 ตลอดปี

การศึกษา 
คณะผู้จัดท า

โครงการ 
 รวมเป็นเงิน   156,400 บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ครูเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 การส ารวจรายชื่อ แบบส ารวจ 
2.  นักเรียนเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 90 % สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนหนองคายวิทยาคารได้ใช้ระบบ ict ของโรงเรียนได้อย่างทั่งถึงและมี
ความสุข 
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางสาวกิ่งกาญจน์  เทศศรีเมอืง)                      (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                         

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  
-สนองมาตรฐาน ของสมศ. 

   -มาตรฐานที่ 1      ข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  

-กลยุทธ์ที่  1 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  
เจ้าของโครงการ     งานหลักสูตรสถานศึกษา  
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางอรพิน ประเสริฐสังข์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  2563  
 

1.    หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ให้เป็น

หลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎคม 2551 เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้ หลักสูตรและ
โรงเรียนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552 และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 2553 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินการติดตาม ผลการน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็น การนิเทศ ติดตามผลการ
ใช้หลักสูตรของโรงเรียน การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   รายงาน
ผลการวิจัยของหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
พุทธศักราช 2551 ผลจากการศึกษา พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีข้อดีใน
หลายประการ เช่น ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน มีความยืดหยุ่นเพียงพอให้ สถานศึกษาบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาได้ ส าหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการน าหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน  

 นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ทิศทาง กรอบยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาประเทศ พบว่า ประเด็นส าคัญเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้   อย่างแท้จริงคือ การ
เตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุน
มนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วง เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อ การด ารงชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัย
ตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต  ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ดังนั้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียม
ความพร้อมคนให้สามารถ ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  กระทรวงศึกษาธิการ
จึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญและเร่งด่วนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี  โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี (สสวท.) ด าเนินการปรับปรุง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
สาระเทคโนโลยี และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน    พ้ืนฐานด าเนินการปรับปรุงสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ยังคงหลักการ
และโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหา
ให้มีความทันสมัย ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีทักษะที่จ าเป็น ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา  หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  สามารถแข่งขันและอยู่
ร่วมกับประชาคมโลกได้   

ตามค าสั่ง  สพฐ ที่ 1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แทนมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   และค าสั่ง  สพฐ ที่ 
921/2561 เรื่องยกเลิกมาตรฐานตัวชี้วัด สาระที่2  การออบแบบและเทคโนโลยี่ และสาระที่ 3  เทคโนโลยีสาระ
สนเทศและการสื่อสาร  ตั้งแต่ปี 2563  เป็นต้นไปให้เปลี่ยนชื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  โรงเรียนจึงได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  พุทธศักราช  2561 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้น ม.
1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ระดับ ม.2 และ ม.5 และใช้ทุกชั้นเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  

และปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองคายวิทยาคารได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนั้น
เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) และสอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  
  
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ด้านผลผลิต  
   2.1.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ เป้าหมายตัวชี้วัดโรงเรียน
มาตรฐานสากล    
   2.1.2 เพ่ือพัฒนาแผนการเรียนเฉพาะทางด้านต่างๆ อย่างหลากหลายตอบสนองความถนัดความ
สนใจของผู้เรียน 
  2.2 ด้านผลลัพธ์ 
   2.2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษา  
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   2.2.2 นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม และมีความสามารถตามข้อก าหนดของห้องเรียนเฉพาะทาง มี
ศักยภาพและมีความพร้อมสู่ความเป็นพลโลก 
  
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
   3.1.1 มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    3.1.2 มีโครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนเฉพาะทางด้านต่างๆ อย่างหลากหลายตอบสนองความถนัด
ความสนใจของผู้เรียน   
  3.2 ด้านคุณภาพ 
   3.2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษา  
   3.2.2 นักเรียนจะมีศักยภาพและความพร้อมสู่ความเป็นพลโลก 
  
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  4.1 มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล    
  4.2 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรห้องการเรียนเฉพาะทางด้านต่างๆ อย่างหลากหลายตอบสนองความถนัด
ความสนใจของผู้เรียน   
  4.3 ครูผู้สอนมีแผนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
  4.4  นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม และมีความสามารถตามข้อก าหนดของห้องเรียนเฉพาทาง มีศักยภาพ
และมีความพร้อมสู่ความเป็นพลโลก 
 
5. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 .ขั้นเตรียมการ ) P( 

    1.1 ประชุมวางแผน แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 

    1.2 ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล แผนพัฒนาการศึกษา  
นโยบายการศึกษา ตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียรู้ที่มีการ
ปรับปรุง มาตรฐานการศึกษา 

    .1 2 เขียนโครงการ 

 
ม .ค- ก.พ .6 3 

 
-ผู้รับผิดชอบโครงการ  

-คณะกรรมการ  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 . ขั้นด าเนินการ  )D ( 

    2.1 ประชุมจัดท ากิจกรรมรายละเอียดโครงการ  
    2.2 จัดกิจกรรมตามโครงการ  

            - ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีแผนการเรียนที่หลากหลาย 

            

มี .ค - เม..6ย 3 คณะกรรมการตามค าสั่ง
โรงเรียน 

3 . ขั้นติดตาม)C( 
   3.1  น าหลักไปใช้  

   3.2 ประเมินองค์ประกอบของหลักสูตร
สถานศึกษา 

   ประเมินการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระฯ3.3  
   3.3 สรุปการด าเนินงานแผนการเรียนเฉพาะ

ทางด้านต่าง ๆ 

ก .พ.-มี.ค 6 3 
 
 
 

       ปีการศึกษา 2563 

-งานหลักสูตร  
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

-ครูผู้สอน  

4. ขั้นประเมินและรายงานผล)A( 
   4.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

   4.2 รายงานผลการด าเนินงานแผนการเรียน
เฉพาะทางด้านต่าง ๆ 

 
มี ..6ค 4 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ  
  งบประมาณ  6,500 บาท 

ที ่ กิจกรรม งบด าเนินการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุครุภัณฑ์ 

1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ   6,500 
รวม   6,500 

 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือ 
1. มีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้  และหลักสูตร
กษาสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึ

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  )ปรับปรุง พ.ศ .

2560  (และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล  

- ประเมินความสอดคล้อง
ของหลักสูตร 

-ะการหลักสูตรกลุ่มสาร
เรียนรู้  

-หลักสูตรสถานศึกษา  
-แบบประเมินการใช้

หลักสูตร 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือ 
2. มีแผนการเรียนเฉพาะทางด้านต่างๆ 

ตอบสนองความถนัดความสนใจของ
ผู้เรียน   

2. ครูผู้สอนมีแผนการสอนและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

-ตรวจแผนการสอน  
-นิเทศติดตาม  

-รายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียน ).5ปพ(  

- แบบนิเทศการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

-แบบประเมินการใช้
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

3 . นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม และมี
ความสามารถตามข้อก าหนดของห้องเรียนเฉพาะ
ทาง มีศักยภาพและมีความพร้อมสู่ความเป็นพล
โลก 

-ผลงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

-ผลงานจากการแข่งขันทั้ง
ภายในและภายนอก 

-ยนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี  
-ผลการทดสอบระดับชาติ  

-แบบประเมิน  
-แบบรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนมีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  8.2 ครูผู้สอนมีแผนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
 8.3  นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม และมีความสามารถตามข้อก าหนดของห้องเรียนเฉพาะทาง มีศักยภาพ
และมีความพร้อมสู่ความเป็นพลโลก 

    
 

ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางอรพิน ประเสริฐสังข)์                                     (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 

                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน 
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                         

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  
-สนองมาตรฐาน ของสมศ. 

   -มาตรฐานที่ 1      ข้อที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  

-กลยุทธ์ที่  2 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิวัช  อ่างมัจฉา และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
1. หลักการและเหตุผล 

แหล่งเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นย่อมส่งผลต่อการพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่งในการที่
จะน าเอาความรู้ไปพัฒนาตัวเอง สังคม ชุมชนและประเทศชาติ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ต่างๆ ได้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และประทับใจการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งภายในและภายนอก
ห้องสมุด ในปัจจุบันห้องสมุดยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญต่อผู้เรียน แต่ยังขาดแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้สนใจใช้บริการ
ห้องสมุดเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาค้นคว้า การให้บริการประเภท
ต่างๆ แก่นักเรียน ครูและผู้ปกครองได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยการด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ด้านผลผลิต (Outputs) 
1.1 เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
1.2 นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
2.1 เพ่ือให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องสมุด 
      ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2.2 เพ่ือปลูกฝังนิสัยผู้เรียนในการรักการอ่าน การค้นคว้าตระหนักถึงคุณค่าของห้องสมุด 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
1.1 ผู้เรียน ครู และผู้ปกครองรู้จักค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองร้อยละ 80 
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1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองร้อยละ 80 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง รู้จักใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมขึ้น 
2.2 ผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง มีนิสัยในการรักการอ่านเพ่ิมมากขึ้น 

 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 มีห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
1.2 นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
1.1 ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

 
มีนาคม-เมษายน 2563 
 

 
นิวัช  อ่างมัจฉา  
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
2.1 จัดเตรียมหนังสื่อ คู่มือ วารสาร รวมทั้งแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ  
2.2 การกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน งานสัปดาห์ห้องสมุด 
2.3 จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ีที่ใช้นั่งส าหรับการศึกษาค้นคว้า 

 
พฤษภาคม 2563-
กุมภาพันธ์ 2564 

 
นิวัช  อ่างมัจฉา  
และคณะ 

3. ขั้นติดตาม (C) 
3.1 ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
นิวัช  อ่างมัจฉา 

4. ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
4.1 จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
นิวัช  อ่างมัจฉา 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ   ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  20,000  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  
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ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการใช้

เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ครุภัณฑ์ 
1. หนังสื่อ คู่มือ วารสาร รวมทั้งแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆ 
- - 10,000 ตลอดปีการศึกษา 

2. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน งานสัปดาห์
ห้องสมุด 

- - 10,000 ต.ค. – พ.ย.63 

3. โต๊ะ เก้าอ้ีที่ใช้นั่งส าหรับการศึกษาค้นคว้า - - - ตลอดปีการศึกษา 
รวมเป็นเงิน   20,000 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริม 
ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
2. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
ส่งเสริมรักการอ่าน 

1. สังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 
3. สอบถาม 

1. แบบประเมิน
กิจกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. ภาพกิจกรรม 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความ
ทันสมัย  สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ 
2. นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียน 
ให้รู้จักศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองท้ังภายในและภายนอกห้องสมุด  
3. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านมากขึ้น 

 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายนิวัช  อ่างมัจฉา)                                     (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

 



95 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

โครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนส าหรับผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียน  
(อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้) 

-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 
  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  

-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน 

-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ (กลุ่มสาระภาษาไทย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิระนันท์ ไตรแสง  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นพื้นฐานทางภาษาจะท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระอ่ืนๆ หากผู้เรียนมีความบกพร่อง
ด้านทักษะทางภาษาจะท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จ  อีกทั้งครูผู้สอนมีภาระงานพิเศษท่ี
นอกเหนือจากการสอน จึงเป็นการยากท่ีจะพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนอย่างจริงจัง ดังนั้นกลุ่มสาระภาษาไทย
จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือช่วยลดภาระหน้าที่ของครู อีกท้ังเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้าน
ทักษะการและการเขียน ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนได้อย่างไร้อุปสรรค และเมื่อ
จบการศึกษาไป ทักษะการอ่านและเขียนที่ดีนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีพ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร
ทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.ด้านผลผลิต  (Outputs) 
  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ตรงต่อเวลา และมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 2.ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
  เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน และเขียนภาษาไทย 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ 

ผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที1-3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
2. ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สามารถอ่านออกเขียนได้ 95%ขึ้นไป 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
              1.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า  95 %  
              2.  ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน 95 % 
  
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 

เดือนพฤษภาคม 63 
 

คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย  
 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.  ประกาศรับนักเรียนผู้เข่าร่วมโครงการ 
   2.2  ครูภาษาไทยเตรียมแบบฝึกทักษะการอ่าน และ
เขียนภาษาไทย 
   2.3  ด าเนินการให้ครูดูแลและจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ 
   3.3  ครูผู้เข้าร่วมโครงการนัดหมายเวลาให้ผู้เรียนมาเรียน
ซ่อมเสริม 

เดือนมิถุนายน63 – 
กุมภาพันธ์ 64 

 

คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย  
 

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

เดือนกุมภาพันธ์ 64 คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

เดือนกุมภาพันธ์ 64 คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  5,000 บาท   
 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการใช้

เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 ประชุม/เตรียมการ - - 1,000 เดือนมิถุนายน 
2563 
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ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการใช้

เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

2 เอกสาร แบบฝึกทักษะ  - - 2,000 เดือนมิถุนายน 
2563 

3 สรุป/ประเมินผล - - 1,000 เดือนกุมภาพันธ์
2563 

 รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
แบบสรุปโครงการ -ประเมินผล -แบบประเมินผลการ

ด าเนินโครงการ 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและเจตคติท่ีต่อวิชาภาษาไทยร้อยละ  100 
           2. ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านสามารถอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 95 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางจิระนันท์ ไตรแสง  )                                (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปการณ์ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ (กลุ่มสาระภาษาไทย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิระนันท์ ไตรแสง  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล. 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้ครบกระบวนการ  และเป็นการฝึกทักษะประสบการณ์
ให้กับผู้เรียนโดยตรง  จึงจ าเป็นต้องมีสื่อนวัตกรรม ประกอบการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียน   ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการท างาน และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.ด้านผลผลิต  (Outputs) 
 1.1  เพื่อให้มี สื่อนวัตกรรมการสอน  เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและสอดคล้องกับการ         
                 จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 1.2  มีการใช้อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
 2.ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
       ผู้เรียนและครูมีสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนอย่างเพียงพอ 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย – ผู้เรียน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
2. ด้านคุณภาพ 

มีสื่อนวัตกรรม -วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
             มีสื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ 100% 
 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

เดือนมิถุนายน 63 
 

คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย  

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
    2.1 ส ารวจวัสด ุ
    2.2  เสนอโครงการ 
    2.3  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ 
    2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 

เดือนมิถุนายน 63 
และ พฤศจิกายน 63 

 

คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย  

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

เดือนมีนาคม 64 คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

เดือนมีนาคม 64 คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  35,000 บาท   
 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการใช้

เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม/วัสดุอุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอน 

- - 34,000 เดือนกรกฎาคม และ
ธันวาคม 2563 



100 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการใช้

เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

3 สรุป/ประเมินผล - - 1,000 
 

เดือนมีนาคม 
2563 

 รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
แบบสรุปโครงการ -ประเมินผล -แบบประเมินผลการ

ด าเนินโครงการ 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1.  ครูและผู้เรยีนมีสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการสอนเพียงพอในการจัดการเรยีนการสอน 
             2.  ผู้เรียนมีสื่อการสอนที่ทันสมัย และเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางจิระนันท์ ไตรแสง  )                                (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (กลุ่มสาระภาษาไทย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิระนันท์ ไตรแสง  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 
 
1.หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือภาษาไทย ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ให้วันที่ 29 
กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นจิตส านึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งทุกวันนี้นับวัน
จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก และตลอดจนความเจริญต่างๆทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้ตระหนักถึงความส าคัญจึงได้จัดกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น กอปรกับในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทย เพ่ือ
เป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ ที่นับว่าเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยม และเป็นตัวอย่าง
ในการใช้ภาษาไทย ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของภาษาไทย ปลูกฝังให้
นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองคายวิทยาคารเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดวันส าคัญท้ังสองวันดังกล่าวจึงก าหนดให้มีโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่
ขึ้นมา อันเป็นการช่วยส่งเสริมวิชาภาษาไทยให้ด าเนินไปอย่างได้ผล ท าให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษา
ประจ าชาติ และธ ารงซึ่งภาษาไทยอันเป็นวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ด้านผลผลิต  (Outputs) 

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็น
นักปราชญ์และนักภาษาไทย  รวมทั้งเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่ีได้ทรงแสดงความ
ห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย  

2. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพ่ือยกมาตรฐานการเรียนการ
สอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น  
    3. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

                4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
    5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแก่นักเรียนตามศักยภาพ 

                6. เพ่ือเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก 
7. เพ่ือส่งเสริมและสืบสานมาดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจ

และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม  
2.2 ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 

  นักเรียนเหน็ถึงความส าคัญของภาษาไทยและการใชภ้าษาไทย ตลอดจนรู้รักษ์สืบสานภาษาไทย 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

2. ร้อยละ 90 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
3. ร้อยละ 90 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสุนทรภู่  
4. ร้อยละ 90 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการสุนทรภู่ 
5. ร้อยละ 90 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย   

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทยและเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย 

3. นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย  และศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้ 
5. นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1. ร้อยละนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
2. ร้อยละนักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
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3. ร้อยละนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสุนทรภู่  
4. ร้อยละนักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการสุนทรภู่ 
5. ร้อยละนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย   

 
5. กิจกรรมตามโครงการ 

1. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
 2. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 

ผลผลิตที่ได้จากกิจกรรม
ในโครงการ 

วัน เดือน ปี สถานที่ ค่าใช้จ่าย ผู้ปฏิบัติ 

1. เขียนเสนออนุมัติ
กิจกรรม 
2. ประชุมครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
3. จัดซื้อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการ
จัดกิจกรรม 
4. ด าเนินการจัด
กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
5. ติดตามผลการจัด
กิจกรรม 
 
6. วิเคราะห์ สรุป และ
รายงานผล 

1.  นักเรียน  
ร้อยละ 100   
เข้าร่วมกิจกรรม  
2.  นักเรียนได้แสดง
ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 
3.  นักเรียนกล้าแสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ 
4.  นักเรียนมีความสุขกับ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
5.  นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับวันภาษาไทย
แห่งชาติ  ซาบซึ้งและ
ภาคภูมิใจในภาษาไทยอัน
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ   

1  มิถุนายน 
2563 

1  
กรกฎาคม 

2563 
2 กรกฎาคม 

2563 
 

26 
กรกฎาคม 

2563 
 

29 
กรกฎาคม 

2563 
30  

กรกฎาคม 
2563 

หอประชุ
ม 
โรงเรียน
หนองคา
ยวิทยา
คาร 
 
 
 
 

23,000 
 
 
 

 ครูกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
ภาษาไท
ย 
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7. แผนการใช้งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  23,000 บาท   
 

ทรัพยากรโครงการ/กิจกรรม/งาน 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
1 วัสดุอุปกรณ์พิธีเปิดงานและ

นิทรรศการ 
1 ชุด 3,000 3,000 

2 วสัดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง 1 ชุด 5,500 5,500 
3 ของรางวัลการประกวดทักษะทาง

ภาษาไทย 
1 ชุด 5,000 5,000 

4 วัสดุกิจกรรมฐานการอ่าน 1 ชุด 1,000 1,000 
5 วัสดุกิจกรรมบันทึกเล่มโปรด 1 ชุด 1,000 1,000 
6 วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการแสดงอาหาร

ไทยในวรรณคดี 
1 ชุด 1,000 1,000 

7 วัสดุอุปกรณ์และของรางวัลกิจกรรม
การประกวดทักษะทางภาษาไทย 

1 ชุด 2,000 2,000 

8 วัสดุอุปกรณ์นิทรรศการสุนทรภู่และ
ผลงานนักเรียน 

1 ชุด 2,000 2,000 

9 วัสดุอุปกรณ์และของรางวัลการแสดง
ละคร 

1 ชุด 2,000 2,000 

10 เล่มสรุปโครงการ 3 ชุด 500 500 
  รวม 23,000 
หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
    
 8. การติดตามประเมินผล 

 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ 
2.. ร้อยละนักเรียนมีความรู้จากการเข้าชม   
    นิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
3 ร้อยละนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสุนทรภู่  
4. ร้อยละนักเรียนมีความรู้จากการเข้าชม

นิทรรศการสุนทรภู่ 
5. ร้อยละนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

ทักษะทางภาษาไทย   

สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม   แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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 9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ได้

ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย  
           2. นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
           3. นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
           4. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
           5. นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจ
และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม  
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางจิระนันท์ ไตรแสง  )                                (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ (กลุ่มสาระภาษาไทย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิระนันท์ ไตรแสง  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์-เมษายน 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นพื้นฐานทางภาษาจะท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระอ่ืน ๆ หากผู้เรียนมีความบกพร่อง
ด้านทักษะทางภาษาจะท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จ  อีกทั้งครูผู้สอนมีภาระงานพิเศษท่ี
นอกเหนือจากการสอน จึงเป็นการยากท่ีจะพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนอย่างจริงจัง ดังนั้นกลุ่มสาระภาษาไทย
จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือช่วยลดภาระหน้าที่ของครู อีกท้ังเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้าน
ทักษะการและการเขียน ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนได้อย่างไร้อุปสรรค และเมื่อ
จบการศึกษาไป ทักษะการอ่านและเขียนที่ดีนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีพ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร
ทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
         2.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาไทยให้สูงขึ้นร้อยละ 5 
         2.2 เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ให้สูงขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
            3.1 ผลผลิต ( Outputs ) ( ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
                3..1.1 เชิงปริมาณ  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
- ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 

               3.1.2 เชิงคุณภาพ  
                        - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
                          สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
            3.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
             3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น 
             3.2.2 ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจไป 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
              1.  นักเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า  90 %  
              2.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน 90 % 
 
 5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

เดือนกรกฎาคม 63 
 

คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย  
 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.  2.1 ประชุมเพ่ือก าหนดทิศทางและวาง 
แผนการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
     2.2  วิเคราะห์หาสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนได้คะแนน
น้อย 
    2.3    ครูแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้โดย 
สอดแทรกแนวข้อสอบ O-NET 
    2.4  ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการ 
จัดการเรียนรู้ 
   2.5  ครูภาษาไทยเตรียมแบบฝึกทักษะการอ่าน และ
เขียนภาษาไทย 

เดือน สิงหาคม 63 –  
เมษายน 64 

 

คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

   2.6  ด าเนินการให้ครูดูแลและจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ 
   2.7  ครูผู้เข้าร่วมโครงการนัดหมายเวลาให้ผู้เรียนมา
เรียนซ่อมเสริม 
2.8 จัดสอบ Pre O-net ให้กับนักเรียนชั้น 
ม.3 และ ม.6 
2.9 จัดสอนเพิ่มเติมเนื้อหา O-NET และติวเข้มก่อนสอบ
จริง 
3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

เดือน เมษายน 64 คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

เดือน เมษายน 64 คณะครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ ประเภท งบเกินดุลจ านวน  22,000 บาท   
 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา
การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างครูวิทยากร และ
นักเรียนชั้นม.3 และม.6 

- 20,000  กุมภาพันธ์-
มีนาคม 64 

2 ค่าวัสดุ/จัดท าเล่มเอกสาร - - 2,000 กุมภาพันธ์ 
64 

3  - -   
 รวมทั้งสิ้น 22,000 บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

แบบสรุปโครงการ -ประเมินผล -แบบประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 5 
           2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางจิระนันท์ ไตรแสง  )                                (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการค่ายคณิตศาสตร ์  
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ ข้อที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุก
คนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

-สนองมาตรฐานของ สมศ. 
-มาตรฐานที 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึกอนุ

ลักษณ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ    ใหม่ 
เจ้าของโครงการ      นางเสาวลักษณ์  ไกรศวร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางเสาวลักษณ์  ไกรศวร และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล. 
 หลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ได้ให้ความส าคัญ
ของวิชาคณิตศาสตร์ว่าคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่าง ถี่
ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและ
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วย
พัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์  สามารถคิดเป็น  ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข    
 ดังนั้นการเรียนคณิตศาสตร์จะเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จึงจัดค่ายคณิตศาสตร์  เพ่ือเติมเต็มให้นักเรียนมีทักษะความรู้ตามหลักสูตรก าหนด อีกทั้งยังพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดและสนใจ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.ด้านผลผลิต  (Outputs) 
  1.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
  1.2 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ 
  1.3 นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้มากข้ึน 
  1.4 นักเรียนมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 2.ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
  2.1 นักเรียนมีความรู้ และความสามารถด้านวิชาการเพิ่มข้ึน  
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  2.2 นักเรียนมีพัฒนาการทางกระบวนการคิด และพร้อมทั้งเห็นคุณค่าของตนเอง 
  2.3 นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้มากข้ึน 
  2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
  1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายรวมกัน จ านวน 120 คน   

2. ด้านคุณภาพ 
  2.1 นักเรียนมีพัฒนาการทางกระบวนการคิด และพร้อมทั้งเห็นคุณค่าของตนเอง 
  2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. นักเรียนเข้าร่วม  120  คน 
 2. นักเรียนเข้าร่วม  100  % 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 

มี.ค 2563 – เม.ย 2564 ครูสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียน 
   2.2. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

พ.ค 2563 - ก.พ 2564 
 

ครูสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

ก.พ 2563 – มี.ค 2564 ครูสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

ก.พ 2563 – มี.ค 2564 ครูทุกกลุ่มสาระฯ 
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6. แผนการใช้งบประมาณ  
เงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  20,584 บาท    

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณ
ฑ์ 

1 ค่ายคณิตศาสตร์ 10,200 6,000 4,384 ตลอดปีการศึกษา นางเสาวลักษณ์ 
ไกรศวร 

 รวมเป็นเงิน   20,584 บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนเข้าร่วม  120  คน 
2.  นักเรียนเข้าร่วม  100  % 
3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

สังเกต 
ซักถาม 
ใช้แบบประเมิน 

การเข้าร่วมของนักเรียน 
แบบสอบถาม 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนมีพัฒนาการทางกระบวนการคิด และพร้อมทั้งเห็นคุณค่าของตนเอง  
2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
3. นักเรียนค้นพบความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 

 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางเสาวลักษณ์  ไกรศวร)                              (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการปรับปรุงห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 

-พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 3,4,5 
สนองมาตรฐานของ  สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
-ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ข้อท่ี 1,2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ  นางเสาวลักษณ์ ไกรศวร 
ผู้รับผิดชอบ  นางเสาวลักษณ์ ไกรศวร และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน – พฤษภาคม 2564 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
            จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนมีพื้นฐานทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ค่อนข้างต่ า และคะแนนเฉลี่ย O-Net ซึ่งเป็นคะแนนสอบระดับชาติยังต่ ากว่าเกณฑ์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเร่งพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
อ่ืนๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักเรียนและสมรรถภาพการสอน
ของครูผู้สอน รวมทั้งพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
และมีความหลากหลายอันน าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นและมีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้มีความพร้อมและเหมาะสม 

 
3.  เป้าหมาย 
   3.1 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์       
   3.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
   3.3 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม เหมาะสมใน 
  การจัดการเรียนการสอน 
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4. วิธีด าเนินงาน                                                                                                                                
   4.1   ประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
   4.2   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 4.3   จัดท าโครงการ 
   4.4   เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
   4.5   ด าเนินงานตามโครงการ 
   4.6   สรุปรายงานผล 

5.  กิจกรรม ระยะเวลา แผนติดตามก ากับ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. จัดซื้อโปรเจคเตอร์, โต๊ะ, เก้าอ้ี และอุปกรณ์การเรียนคณิตศาสตร์  เมษายน – พฤษภาคม 2564 

6.  งบประมาณ  
   - เงินสนับสนุนฯ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช้ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าจัดซื้อโปรเจคเตอร์, โต๊ะ, 
เก้าอ้ี และอุปกรณ์การเรียนคณิตศาสตร์ 

30,000  30,000  

รวม 30,000  30,000  
 
7.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ห้องเรียนพร้อมใช้งานและอุปกรณ์อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ 

ผลการทดสอบ 
และการสังเกต 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบสอบถาม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   8.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   8.2 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีแหล่งเรียนรู้ที่ความพร้อมทั้งในด้านสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางเสาวลักษณ์  ไกรศวร)                              (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 
-พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 3,4,5 

สนองมาตรฐานของ  สมศ. 
-มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

-ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ข้อท่ี 1,2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเสาวลักษณ์  ไกรศวร         
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
  คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วย
พัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์มีความสมดุลทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา สามารถคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551   ในการจัดการจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องอาศัยสื่อ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ จึงจะสามารถจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
        ดว้ยเหตุผลดังกล่าว  ประกอบกับผลการสอบมีคะแนน  o – net    และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่าน
มาค่อนข้างต่ ามีผลที่ไม่น่าพอใจทุกระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองคายวิทยาคารจึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  
มีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้มีเอกสารและวารสารที่เกี่ยวกับสาระ
คณิตศาสตร์  ผลิตสื่อที่หลากหลายทุกระดับชั้น   

2. วัตถุประสงค์ 
1. ด้านผลผลิต 

  1.1 เพ่ือพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีสื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยส าหรับจัด 
                กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ ในการสื่อสาร การคิด การ 
     แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ 
2. ด้านผลลัพธ์ 
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2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะในการผลิตสื่อการเรียนรู้   
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น 
3. เป้าหมาย 

  1. เชิงปริมาณ 
   1.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีสื่อ/แหลง่เรียนรู้ที่ทันสมัยส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

1.2  มีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย 
1.3  จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้นประมาณ  80 % 

  2. เชิงคุณภาพ   
2.1  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใช้สื่อ 

แหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
   2.2  ครูมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อเทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้   
   2.3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   2.4  นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 
   2.5  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มากกว่า  80 % 
2.  ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ และใช้เทคโนโลยีที่มี 
    คุณภาพ มากกว่า  90 % 
3.  ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ สามารถพัฒนากระบวนการเรียน การสอนที่มีคุณภาพ มากกว่า 90% 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1  จัดซื้อเครื่องมือการฝึก/ อุปกรณ์การเรียน
การสอน /ปรับปรุงห้องและเครื่องอ านวยความ
สะดวกแก่ครูและนักเรียน 
    1.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ 
1.5   การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/การศึกษาดู
งาน 
     

มี.ค. 2563 – เม.ย. 2563 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

2. ขั้นด าเนินการ มี.ค 2563 – เม.ย 2564 คณะผู้จัดท าโครงการ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

2.1น าเสนอโครงการ 
2.2 พิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวบ่งชี้ 
2.3 ประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 
2.4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 

2562  

 

3.  ขั้นติดตาม 
   3.1  ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน / 
โครงการ    
4.ขั้นประเมินและรายงานผล 

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 คณะผู้จัดท าโครงการ 

   4.1  สรุปภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนงาน 
/ โครงการ ประจ า  ปีการศึกษา  2563 สรุป/
ประเมินผล/รายงานการด าเนินการ 

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 
 

คณะผู้บริหาร 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา    จ านวน  29,416 บาท 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการ

ใช้เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- ประชุมวางแผน  
- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
- ผลิต/ซื้อสื่อการเรียนการสอน 
- -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 

  19,416 ตลอดปี
การศึกษา 

2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
-  ประชุมวางแผน , เอกสาร , ออก

ค าสั่ง  
- รับสมัคร 
- จัดกิจกรรม 
- สรุปการจัดกิจกรรม 

  5,000 ตลอดปี
การศึกษา 
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ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการ

ใช้เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

 
3 กิจกรรมสอนเสริม O-NET, GAT, PAT 

- ประชุมวางแผน, ออกค าสั่ง  
- จัดหาหนังสือชื้อและขอบริจาค 

  สรุปการจัดกิจกรรม 

  5,000 ตลอดปี
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 29,416 
หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 
1. นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 1. การสังเกต แบบสังเกต 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

2. ท าแบบทดสอบ - แบบทดสอบ Pre-Post Test 
-แบบทดสอบย่อยราย
จุดประสงค์ 
-แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

3.นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

3.การส ารวจความคิดเห็น แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
3. จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางเสาวลักษณ์  ไกรศวร)                              (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

 



120 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี
การศึกษา 2563 

-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 
  -พันธกิจการศึกษาของชาติ ข้อที่ 2 3 4 และ 5 

-สนองมาตรฐานของ สมศ. 
-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.1 และ 1.2 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่  2 

ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิภาพรรณ  อุณาพรหม  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญยิ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จึงต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันจึงไม่ได้จ ากัดอยู่
เฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นักเรียนควรแสวงหาความรู้และประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียน
ควบคู่ไปด้วย จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  พบว่านักเรียนมีความสามารถที่หลากหลาย  
และมีกลุ่มนักเรียนจ านวนหนึ่งที่มีความสนใจใฝ่รู้และมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และมีความต้องการที่
จะพัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์  ครูจึงควรให้การสนับสนุนและพัฒนานักเรียนเหล่านี้ตามความถนัดและความ
ต้องการของนักเรียน  ดังนั้นจึงจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทศาสตร์  นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนปกติในชั้นเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ด้านผลผลิต (Outputs) 
1.1  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
1.2  ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และสนุกกับการเรยีนรู ้
1.3  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ระดับต่าง ๆ 

2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
    นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับประสบการณ์ตรงและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน        
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ 
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1.1 นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจอย่างน้อย จ านวน ร้อยละ 5 ของนักเรียนทั้งหมด 

2. ด้านคุณภาพ 
2.1  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้าน

วิทยาศาสตร์ระดับต่าง ๆ 
2.2  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้ 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  นักเรียนเข้าร่วมโครงการได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  
2.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ  90  

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

เดือนมีนาคม- เดือน
เมษายน 2563 

 

คณะผู้จัดท า
โครงการ 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียน 
   2.2. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา 2563 คณะผู้จัดท า
โครงการ 

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

ตลอดปีการศึกษา 2563 คณะผู้จัดท า
โครงการ 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2563 

คณะผู้จัดท า
โครงการ 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ  
เงินอุดหนุนการศึกษาจ านวน  75,600 บาท   เงินอ่ืนๆ 49,400 บาท 
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ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณ

ฑ์ 
1 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ - 5,000 10,000 ตลอดปี

การศึกษา 
คณะผู้จัดท า

โครงการ 
2 ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและระบบสื่อการเรียน

การสอน พร้อมทั้งจัดซื้อสารเคมี 
- - 60,000 ตลอดปี

การศึกษา 
คณะผู้จัดท า

โครงการ 
3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 5,000 45,000 ตลอดปี

การศึกษา 
คณะผู้จัดท า

โครงการ 
4 สรุปโครงการ - - - ตลอดปี

การศึกษา 
คณะผู้จัดท า

โครงการ 
 รวมเป็นเงิน   125,000 บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  นักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน การส ารวจรายชื่อ แบบส ารวจ 
2.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 90 % สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัล รวมรวมผลการแข่งขัน แบบส ารวจ 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  ได้พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของนักเรียน 
2.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  และพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนหนองคายวิทยาคารสูงขึ้น 

 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางวิภาพรรณ  อุณาพรหม)                           (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการพัฒนาการกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ         กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพัชราภรณ์  มูลมณี   
ระยะเวลาด าเนินการ    1 เมษายน  2563 ถึง  31  มีนาคม  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 วิชาสังคมเป็นกลุ่มหนึ่งในสาระวิชาหลักท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัดไว้ในหลักสูตร  มีความส าคัญในด้าน
พัฒนาคุณลักษณะต่างๆ และเป็นศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข มีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร  การเรียน
การสอนสังคมศึกษามุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียนทั้งในด้านวิชาสังคม  คุณธรรม จริยธรรม มารยาททาง 
ซึ่งมีความส าคัญในการด ารงชีวิตของนักเรียน  การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันจะเป็นการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน และในการจัดการเรียนการสอน  จะต้องให้นักเรียนได้รับข้อมูลจาก สื่อ
ประกอบการสอน  มีรูปภาพประกอบ คอยอธิบาย  ชี้แนะ  กระตุ้น เร้าความสนใจของนักเรียน  ให้นักเรียนรับรู้
หลายๆทาง  ในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีพัฒนาการ 

นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ รู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนรักการอ่าน  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  
และรู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรู้และตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ทางสังคมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักเรียนทางด้านวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม  และมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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2. วัตถุประสงค์ 
1.ด้านผลผลิต  (Outputs) 

  1.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ และแสดงความสามารถทางวิชาการด้านสังคมศึกษา 
1.2  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในวิชาสังคมศึกษา และมีเจตคติท่ีดีต่อ 
      วิชาสังคมศึกษา 
1.3  เพ่ือพัฒนาครูในกลุ่มสาระให้มีความรู้ทักษะทางวิชาการ  ผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือ       
      พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.4  เพ่ือให้ครูและนักเรียนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเห็นความส าคัญของชาติ ศาสนา  
       พระมหากษัตริย์ 
1.5  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

2.ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
                     2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทางด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการ 

      มีเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา 
  2.2  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

3. ด้านปริมาณ 
1.1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรูส้่งผลใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
1.2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

     1.3.  มีสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลาย 
          2.  ด้านคุณภาพ 

2.1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2.  นักเรยีนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น 
2.3.  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม 
2.3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะทางวิชาการและ 
    ทักษะทางสังคมของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

          3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
          4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เป็นคนดีของสังคม 
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5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

เดือนมีนาคม- เดือน
เมษายน 
 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียน 
   2.2. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

พฤษภาคม 2563 ถึง 
มีนาคม  2564 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

พฤษภาคม 2563 ถึง 
มีนาคม  2564 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

มีนาคม  2564 
 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ  
เงินอุดหนุนการศึกษาจ านวน   48,276  บาท   เงินอ่ืนๆ (งบเกินดุล)  จ านวน  16,724  บาท 
 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอ

บแท
น 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณ
ฑ์ 

1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ  วัสดุ อุปกรณ์ทางการเรียนการ
สอน 
วิชาสังคมศึกษา 

  27,000 พ.ค-ก.ย 63 กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 
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ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอ

บแท
น 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณ
ฑ์ 

2 กิจกรรมจัดซื้อและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 

 10,000  พ.ค 63 - 
มี.ค. 64 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

3 กิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

 12,000  ก.ค.- ธ.ค. 63 กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ  10,000  ส.ค 63 - 
มี.ค. 64 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

5 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา 
(ติว O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6) 

 6,000  ม.ค.- มี.ค. 
64 

กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

  
รวมเป็นเงิน   

 
65,000  บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
   กาเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะทางวิชาการและ 
    ทักษะทางสังคมของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ        
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เป็นคนดี
ของสังคม 
 

จากการสอบถาม 
 
 
จากการทดสอบ 
จากการสอบถาม 

แบบสอบถาม 
 
 
แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม อยู่ร่วมกันในโรงเรียน ชุมชน สังคมได้อย่างเป็นสุข 

 

 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางพัชราภรณ์  มูลมณี)                               (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ ข้อที่ 2 3 4 และ 5 
-สนองมาตรฐานของ สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1.1 และ 1.2 
-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ที่  2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุภาพร  ค ามงคล        
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
                       ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย
ให้สถานศึกษา ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬา และยังเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยการออกก าลังกาย และเป็นการเรียน
เพ่ือสุขภาพดังนั้น   กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  จึงมีโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ประจ าปีการศึกษา 2563  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. ด้านผลผลิต 

1.1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  ได้ออกก าลังกายและ 
      ห่างไกลยาเสพติด และมีเจตคติที่ดีต่อการออกกาลังกาย 
1.2 เพ่ือเป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถและสนใจในกีฬาประเภทต่าง ๆ ไว้เป็น 
     ตัวแทนและพัฒนาเข้าแข่งในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
1.3 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านกีฬาได้แสดง 
     ความสามารถ  อย่างเป็นระบบมีระเบียบวินัย  ขยันอดทน  มีประชาธิปไตย  รักชาติ 
     และมีความพอเพียง แก่ตนเอง ตามสภาวะ  รักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.4 เพ่ือส่งเสริมให้ ครู นักเรียน พนักงานราชการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักการ ภาร 
    โรงยาม และนักเรียนได้ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสามัคคี 

 2.  ด้านผลลัพธ์ 
2.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพตามระบบสากล 
2.2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถอ่าน   

               คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโลก 
 
 



129 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.ด้านปริมาณ 

1.1  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุกคน 
1.2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถอ่านคิด 
     วิเคราะห์ และเขียนสื่อความในระดับดีขึ้นทุกคน 
1.3 โรงเรียนมีระบบหลักและระบบสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างน้อย 10 ระบบ  

 2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ครูนักเรียนจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ  ระดับดีขึ้นร้อยละ 90 
2.2 นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีคุณภาพในทุกด้านระดับดีขึ้น ร้อยละ90 
2.3 ระบบหลักและระบบสนับสนุนมีคุณภาพเป็น Best  Practices  ได้ทุกระบบตาม  
     มาตรฐานสากลโลก 
2.4 ได้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนเพื่อ 
     ไปแข่งขัน ในระดับที่สูงขึ้น 

4. วิธีด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1.ขั้นตอนการเตรียมการ 
1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
2. จัดท าโครงการ ปีการศึกษา 2563 เพ่ือขออนุมัติ
โครงการฯ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. จัดการประชุมครูในกลุ่มสาระทุกคนเพ่ือเสนอ
แนวทางในการด าเนินงาน 

มี.ค 2563 – เม.ย 2563 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

2.ขั้นด าเนินงาน 
1.ด าเนินงานตามปฏิทินของกลุ่มสาระฯ 
2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด าเนินงานตามโครงการทุก
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ในโครงการของกลุ่มสาระฯ 

พ.ค 2563 - ก.พ 2563 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

3.ขั้นติดตาม 
1.ประชุมรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 คณะผู้จัดท าโครงการ 

4. ขั้นประเมินและรายงานผล   
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5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ผลการด าเนินงานตามระบบ 
 2. ผลการประเมินตามมาตรฐาน 
 3. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ประเภท เงินอุดหนุนการศึกษา   จ านวน  60,000 บาท 
   งบสนับสนุนภายนอก 80,000 

งบ 15 ปี 50,000 
 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ 

ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินงาน  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม 
และพัฒนากลุ่มสาระฯ 

  40,000 พค-พย.2563 

2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ใช้เงิน 15 ปี  50,000 ธ.ค.2563 
3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา   80,000 พค.2564-มีค.2564 
 รวมเป็นเงิน 190,000 บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ผลการด าเนินงานตามระบบ 
2.ผลการประเมินตามมาตรฐาน 
3.รายงานการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

1.ด าเนินงานตามระบบ 
2.ประเมินตามมาตรฐาน 19 
มาตรฐาน 
3.จัดท ารายงานประจ าปี 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.แบบประเมินมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 

1. สรุปผลการประเมินผลงานตามโครงการและกิจกรรม  
จัดท าเป็นรูปเล่มรายงานการประเมิน 

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 
 

คณะผู้บริหาร 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครู  บุคลากรปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการศึกษาและมีประสิทธิภาพ 
 2. โรงเรียนมีรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
 3. ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
              เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียนสื่อความได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางสุภาพร  ค ามงคล )                                     (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านนาฏยะดุริยางค์ศิลป์   
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ ข้อที่ 5 
-สนองมาตรฐานของ สมศ. 

-มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ที่  3 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุดาพร  ผลาจันทร์  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี เรียนรู้อย่างมี
ความสุข และนักเรียนได้รับประสบการณ์อย่างหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.ด้านผลผลิต  (Outputs) 

1.1 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1.2 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้าน ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ไว้เป็นตัวแทนและ
พัฒนาเข้าแข่งในระดับเขตพ้ืนที่ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

1.3 เพ่ือเปิดโอกาสนักเรียนที่มีความสามารถด้าน ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ได้แสดง
ความสามารถของตัวเอง  
 2.ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 

2.1. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพตามระบบสากล 
2.2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถอ่านคิดวิเคราะห์

และเขียนสื่อความได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโลก 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

4. ด้านปริมาณ 
1.1 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุกคน 
1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ

ความในระดับดีขึ้นทุกคน 
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5. ด้านคุณภาพ 
2.1. ครู นักเรียน จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ ระดับดีขึ้นร้อยละ  90 
2.2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีคุณภาพในทุกด้านระดับดีขึ้น  ร้อยละ  90 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผลการด าเนินงานตามระบบ 
2. ผลการประเมินตามมาตรฐาน 
3. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 
1 . ขั้นเตรียมการ)P( 

1.1 .ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง  
1.2. เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

เดือนมีนาคม - เดือน
เมษายน 2563  

 

คณะผู้จัดท า
โครงการ 

2 . ขั้นด าเนินการ  )D( 
   2.1. จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียน 

   2.2  .เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา 2563 คณะผู้จัดท า
โครงการ 

3  . ขั้นติดตาม  )C( 
     ประเมินผล  สรุปผลงาน  /โครงการ   

ตลอดปีการศึกษา 2563 คณะผู้จัดท า
โครงการ 

4. ขั้นประเมินและรายงานผล)A( 
  4.1. จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2563 

คณะผู้จัดท า
โครงการ 

6. แผนการใช้งบประมาณ  
เงินอุดหนุนการศึกษาจ านวน  90,000 บาท    
 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณ

ฑ์ 
1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม 

และพัฒนากลุ่มสาระฯ 
- - 40,000 ตลอดปี

การศึกษา 
คณะผู้จัดท า

โครงการ 
2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี 

นาฏศิลป์ ศิลปะ  
- 20,000 10,000 ตลอดปี

การศึกษา 
คณะผู้จัดท า

โครงการ 
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ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณ

ฑ์ 
3 กิจกรรมการปรับปรุงห้องดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ - - 20,000 ตลอดปี

การศึกษา 
คณะผู้จัดท า

โครงการ 
 รวมเป็นเงิน   90,000 บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ผลการด าเนินงานตามระบบ 
2.ผลการประเมินตามมาตรฐาน 
3.รายงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 

1.ด าเนินงานตามระบบ 
2.ประเมินตามมาตรฐาน 19 
มาตรฐาน 
3.จัดท ารายงานประจ าปี 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.แบบประเมินมาตรฐาน 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2.ตระหนักเห็นความส าคัญของการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ 
 

 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางสุดาพร  ผลาจันทร์)                                     (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพ   
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ     กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางละอองฝน  กองแก้ว และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  และตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ในโรงเรียนที่มี
ความพร้อมในปีการศึกษา 2552 และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปทุกโรงเรียนในปีการศึกษา 2553 นั้น สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้การจัดการเรียนรู้สอดคล้องทั้ง8กลุ่มสาระ สถานศึกษาจึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระด้วยนั้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้ปรับปรุงและใช้หลักสูตร
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
           สาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์  
สร้างศักยภาพในการคิด และการท างานอย่างสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความสามารถเกี่ยวกับงานอาชีพ  มีทักษะการท างาน ทักษะการจัดการ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมี
ทักษะในศตวรรษที่21 สามารถน าเทคโนโลยีสาระสนเทศ เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  
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ภูมิปัญญาไทย และเทคโนโลยีสากลมาใช้ในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่า มีคุณธรรม จริยธรรม สร้าง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ สามารถท างานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการท างาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดี
ต่องาน ตลอดจนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพ้ืนฐาน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ขยัน ประหยัด และอดทน 
อันจะน าไปสู่ความเป็นผู้เรียนที่สามารถช่วยเหลือตนเอง และพ่ึงตนเองได้ตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการให้นักเรียนฝึกทักษะปฏิบัติเป็นหลัก จ าเป็นต้องอาศัยสื่อ  
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี วัสดอุุปกรณ์ ที่เพียงพอ  มีคุณภาพ และทันสมัย จึงจะสามารถจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตาม
เป้าหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.ด้านผลผลิต  (Outputs) 
   1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  ในการจัดการเรียนการสอนงานบ้าน  งานเกษตร งานช่าง  
งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ คอมพิวเตอร์และบ ารุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องคหกรรม ห้อง
เกษตร ห้องผ้างานประดิษฐ์ และมีห้องเรียน smart learning จ านวน 1 ห้องเรียน คิดเป็น  100%  
            1.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ มีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ น าไปปรับใช้ประโยชน์เป็นแนวทางศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้ 
            1.3  ครูมีทักษะ ความรู้ความสามารถมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
            1.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพให้สูงขึ้น 
  
 2.ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
              2.1  มีวสัดุฝึก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  ในการจัดการเรียนการสอน ครบทุกงานคิดเปน็ร้อยละ  100% 
              2.2  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ  
มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ น าไปปรับใช้ประโยชน์เป็นแนวทางศึกษาต่อ 
และการประกอบอาชีพได้ 
              2.3  ครูมีทักษะ ความรู้ความสามารถมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
              2.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพให้สูงขึ้น 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
          1.ด้านปริมาณ 

1.1 คร-ูนักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร มีสื่อการสอน  มีวัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ 
มีคุณภาพทันสมัย และเพียงพอส าหรับใช้ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน มีห้องเรียน smart learning  ที่ท าให้สอดคล้อง
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 100  

1.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพมีทักษะ ในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ น าไปปรับใช้ประโยชน์เป็น แนวทางศึกษาต่อและ  

การประกอบอาชีพได้ คิดเป็นร้อยละ 90 
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1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้พัฒนาตนเองมีความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
และวิทยฐานะ คิดเป็นร้อยละ 100 

1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น ในระดับดี ขึ้นไป 
 (ผลการเรียนระดับ 3 , 3.5 , 4  )  คิดเป็นร้อยละ 90 
           2.ด้านคุณภาพ 
                2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการปฏิบัติงานการงานอาชีพ มีนิสัย รักการท างาน 
อดทน ซื่อสัตย์ อดออม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าความรู้และทักษะไปปรับ ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
และเป็นแนวทางประกอบอาชีพ   
                2.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้พัฒนาตนเองมีความเหมาะสมกับต าแหน่งและ
วิทยฐานะทุกคน 
                2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนสูงขึ้น 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
          1.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการรู้  ที่มีคุณภาพ ทันสมัยและเพียงพอส าหรับการ 
จัดการเรียนการสอนครบตามหลักสูตรฯ คือ งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ คอมพิวเตอร์  
มีห้องเรียน smart learning  คิดเป็น100 % 
          2.นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน อดทน ซื่อสัตย์ อดออม มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การท างาน สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นแนวทางการ ประกอบอาชีพได้ 
          3.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีเพียงพอและได้พัฒนาตนเองตามความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและวิทยฐานะทุกคน 
          4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 
 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

เดือนมีนาคม- เดือน
เมษายน 
2563 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 
 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียน 
   2.2. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

เดือนพฤษภาคม 2563 –
เดือนมีนาคม 2564 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

เดือนมีนาคม 2564 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

เดือนมีนาคม 2564 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 
 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ  
เงินอุดหนุนการศึกษาจ านวน  37,135 บาท   เงินอ่ืนๆ งบเกินดุล จ านวน 12,865 บาท (รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท) 
 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอ

บแท
น 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณ
ฑ์ 

1 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัย 
รวมถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลด์ที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 

2,500 2,500 20,000 พ.ค-ก.ย 63 
ภาคเรียนที่

1/63 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 
 

2 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัย 
รวมถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลด์ที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  20,000 ต.ค.63-มี.ค.
64 
ภาคเรียนที่
2/63 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 
 

3 กิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่21 (การบูรณาการ
กับ 8 กลุ่มสาระ)*ใช้งบประมาณโครงการการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 

2,000 2,000 2,300 พ.ค 63- มี.ค.
64 

ครูที่ 8 กลุ่มสาระ 

4 ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ  
จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ  
(open house) 

500 500 4,000 ก.พ.-มี.ค.64 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 
 

5       
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ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอ

บแท
น 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณ
ฑ์ 

 รวมเป็นเงิน   50,000 บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ และสื่อการ
เรียนการรู้  ที่มีคุณภาพ ทันสมัยและเพียงพอ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนครบตามหลักสูตร
ฯ คือ งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ 
งานธุรกิจ คอมพิวเตอร์มีห้องเรียน smart 
learning  คิดเป็น100 % 
2.นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการท างาน  รักการ
ท างาน อดทน ซื่อสัตย์ อดออม มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน สามารถน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นแนวทางการ ประกอบ
อาชีพได้ 
3.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมี
เพียงพอและได้พัฒนาตนเองตามความเหมาะสม
กับต าแหน่งและวิทยฐานะทุกคน 
4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสูงขึ้น 

สังเกต  สอบถาม และ
ทดสอบ 
 
 
 
 

แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
และแบบทดสอบ 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
         1. มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอนงานบ้าน งานเกษตรงานช่าง งานประดิษฐ์ งาน
ธุรกิจ คอมพิวเตอร์และบ ารุงรักษา  ปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ของห้องคหกรรม ห้องเกษตร ห้อง
ผ้าและงานประดิษฐ์  ห้องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน smart learning  คิดเป็น100 % 
        2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ น าไปปรับใช้ประโยชน์เป็นแนวทาง  ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้ 
        3. ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอเหมาะสมกับต าแหน่งและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
        4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้สูงขึ้น 
 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางละอองฝน  กองแก้ว)                                     (นางพัชริษา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ  
-ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
-ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21    
-สนองมาตรฐานของ สมศ.   

-มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นไทย  มีจิตส านึก

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจารุภา  สาสนสิทธิ ์
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล. 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ได้มีการพัฒนาและมี

แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  นักเรียนเกิด
การเรียนรู้แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการสื่อสาร และการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. ด้านผลผลิต  

1.1.  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ 
1.2.  เพ่ือให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  
1.3.  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของครูภาษาต่างประเทศ ให้สามารถพัฒนากระบวนการ 
       เรียนการสอนที่มีคุณภาพ  

 2. ด้านผลลัพธ์ 
2.1.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ 
2.2.  ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  
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2.3.  ครูภาษาต่างประเทศสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ด้านปริมาณ 

1.1  นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา 
       ตอนปลาย จ านวน            คน   
 1.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  โรงเรียนหนองคายวทิยาคาร  จ านวน  10  คน     

 
2. ด้านคุณภาพ 

     2.1  นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  รอ้ยละ 80  มีระบบการบริหารจัดการมี 
                    ประสิทธิภาพ  มีความชัดเจนและตรวจสอบได้   ได้รับการฝึกฝนและมีเจตคติที่ดีต่อ 
                    ภาษาต่างประทศ     

    2.2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประทศโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ร้อยละ  90   
             ได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศด้านภาษาต่างประทศ มากกว่า  80 % 
2.  ครูมีการพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนทางภาษาต่างประทศ  และใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
     มากกว่า  90 % 
3.  ครูภาษาต่างประทศ  สามารถพัฒนากระบวนการเรียน  การสอนที่มีคุณภาพ มากกว่า  90 % 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการ
ด าเนินงาน 

(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1  จัดซื้อเครื่องมือการฝึก/ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
/ปรับปรุงห้องและเครื่องอ านวยความสะดวกแก่ครูและ
นักเรียน 
    1.2 วันคริสต์มาส 
    1.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

มี.ค 2563 – เม.ย 
2564 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.5น าเสนอโครงการ 

พ.ค 2563 - ก.พ 
2564 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการ
ด าเนินงาน 

(เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

2.6 พิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวบ่งชี้ 

2.7 ประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 
2.8 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 

3.  ขั้นติดตาม 
   3.1  ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ    

ก.พ 2563 – มี.ค 
2564 

 
 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล 
   4.1  สรุปภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนงาน / 
โครงการ ประจ าปีการศึกษา  2563 สรุป/ประเมินผล/
รายงานการด าเนินการ 

ก.พ 2563 – มี.ค 
2564 

 

คณะผู้บริหาร 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา  จ านวน  142,000 บาท 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงใน

การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา
การใช้เงิน 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุครุภัณฑ์ 

เงินอุดหนุน งบเกินดุล
(37%) 

1 จัดซื้อสื่อ-อุปกรณ์การเรียนการ
สอน 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-จัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียน MLP 

  22,050 12,950 ตลอดปี
การศึกษา 

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
- จัดท าค่ายภาษา 
- กิจกรรมเรียนภาษา กับเสียง
ตามสาย 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษา 

  49,140 28,860 ตลอดปี
การศึกษา 



144 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงใน

การใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา
การใช้เงิน 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุครุภัณฑ์ 

เงินอุดหนุน งบเกินดุล
(37%) 

3 วันคริสต์มาส 
-ประชุมเตรียม,เอกสาร,ค าสั่ง 
-จัดกิจกรรม 
-สรุปการจัดกิจกรรม 

  12,600 7,400 ธันวาคม 
2563 

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

  3,150 1,850 มกราคม-
กุมภาพันธ์ 

2563 
5 จัดห้องเรียนพิเศษ วิทย์ คณิต 

เป็นภาษาอังกฤษ 
  5,000   

 รวมเป็นเงิน  142,000 บาท 
หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ร้อยละ 90 ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  จัดซื้อเครื่องมือ/ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน /ปรับปรุงห้องและเครื่องอ านวยความ
สะดวกแก่ครูและนักเรียน   มีระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  
มีความชัดเจนและตรวจสอบได้ 

สังเกต แบบสังเกต 

2.  ร้อยละ 90 ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  จัด กิจกรรมวัน
คริสต์มาสที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และ จุดเน้นของสถานศึกษา 

สังเกต แบบสังเกต 

3.  ร้อยละ 90 ของกลุ่มภาษาต่างประเทศ มีผลการด าเนินงานส่งเสริม
ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 

สังเกต แบบสังเกต 

4.  ร้อยละ 90 ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  มีผลการด าเนินงาน 
ส่งเสริมการท างานและงานวิจัยของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

สังเกต แบบสังเกต 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
5.  ร้อยละ 90 ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  มีผลการด าเนินงาน 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/การศึกษาดูงาน บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

สังเกต แบบสังเกต 

 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. บุคลากรทางการศึกษามีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนครั้งต่อไปที่เป็นปัจจุบัน 
และเชื่อถือได้ 

  2.   ผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พึงพอใจในระดับดีมาก 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางจารุภา  สาสนสิทธ์ิ)                                     (นางพัชรษิา  เงินโพธ์ิกลาง) 
                                                                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา (ไหว้ครูประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563) 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 

-พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 3,4,5 
สนองมาตรฐานของ  สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
-ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ข้อท่ี 1,2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางร าไพ เลพล 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล    (Background of Rational Criteria) 
 พิธีไหว้ครู  เป็นพิธีกรรมที่ส าคัญท่ีส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติและเดินไปตามเส้นทางที่ถูกต้องตาม
กรอบและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีก าหนด  ช่วยให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ตลอดถึงการแสดงออกอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมตามที่สังคมต้องการ เข้าใจโลกและชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  และมีคุณลักษณะเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม สืบไป 
 
2.วัตถุประสงค์(Objectives) 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี  มีระเบียบวินัย   
2. เพ่ือให้ครู   ผู้ปกครอง  และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 
3. เพ่ือฝึกทักษะความเป็นผู้น า  กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง   
4. เพ่ือให้สังคมเกิดความการยอมรับ  นักเรียนปฏิบัติตัวตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย 
 

3. เป้าหมาย (Goals) 
 3.1ด้านคุณภาพ (Quality) 

- นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ความประพฤติดี  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรม  
          3.2 ด้านปริมาณ (Quantity)  
 - นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2563 ร้อยละ   95 
4. สถานที่ด าเนินการ (Place) หอประชุมโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ (Time)     วันพฤหัสบดีที่ 13  มิถุนายน 2563  
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ช่วงที่ 1  (ม.1, ม.2, เวลา  08.30 น. -  10.00 น.) 
  ช่วงที่ 2  (ม.3, ม.4 , ม.5, ม.6  เวลา  10.30 น. -  12.00 น.) 
                            
6.  วิธีด าเนินการ (Procedure : activity) 
  1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.ขั้นเตรียมการ  
       1.1 วางแผนงาน 
       1.2 เสนอโครงการ 
       1.3 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
  2. ขั้นด าเนินการ (Action) 
      2.1 ประชุมคณะครูนักเรียนและทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง       
      2.2  จัดเตรียมสถานที่    
      2.3 ด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการ   
      2.4  สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน 
 3. ขั้นติดตามประเมินผล(Evaluation) 
       3.1 ประเมินผลตามโครงการทุกข้ันตอน  
7. งบประมาณ (Proposed Budget)  
   งบอุดหนุน(Budget)  6,000 บาท  (หกพันบาทถ้วน)  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน(งบประมาณ) รวม 

งบประมาณ 
บาท 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าน้ าดื่ม  อาหารว่าง  ครู  และแขกผู้มีเกียรติ 
จ านวน 70 คน คนละ 25 บาท 

- 1,750 - 1,750 

2. ค่าป้ายวันไหว้ครู - 2,250 - 2,250 
3. ค่าดอกไม้ ตกแต่งเวที  - 2,000 - 2,000 
 รวมทั้งสิ้น (-หกพันบาทถ้วน-)   - 6,000 - 6,000 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      นักเรียน ได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารผู้อบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชา ด้วยความ
ตั้งใจจริง และรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ 

 

 

ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(                                       )                              (นายศิริพงษ์  น้อยเสนา) 

                                                                 หัวหน้าฝา่ยกิจการนักเรยีน 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 

-พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 3,4,5 
สนองมาตรฐานของ  สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
-ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ข้อท่ี 1,2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุม่งานบริหารกิจการนักเรียน  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางศุภารมย์  นกอยู่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ภาคเรียนที่ 1  - ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
    ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  มาตรา 6  ระบุว่า “ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ”  

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความสามารถ 
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษานั้น  ซึ่งมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องด าเนินการโดยการน ากระบวนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ มีข้นตอน มีวิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน  และมีคุณภาพ  ตลอดทั้งร่องรอยหลักฐานการท างาน
ที่ตรวจสอบได้  โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน  และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  เล็งเห็นความส าคัญมีความมุ่งหวัง 
ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  พัฒนา ให้ผู้เรียนมีศักยภาพสอดคล้องกับความุ่งหมายของการจัดการศึกษา  จึงได้ก าหนด 
ให้มีโครงการ  “ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ” ให้เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมีกระบวนการ  วิธีการ  และเครื่องมือที่มี
คุณภาพ  และมีมาตรฐาน  สามารถตรวจสอบได้ 
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๒. เพ่ือสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ครูทุกคน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                 
เห็นคุณค่าและความส าคัญ  ร่วมมือกันเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเครือข่าย  ช่วยกันเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ 
ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และปัญญา 

 
3. เป้าหมาย 
     ด้านปริมาณ :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  -  ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร       
     ด้านคุณภาพ :  1.  โรงเรยีนมีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ขัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
                         2.  นักเรียนสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
 
๔. ขั้นตอนการด าเนินการ  

                1.  ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
                2.  แต่งตั้งคณะท างาน  และร่วมประชุมวางแผน  แบ่งหน้าที่เตรียมการรับผิดชอบ 
      3.  ก าหนดวันเวลา  สถานที่   
      4.  ด าเนินการจัดกิจกรรม  และวัดผลประเมินผล    
      5.  ประชุม วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลเพ่ือน าไปพัฒนา 
                 6.  รายงานผลผู้บริหาร 

5. งบประมาณ :  จ านวนเงิน  9, 6000  บาท  ( เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน ) 
6. แผนการใช้งบประมาณ  :  งบอุดหนุน    จ านวนเงิน  96,000  บาท  ( เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน )  

 
ที ่

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณด าเนินงาน  
รวมงบประมาณ 

 )บาท (  

 
 

หมายเหตุ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

1. กิจกรรมการออกเยี่ยมบ้าน   
ค่าตอบแทนครู  จ านวน 70 คน  
คนละ  480  บาท  
 
 

 
33 ,600  

 
- 

 
- 

 
33,600 

ภาคเรียนที่ 1 
และ 2 
 

 
2 
 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
จ านวน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

42 ,000  7 ,000  - 47 ,200   

ภาค
เรียน
ที่ 1  

ค่าน้ าดื่ม  ครู  ผู้ปกครอง  แขกผู้มี
เกียรติ และคณะกรรมการสภา
นักเรียน จ านวน   คน รวมทั้งสิ้น 
1 ,250 คน  คนละ  10  าทบ  

12 ,500  
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

12,500 
 
 

ครั้งที่ 1 
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2 
 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
จ านวน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

42 ,000  7 ,000  - 47 ,200   

ภาค
เรียน
ที่ 1  
ภาค
เรียน
ที่ 2 

ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับครู   
จ านวน 70 คน นักเรียนสภานักเรียน 
30 คน รวม  100  คน   
 คนละ  50  บาท 

5,000 - 
 

- 
 

5,000 ครั้งที่ 1 

ค่าท าป้าย ติดหน้าเวที - 3 ,500  - 35000 ครั้งที่ 1 

ค่าดอกไม้  ประดับเวที 2,000 - - 2 ,000  ครั้งที่ 1 

ค่าของที่ระลึก ประธาน 600 - - 600 ครั้งที่ 1 

 ค่าน้ าดื่ม  ครู  ผู้ปกครอง  แขกผู้มี
เกียรติ และคณะกรรมการสภานักเรียน 
จ านวน   คน รวมทั้งสิ้น 1,250 คน  
คนละ  10  บาท 

12,500 - -  ครั้งที่ 2 

ภาค
เรียน
ที่ 2 
3. 

ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับครู   
จ านวน 70 คน นักเรียนสภานักเรียน 
30 คน รวม  100  คน   
คนละ  50  บาท 

5,000 - - 5,000 ครั้งที่ 2 

- ค่าท าป้าย ติดหน้าเวที - 3,500 - 3,500 ครั้งที่ 2 

-ค่าดอกไม้  ประดับเวที 2,000 - - 2,000 ครั้งที่ 2 

ค่าของที่ระลึก ประธาน 600 - - 600 ครั้งที่ 2 
กิจกรรมจัดอบรมพัฒนาครู 
เรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยใช้ระบบโปรแกรม   
 “Studen  Care ) “ภาคเรยีนที่ 1( 

 
5 ,925  

 
 

 
75 
 
 

 
- 
 
 
 

 
6 ,000  

 
 
 

 
 
 

3. 
4. 

 ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
คณะครูส าหรับครูและวิทยากร  
จ านวน 75 คนคน คนละ 75 บาท 

5 ,625  
 
 

- 
 

- 5,625 
 

- 

ค่ากระดาษท าเกียรติบัตร - 75 - 75  
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2 
 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
จ านวน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

42 ,000  7 ,000  - 47 ,200   

ของทีระลึกวิทยากร 300 - - 300  
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
ค่าอาหารว่างและของที่ระลึกมอบ 

1 ,200  - - 1,200  

5. - ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรีน  

8 ,000  - - 8,000  

               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96 ,000       
หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1 .โรงเรียนมีกระบวนการการ
ด าเนินงานและเครื่องมือดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

   - กตสังเ  
   - สอบถาม   

   - รายงานผลการประเมิน 

- แบบสอบถาม  

2  .นักเรียนร้อยละ 100   
    จบการศึกษา 
      8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  เรียนรู้อย่างมีความสุข 
และจบการศึกษา 
 2.  ผู้ปกครองกับโรงเรียน   ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน  มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและท าให้
ครอบครัวนักเรียนมีความอบอุ่น 

     3.  ครูที่ปรึกษามีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน มีขวัญก าลังใจที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้านได้อย่างมีความสุข  
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(                                       )                              (นายศิริพงษ์  น้อยเสนา) 

                                                                 หัวหน้าฝา่ยกิจการนักเรยีน 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา (ลูกหนองคาย  ประพฤติดี  มีคุณธรรม ) 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 

-พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 3,4,5 
สนองมาตรฐานของ  สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
-ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ข้อท่ี 1,2 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
เจ้าของโครงการ          ฝ่ายกิจการนักเรียน    
ผู้รับผิดชอบ                1. นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริ 2. นายศิริพงษ์  น้อยเสนา 3.นายอุทัย พาโสดา 
ระยะเวลาด าเนินการ      เดอืนกรกฎาคม  2563  -  เดือนมีนาคม 2564  ปีการศึกษา  2563  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา  สาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน  ปัญหาเหล่านี้ส่งผลถึงเด็กและเยาวชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
โรงเรียนได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวและได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการ
ลูกหนองคาย  ประพฤติดี  มีคุณธรรม(โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา)  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง
ปัจจุบัน การแก้ไขปัญหานั้นต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  ท าให้เกิดสมาธิ  
สติปัญญา  โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติในกลุ่มเด็กและเยาวชน  จะช่วยให้จิตใจโอบอ้อมอารี  มีเมตตา มีคุณธรรม  ซึ่ง
เป็นพื้นฐานทางด้านจิตใจ  อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี  สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมได้ และท าให้
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
 ในการนี้โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จึงเห็นสมควรที่จะด าเนินงานตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะ
ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการปลูกฝังคุณธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของคนดี  ให้เรียนรู้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นก าลังของชาติ 
      2.2 เพ่ือให้ครู เครือข่ายผู้ปกครอง พระปริยัตินิเทศ นักเรียนมีส่วนร่วมและสนับสนุนทรัพยากร 
ในการด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน 
     2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติในสังคมไทย 
     2.4 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นไทยให้กับนักเรียนโดยใช้สื่อกิจกรรม ในการขัดเกลาพฤติกรรม 
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3.  เป้าหมาย   
      เชิงปริมาณ 
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จ านวน     438  คน  ดังนี้ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   จ านวน    262   คน   
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   จ านวน    110   คน  
นักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียน   จ านวน     30    คน  
ครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียน                จ านวน     36    คน  

       รวมทั้งสิ้น          จ านวน     438  คน   
 เชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมในรูปแบบการด าเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม มีจิตอาสา           

2.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
          3.  นักเรียนสามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

 4.  วิธีด าเนินงาน 
4.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการโครงการลูกหนองคาย ประพฤติดี มีคุณธรรม 
4.2  น าเสนอโครงการเพ่ือพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.3  ประสานงานด้านสถานที่ อาหาร ที่พัก   
4.4  นิมนต์พระวิทยากร 
4.5 วางแผนการจัดกิจกรรม เสนอรูปแบบกิจกรรม ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4.6  ติดตามประเมินผล รวบรวมข้อมูล   
4.7  สรุปผลการด าเนินงาน     
4.8 รายงานผู้อ านวยการโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 

5.  วิธีด าเนินงาน 

ขัน้ตอนการด าเนิงาน ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 
1  .ขั้นเตรียมการ ) P) 
1 .ประชุม วางแผน ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง1  
1 .2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ ผู้บริหาร  

เดือนเมษายน 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

2  .ขั้นด าเนินการ ) D) 
2 .1 เข้าค่าอบรมคุณธรรม จริยธรรม )กหนองคายประพฤติดีมีลู
คุณธรรม(  

เดือนกรกฎาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

3  .ขั้นติดตามผล ) C) 
ประเมินผล สรุปผลงาน /โครงการ  เดือนกรกฎาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

4  .ขั้นประเมินแลรายงานผล ) A) 
จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ เดือนกรกฎาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ท าบุญตักบาตร 
บริหารจิต เจริญปัญญา 
“จิตสงบพบพระธรรม”   
“คุณธรรมน าความรู้สู่คุณภาพชีวิตผู้เรียน”   
“เรียนรู้มารยาทไทยและวางตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับ
ความเป็นนักเรียน” 
“พลังใจพลังธรรม หนุนน าชีวิต” 
“ธรรมอาสา  สร้างคุณค่าชีวิต”   

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม  
2563 
 

สถานที่ ด าเนินการ 

วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

 
6.  งบประมาณ  
    งบอุดหนุนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
จ านวน 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.  ค่าตอบแทนวิทยากร 
2.  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าน้ าค่าไฟ 
3.  ค่าอาหาร 3 มื้อๆละ 50 บาท จ านวน 
438 คน 
4.  ค่าอาหารว่าง 3 มื้อๆละ 25 บาท 
จ านวน 438 คน 
5.  ค่าป้ายโครงการ 
6.ค่าวัดุอุปกรณ์ท าป้ายชื่อ/ปากกาเคมี /
กระดาษเกียรติบัตรและหมึกเครื่องปริ้น 

5,000 
5,000 

 
65,700 

 
32,850 
1,200 

 
1,500 

- - 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 

รวม 11,250 

7.ค่าเอกสาร สื่อและวัสดุในการด าเนินการ
อบรมทุกวันสุดสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา 

 
2,750 

   

รวมทั้งสิน 114,000 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 



156 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

 

7.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.  การร่วมในกิจกรรมโครงการ 
ลูกหนองคาย  ประพฤติดี  มีคุณธรรม 
2.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

จากการสอบถาม 
 

จากการสังเกต 
 

จากการสังเกต 

จากการสอบถาม 
 

จากการสังเกต 
 

จากการสังเกต 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       8.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิด 
ความดีแก่ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
       8.2 เกิดการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนร่วมมือกันพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเป็นคนดี 
และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนโดยใช้มิติทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(                                       )                              (นายศิริพงษ์  น้อยเสนา) 

                                                                 หัวหน้าฝา่ยกิจการนักเรยีน 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาวินัยนักเรียน 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 

-พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 3,4,5 
สนองมาตรฐานของ  สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
-ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ข้อท่ี 1,2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ          ฝ่ายกิจการนักเรียน    
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายศิริพงษ์ น้อยเสนา 2.นายอภิชาต ค าสวัสดิ์  3.นายอุทัย พาโสดา 
ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนตุลาคม 2563   , เดือนมีนาคม  2564   
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา  สาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน  ปัญหาเหล่านี้ส่งผลถึงเด็กและเยาวชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
โรงเรียนได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมปลูกจิตส านึกและปจัดกิจกรรม
ซ่อมเสริมคุณธรรม ความประพฤติและกิจกรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
และพัฒนาวินัยนักเรียน) การปลูกฝังให้มีความตระหนักนั้นต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังจิตส านึกให้เป็นผู้เสียสละ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ  และอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 ในการนี้โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จึงเห็นสมควรที่จะด าเนินงานตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะ
ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการปลูกฝังคุณธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของคนดี  ให้เรียนรู้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน 
      2.2 เพ่ือให้ได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และพัฒนาสังคม 
     2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนให้ผ่านเกณฑ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย   
      1. ด้านปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จ านวน  200  คน/ภาคเรียน จ านวน 2 ภาคเรียน  ประกอบด้วยกลุ่ม
นักเรียนต่อไปนี้ 
 1.1 นักเรียนที่เวลาของกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ไม่ถึงร้อยละ 80 
 1.2 นักเรียนคะแนนความประพฤติ ไมถึงร้อยละ 60 
 1.3 นักเรียนที่มีความประพฤติอยู่ในเกณฑ์ ที่ต้องปรับปรุง 

 
2. ด้านคุณภาพ 

  1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมในรูปแบบการด าเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม มีจิตอาสา          
2.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.จ านวนผู้การร่วมในกิจกรรม/โครงการปฏิบัติกิจกรรมซ่อมเสริมคุณธรรม ความประพฤติและกิจกรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ 
 2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีข้ึนและผ่านเกณฑ์การตัดสินผลการตัดสินการผ่านกิจกรรมของทางโรงเรียนมาก
ขึ้น 
 
 5.  วิธีด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนิงาน ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียมการ (P) 
1.1ประชุม วางแผน ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ 
ผู้บริหาร 

เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ฝ่ายกิจการนักเรียน 

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
2.1 จัดกิจกรรมอบรมปลูกจิตส านึกแก่นักเรียน 
2.2 ปฏิบัติกิจกรรมซ่อมเสริมคุณธรรม ความประพฤติและ
กิจกรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

เดือนตุลาคม 2563 และ 
เดือนมีนาคม 2564 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

3. ขั้นติดตามผล (C) 
ประเมินผล สรุปผลงาน/โครงการ 

เดือนตุลาคม 2563 และ 
เดือนมีนาคม 2564 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

4. ขั้นประเมินแลรายงานผล (A) 
จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

เดือนตุลาคม 2563 และ 
เดือนมีนาคม 2564 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

สถานที่ ด าเนินการ    โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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6.  แผนการใช้งบประมาณ  
    เงินอุดหนุนการศึกษาจ านวน.........-..............บาท  เงินพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 20,000 บาท 
รวมจ านวน  20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

ที่ รายการ /กิจกรรม/ค าชี้แจง  
ในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแท

น 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 ค่าป้ายไวนิลขนาด 3x4 เมตร จ านวน 1 ป้าย  
ครั้งที่ 1 )ภาคเรียนที่ 1/256 3( 

- 1 ,500  - เดือนตุลาคม 
2563 

นายศริพงษ์ 
น้อยเสนา 

2 ค่าน้ าดืมและอาหารกลางวัน ครูและนักเรียน จ านวน 
170 คน คนละ 50 บาท  
ครั้งที่ 1 )ภาคเรียนที่ 1/256 3( 

8 ,500  - - เดือนตุลาคม 
2563 

นายศริพงษ์ 
น้อยเสนา 

3 ค่าป้ายไวนิลขนาด 3x4 เมตร จ านวน 1 ป้าย  
ครั้งที่ 2  )ภาคเรียนที่ 2/256 3( 

- 1,500 - เดือนมีนาคม
2563 

นายศริพงษ์ 
น้อยเสนา 

4 ค่าน้ าดืมและอาหารกลางวัน ครูและนักเรียน จ านวน 
170 คน คนละ 50 บาท  
ครั้งที่ 2 )ยนที่ภาคเรี 2/256 3( 

8,500 - - เดือนมีนาคม
2563 

นายศริพงษ์ 
น้อยเสนา 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน  20 ,000  บาท ) สองหม่ืนบาทถ้วน( 
หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.  การรว่มในกิจกรรม/โครงการปฏิบัติกิจกรรม
ซ่อมเสริมคุณธรรม ความประพฤติและกิจกรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ 

จากแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

แบบบนทึก/ลงทะเบียน 
 
 

2.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
จากการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

 
แบบประเมินผล 
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8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       8.1 นักเรียนมีความภูมิใจ ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ และเจตคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม   
       8.2 นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีข้ึนและผ่านเกณฑ์การตัดสินผลการตัดสินการผ่านกิจกรรมของทางโรงเรียนมากขึ้น 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(                                       )                              (นายศิริพงษ์  น้อยเสนา) 

                                                                 หัวหน้าฝา่ยกิจการนักเรยีน 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาสภานักเรียน 
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

-พันธกิจการศึกษาของชาติ ข้อที่ 1 
-สนองมาตรฐานของ สมศ. 

-มาตรฐานที 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1 
-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ที่   2 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
เจ้าของโครงการ           กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิชาติ ค าสวัสดิ์ , นางสาวโชครัศม์ิ  หาธร ,  นางสาวอทิตยา  สุระแสง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล. 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการออกความ
คิดเห็นเยาวชนของชาติซึ่งจะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพต่อไปนั้นจะต้อง เรียนรู้เรื่องการใช้สิทธิ ใช้
ความคิดของตนเองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทาง อ้อมการมีกิจกรรม
คณะกรรมการนักเรียน  จึงเป็นการมีส่วนร่วมทางอ้อม โดยนักเรียนทุกคนมีสิทธิมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมี
สิทธิเสรีภาพที่จะออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานของคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน 
เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานที่เป็นระบบและมีรูปแบบเชิง บริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความคิด
ในระบอบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าของนักเรียน เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ซึ่ง
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.ด้านผลผลิต  (Outputs) 
  1.1 เพ่ือเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียน 
           1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
  1.3 เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองของ
นักเรียน โดยนักเรียนและเพ่ือนักเรียน 
 2.ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
  2.1 นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกฝังประชาธิปไตย 
           2.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
  2.3 นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองของนักเรียน โดย
นักเรียนและเพ่ือนักเรียน 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ 

1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน   
1.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน     

2. ด้านคุณภาพ 
2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

               2.2 นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองของนักเรียน โดย
นักเรียนและเพ่ือนักเรียน 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

เดือนมีนาคม- เดือน
เมษายน2563 

 

กลุ่มงานส านักงาน
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 
2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียน 
   2.2. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานส านักงาน
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 
3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

กลุ่มงานส านักงาน
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

กุมภาพันธ์- มีนาคม 2564 
 

กลุ่มงานส านักงาน
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
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6. แผนการใช้งบประมาณ  
เงินอุดหนุนการศึกษาจ านวน  9,500 บาท   เงินอ่ืนๆ…………. จ านวน……….บาท 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 อาหารว่าง ของที่ระลึก  - 1,500 - 16 พ.ค 
63.-  31 
มี.ค. 64 

 

นายอภิชาติ ค าสวัสดิ์ 
นางสาวโชครัศม์ิ  หาธร 
นางสาวอทิตยา  สุระแสง 

2 ค่าป้าย - 2,000 - 
3 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ 5,000 - - 
4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อ่ืนๆ - - 1,000 

     
 รวมเป็นเงิน     9,500  (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของความส าคัญของ
เครื่องวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพและพอเพียงกับ
การใช้งาน 

สังเกตจากผู้เข้าร่วม
โครงการ 

แบบประเมินผลของ
โครงการ 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนเข้าใจระบบประชาธิปไตยและเข้าใจการเลือกตั้งสภานักเรียน 

2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
           3.นักเรียนมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองของนักเรียน โดยนักเรียนและเพ่ือนักเรียน 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(                                       )                              (นายศิริพงษ์  น้อยเสนา) 

                                                                 หัวหน้าฝา่ยกิจการนักเรยีน 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการพัฒนาส านักงานและสื่ออุปกรณ์ฝ่ายกิจการนักเรียน  

-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 
-พันธกิจการศึกษาของชาติ ข้อที่ 1 

-สนองมาตรฐานของ สมศ. 
-มาตรฐานที 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1 

-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 
-กลยุทธ์ที่   2 

ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางร าไพ  เลพล 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1.หลักการและเหตุผล 
ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยภาระงานและกิจกรรมหลายอย่าง 

ทั้งในด้านการป้องปราม การติดตามช่วยเหลือรวมถึงการดูแลต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้ก้าวข้ามช่วงชั้นอย่างชื่นชม
และด้วยความภาคภูมิใจ ห้องส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน จ าเป็นต้องจัดเตรียมสถานที่เพ่ือการรับรอง 
ประสานงาน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง รับรองคณะบุคคลภายนอกที่จะเข้าศึกษาดูงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 
การพัฒนาส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียนโดยปรับปรุงพัฒนา จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพทันสมัยและเพียงพอ
กับการปฏิบัติงาน  อันจะส่งผลให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   
2. วัตถุประสงค์ 
 1.ด้านผลผลิต (Outputs) 
  1. เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อประสานงานได้รับความสะดวก ในการติดต่อประสานงานรับรอง  
  2. บุคลกร ได้รับความสะดวกในการท างาน สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ฝ่ายกิจการนักเรียนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อนักเรียนและผู้เข้ามา
รับบริการ         
 2.ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ผู้ที่มาติดต่อประสานงาน มีชุดรับแขกใช้ในการรับรอง 
  2. บุคลกร ได้รับความสะดวกในการท างาน สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ฝ่ายกิจการนักเรียนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อนักเรียนและผู้เข้ามา
รับบริการ         
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน นักเรียนและผู้เข้ามาติดต่อประสานงานได้รับบริการอย่าง
เหมาะสม 
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
         ฝ่ายกิจการนักเรียนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อนักเรียนและผู้เข้ามารับบริการ         
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
   1.1 ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
   1.2 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   1.3 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

มีนาคม – เมษายน 2563 กลุ่มงานส านักงาน
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.2 ด าเนินงาน/กิจกรรมของกลุ่มงานส านักงานฝ่าย
กิจการนักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานส านักงาน
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
     ประเมินผล สรุปผลงาน/โครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานส านักงาน
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
   จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2564 

กลุ่มงานส านักงาน
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษาจ านวน 35,000 บาท(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา
การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 ซ้ือชุดรับแขก ( ขนาดเล็ก )  1  ชุด - - 10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

2 ซื้อเก้าอ้ีนั่งท างาน  จ านวน  4  ตัว   - - 10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

3 ซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และตกแต่ง - 5,000 10,000 ตลอดปี
การศึกษา 

   5,000 30,000  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     –สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-   35,000 บาท 
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หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 90 บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน นักเรียนและผู้เข้ามาติดต่อ
ประสานงานได้รับบริการที่ดีจากโรงเรียน  

1. สัมภาษณ์ สอบถาม ตอบ
แบบสอบถาม 

 

1. แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. คณะครูและบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ได้รับการบริการที่ดี สภาพเป็น
กันเองให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนครูได้  

2. บุคลากร มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเพียงพอ ส าหรับใช้ใน          
การปฏิบัติงานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน อย่างสะดวกและรวดเร็ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
     
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(                                       )                              (นายศิริพงษ์  น้อยเสนา) 

                                                                 หัวหน้าฝา่ยกิจการนักเรยีน 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

-พันธกิจการศึกษาของชาติ ข้อที่ 1 
-สนองมาตรฐานของ สมศ. 

-มาตรฐานที 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1 
-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ที่   2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอภิชาต  ค าสวัสดิ์ 
   นายอุทัย  พาโสดา 
   นางสาวเพ็ญนภา  ราชไมตรี 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
1. หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป้นมมนุษย์ที่มี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  มีความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรม  วัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความส าคัญอย่างมาก  
โดยเฉพาะโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  เพื่อร่วมมือป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และชุมชน  โรงเรียนจึง
ได้ตั้งเป็นโครงการนี้ขึ้นมา  เพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐ  และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ปัจจุบัน  ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และบรรลุตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนตลอดจนน าข้อมูลไปก าหนดแนวทางส าหรับด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 
 2. เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกชนิด 
 3. เพ่ือให้นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด 
3. เป้าหมาย 
 1. เชิงคุณภาพ 
     1.1 บุคลากรร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
     1.2 ผู้เรียนร้อยละ  90  ให้ความร่วมมือในการลด  ละ  เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด 
 2. เชิงปริมาณ 
     2.1 สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 
    2.2 นักเรียน  และบุคลากรภายในโรงเรียนลด  ละ  เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่วงเวลาการด าเนินงาน  

)เดือน(  
ผู้ด าเนินงาน 

1 . ขั้นเตรียมการ)P( 
1.1 ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือ

ผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและ

งบประมาณ  ผู้บริหาร 

มี .ค .2563 – เม.ย .2563  คณะผู้จัดท าโครงการ 

2 . ขั้นด าเนินการ)D( 
2.1 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียน  
2.2 เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ทักษะวิชาการ 

พ .ค .2563 – ก.พ .2564  คณะผู้จัดท าโครงการ 

3. ขั้นติดตาม )C( 
ประเมินผล  สรุปผลงาน/โครงการ 

ก .พ .2564 – มี.ค .2563  คณะผู้จัดท าโครงการ 

4 . ขั้นประเมินปละรายงานผล)A( 
4.1 จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ  

ก .พ .2564 – มี.ค .2563  คณะผู้บริหาร 

 
7. งบประมาณ 
 งบอุดหนุน  16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงใน

การใช้งบประมาณ 
งบด าเนินการ ระยะเวลาการ

ใช้เงิน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุครุภัณฑ์ 
1 กิจกรรม To Be Number One  6,500  

ตลอดปี
การศึกษา  

2563 
2 

ค้นหา คัดกรอง แก้ปัญหาเก่ียวกับ
ยาเสพติด 

 5,000  

3 เตรียมความพร้อมประเมิน  5,000  

 
รวมเป็นเงิน )หนึ่งหมื่นหกพันห้า

ร้อยบาทถ้วน(  
16, 500.00 บาท   

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนร้อยละ  100  เข้าร่วมโครงการด าเนิน
ตามโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย 

2. นักเรียนร้ายละ  100  มีความรู้ความเข้าใจ
และปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุก
ชนิด 

3. บุคลากรภายในโรงเรียนร้อยละ  100  ให้
ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 

วิเคราะห์จากการประเมินผล
การด าเนินงาน 

แบบประเมินโครงการ
รณรงค์การป้องกัน  แก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร้อยละ  100    
 2. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาร้อยละ  100 
 3. นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  รู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ 
 4. นักเรยีนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สามารถหาวิธีปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
 5. นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ใช้ประโยชน์ในการออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์   
ให้สุขภาแข็งแรง 
 6. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
    
   
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(                                       )                              (นายศิริพงษ์  น้อยเสนา) 

                                                                 หัวหน้าฝา่ยกิจการนักเรยีน 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

  

 



170 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             

พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  
สนองมาตรฐาน ของสมศ. 

 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  

กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ   งานอาคารสถานที่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
ระยะเวลา ด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งประสบการณ์ การเสริมสร้างทักษะชีวิต  สร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ในครอบครัวและสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะได้อย่างมีความสุขไม่เป็นปัญหาของสังคม  สถานศึกษาต้องได้รับการปรับปรุง พัฒนา 
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อม  มั่นคงปลอดภัย รวมทั้งจัดเตรียมสาธารณูปโภค ให้
เพียงพอ ประหยัดและมีสภาพที่ใช้ได้ ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม 
โรงอาหาร โรงจอดรถครู โรงจอดรถนักเรียน หอประชุม สนามกีฬา  รั้วโรงเรียน ถนนด้านหน้า และถนนภายใน
โรงเรียน  ลานเอนกประสงค์ สวนหย่อม    ตลอดถึงดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การซ่อมแซมสิ่ง 
หรืออุปกรณ์ท่ีช ารุด ไฟฟ้า ประปา ประตู หน้าต่าง  การจัดป้าย   บอร์ด กระดาน จัดที่เก็บขยะ การก าจัดขยะ 
และจัดสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง   ทั้งนี้  นอกจากท าให้เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย  เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม ถูกต้องเหมาะสมแล้ว   ยังเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในขณะเรียน
และอยู่ในสถานศึกษาอย่างมีความสุข  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามนโยบายของกะทรวงศึกษาธิการ และ
สามารถเสริมสร้างด้านค่านิยมอันดีงามแก่ผู้เรียน เป็นประโยชน์สังคม และชุมชนได้  

 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จึงจัดโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
การศึกษา  2563  ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์  
 1. ด้านผลผลิต(Outputs) 
  1.1  ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   
  1.2  จัดหาอุปกรณ์  อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย  
  1.3   พัฒนาโรงพลศึกษากลางแจ้ง  

1.4   ปรับปรุงลานหน้าเสาธง  
1.5   ปรับปรุงภูมทัศน์หน้าโรงเรียน  
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1.6   ปรับปรุง พัฒนาบรรยากาศในห้องเรียน 
1.7   สร้างที่จอดรถนักเรียน 
1.8   ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
1.9   พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ 
1.10  พัฒนางานโภชนาการ  
1.11  พัฒนาการรักษาความปลอดภัย 
1.12  ปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม  
  

 2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
  2.1   อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด สวยงาม 
  2.2   เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัยแก่ผู้เรียนบุคลากรในการศึกษา ชุมชนที่มาใช้บริการ 

2.3   มีโรงพลศึกษากลางแจ้ง ใช้จัดกิจกรรมการเรียนวิชาพลศึกษา 
  2.4    ลานหน้าเสาธง มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด สวยงาม  
  2.5   ภูมทัศน์หน้าโรงเรียน เป็นระเบียบเรียบร้อยร้อย มีความเหมาะสม สวยงาม  

2.6   บรรยากาศในห้องเรียน มีความสะดวก สะอาด เรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2.7   มีโรงจอดรถนักเรียนเพียงพอแก่ความต้องการของผู้เรียน  
2.8   มีกล้องวงจรปิด ติดตั้งตามจุดส าคัญๆ ตามความเหมาะสม  
2.9   โสตทัศนูปกรณ์ มีเพียงพอแก่การใช้งาน อย่างเหมาะสม สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน 
2.10  งานโภชนาการ มีระบบการจัดการที่เหมาะสม  ถูกหลักอนามัย  
2.11   การรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
2.12  มีห้องประชุมที่เหมาะสม  สะดวก สะอาด สวยงาม  

  
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1  เพื่อบริการนักเรียนและครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อย่างทั่วถึง 97 เปอร์เซ็นต์ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.1.2  เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ สะดวกในการท างานและสามารถบริการแก่ชุมชนได้ 
  
 4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1   อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีเพียงพอแก่ความต้องการของผู้เรียน 
 4.2   เกิดความสะดวก สะอาดปลอดภัย  แก่ผู้เรียน และบุคลากรในการศึกษา  
  
 
 
 



172 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

5.  วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

          (เดือน) 
ผู้ด าเนินงาน 

1.ขั้นเตรียมการ(p) 
   1.1 ประชุมชี้แจงวางแผน/ก าหนดกิจกรรม 
   1.2 จัดท าโครงการ/ น าเสนอโครงการ 

 
2 มี.ค2563-เม.ย2563  

นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
  

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
    2.1 ด าเนินงานตามแผนปฏิทิน 
    2.2 ผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการ 

 
เม.ย2563-พ.ค2563 
พ.ค2563-ก.พ2564 
 
 

  นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
 
 
  

3.ขั้นติดตาม (c) 
  3.1 ประชุมรายงานผลการด าเนินงาน 

  
พ.ค2563-ก.พ2564 
 

 นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
   4.1  สรุปผลการประเมินผลตามกิจกรรมใน
โครงการเป็นรูปเล่ม รายงานผลการประเมิน 

ม.ค2564-มี.ค2564  นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  592,000 (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ที่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
 

งบด าเนินการ 
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

  ค่าตอบแทน ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

 

1 พัฒนาโรงพลศึกษากลางแจ้ง - - 200,000 ตลอดปีการศึกษา 
2 ปรับปรุงลานหน้าเสาธง - - 60,000 ตลอดปีการศึกษา 
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน - - 30,000 ตลอดปีการศึกษา 
4 ปรับปรุงบรรยากาศในห้องเรียน - - 60,000 ตลอดปีการศึกษา 
5 ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน และครู - - 50,000 ตลอดปีการศึกษา 
6 สร้างที่จอดรถนักเรียน - - 80,000 ตลอดปีการศึกษา 
7 กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด - - 24,000 ตลอดปีการศึกษา 
8 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ - - 30,000 ตลอดปีการศึกษา 
9 พัฒนางานโภชนาการ - - 8,000 ตลอดปีการศึกษา 
10 พัฒนาการรักษาความปลอดภัย  - -    10,000 ตลอดปีการศึกษา 
11 ปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม  - - 20,000 ตลอดปีการศึกษา 
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7.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

 1.อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย  สะอาด สวยงาม 
2.  เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัยแก่ผู้เรียนบุคลากร 
ในการศึกษา ชุมชนที่มาใช้บริการ 
3.  มีโรงพลศึกษากลางแจ้ง ใช้จัดกิจกรรมการเรียนวิชา 
พลศึกษา 
4.   ลานหน้าเสาธง มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย   
สะอาด สวยงาม  
5.   ภูมทัศน์หน้าโรงเรียน เป็นระเบียบเรียบร้อยร้อย 
 มีความเหมาะสม สวยงาม  
6.   บรรยากาศในห้องเรียน มีความสะดวก สะอาด 
 เรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
7.   มีโรงจอดรถนักเรียนเพียงพอแก่ความต้องการของผู้เรียน  
8.   มีกล้องวงจรปิด ติดตั้งตามจุดส าคัญๆ ตามความเหมาะสม  
9.   โสตทัศนูปกรณ์ มีเพียงพอแก่การใช้งาน อย่างเหมาะสม 
 สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน 
10.  งานโภชนาการ มีระบบการจัดการที่เหมาะสม 
  ถูกหลักอนามัย  
11.   การรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผล 
12.  มีห้องประชุมที่เหมาะสม  สะดวก สะอาด สวยงาม  
 

1.สังเกต 
2.ซักถาม 
3.ใช้แบบประเมิน 

1. แบบสอบถาม 
2. ภาพกิจกรรม   
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1  อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนา มีความพอเพียงและมีความพร้อมที่จะ
ใช้งาน อย่างสะดวก สะอาด ปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เหมาะสม 
    8.2  ผู้เรียนมีความพึงพอใจ มีความสุขขณะอยู่ในสถานศึกษา สุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์  
     
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (                                  )                                     (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 

                                                                  หัวหน้าฝา่ยอาคารสถานท่ี 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการธนาคารขยะ  
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             

พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  
สนองมาตรฐาน ของสมศ. 

 มาตรฐานที ่ ข้อที่ 3  
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  

กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ   งานอาคารสถานที่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกชพรรณ  มหิศนันท์  
ระยะเวลา ด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563  
 
1. หลักการและเหตุผล   

 โรงเรียนและสถานศึกษา เป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งประสบการณ์ ของผู้เรียน ควรได้รับการปรับปรุง
พัฒนาให้อยู่ในความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่อาศัย และการปรับปรุงพัฒนา
ดังกล่าวนั้น นอกจากจะได้รับความร่วมมือจากครูและผู้บริหารแล้ว ควรได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ  
เพราะจะเป็นการปลูกฝังความมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่ เสริมสร้างความมีส่วนร่วมใน
สังคม  ความมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ เรียนรู้และมีประสบการณ์การท างาน การแก้ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ 
ท าให้เกิดความรักและผูกพันในโรงเรียนและสถานศึกษาของตน เกิดการแก้ปัญหาที่มีความยั่งยืน มั่นคง  และอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดี เหมาะสม  สามารถสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอ่ืนๆ ในโอกาสต่อไปได้  
และนอกจากนี้ยังเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนแก่ผู้เรียนได้ งานอาคารสถานที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จึงจัด
โครงการธนาคารขยะขึ้น  
  
2.  วัตถุประสงค์  
 1. ด้านผลผลิต  (Outputs) 
  1.1  ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   
  1.2  จัดหาอุปกรณ์  อ านวยความสะดวก ในการก าจัดขยะ  
  1.3  หาแนวทางก าจัดขยะอย่างเป็นระบบ 
          2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
  2.1   อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด สวยงาม 
  2.2   เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัยแก่ผู้เรียนบุคลากรในการศึกษา ชุมชนที่มาใช้บริการ 

2.3  ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
  
 
 



176 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนและนักการภารโรง ร่วมมือกันก าจัดขยะ 97   เปอร์เซ็นต์ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.1.2  บริเวณโรงเรียน สะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่อาศัย 
  
 4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1  นักเรียน นักการภารโรง ให้ความร่วมมือในการก าจัดขยะ  97  เปอร์เซ็นต์ 
 4.2   บริเวณโรงเรียน มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม  
  
5.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
          (เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1.ขั้นเตรียมการ(p) 
   1.1 ประชุมชี้แจงวางแผน/ก าหนดกิจกรรม 
   1.2 จัดท าโครงการ/ น าเสนอโครงการ 

 
2 มี.ค 2563-เม.ย 2563  

นางกชพรรณ  มหิศนันท์ 
นางจิรภัทร  อิตถาฤทธิ์ 
  

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
    2.1 ด าเนินงานตามแผนปฏิทิน 
    2.2 ผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการ 

 
เม.ย 2563-พ.ค 2563 
พ.ค 2563-ก.พ 2564 
 

นางกชพรรณ  มหิศนันท์ 
นางจิรภัทร  อิตถาฤทธิ์ 
  

3.ขั้นติดตาม (c) 
  3.1 ประชุมรายงานผลการด าเนินงาน 

  
พ.ค 2563-ก.พ 2564 
 

   
นางกชพรรณ  มหิศนันท์ 
นางจิรภัทร  อิตถาฤทธิ์ 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
   4.1  สรุปผลการประเมินผลตามกิจกรรมใน
โครงการเป็นรูปเล่ม รายงานผลการประเมิน 

ม.ค 2564-มี.ค 2564 นางกชพรรณ  มหิศนันท์ 
นางจิรภัทร  อิตถาฤทธิ์ 
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6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  20,000 (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
  
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

 
งบด าเนินการ 

   ระยะเวลา 
   การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

1 จัดท าที่พักขยะ ขวด   - - 200,000 ตลอดปีการศึกษา 
2 จัดหาอุปกรณ์บรรจุขยะไปเก็บ - - 
3 จัดหาอุปกรณ์ การช่าง ตวง ขยะ - - 
                                                            รวมเป็นเงิน 200,000  

 
7.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

 1.อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย  สะอาด สวยงาม 
2.  เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัยแก่ผู้เรียนบุคลากร 
ในการศึกษา ชุมชนที่มาใช้บริการ 
3.   นักเรียนให้ความร่วมมือ  90 เปอร์เซ็นต์ 
 

1.สังเกต 
2.ซักถาม 
3.ใช้แบบประเมิน 

1. แบบสอบถาม 
2. ภาพกิจกรรม   
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1  อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนา มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด  
สวยงาม     
    8.2  ผู้เรียนมีความพึงพอใจ มีความสุขขณะอยู่ในสถานศึกษา สุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์  
     
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (                                  )                                     (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 

                                                                  หัวหน้าฝา่ยอาคารสถานท่ี 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการเพื่อสาธารณูปโภคที่ดี     
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             

พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  
สนองมาตรฐาน ของสมศ. 

 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  

กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ   งานอาคารสถานที่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจิรภัทร   อิตถาฤทธิ์ 
ระยะเวลา ด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563  
1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะชีวิต  เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ให้อยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่สร้างปัญหาต่อสังคม และเป็นผู้มีจิตอาสาร่วม
พัฒนาสังคมได้   สถานศึกษาควรได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมด้านสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ ครบทุกด้าน ให้มีความ
พร้อม สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีสภาพที่ใช้ได้   

 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จึงจัดโครงการสาธารณูปโภคที่ดี  ประจ าปีการศึกษา  2563  ขึ้น 
   
2.  วัตถุประสงค์  
 1. ด้านผลผลิต (Outputs) 
  1.1   บริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิงและซ่อมบ ารุง 
  1.2   ช าระค่าไฟฟ้า 
  1.3   ช าระค่าน้ าประปา 

1.4   ช าระค่าขยะ   
 2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
  2.1    มีความสะดวกเหมาะสมในการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและการซ่อมบ ารุง   

2.2     มีระบบจัดการช าระค่าไฟฟ้าอย่างเหมาะและตรวจสอบได้ 
2.3   มีระบบจัดการช าระค่าน้ าประปาอย่างเหมาะสมและตรวจสอบได้ 

  2.4   มีระบบจัดการช าระค่าขยะอย่างเหมาะสมและตรวจสอบได้ 
      
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1  เพื่อบริการนักเรียนและครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อย่างทั่วถึง 97 เปอร์เซ็นต์ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.1.2  เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ สะดวกในการปฏิบัติงานและสามารถบริการแก่ชุมชนได้ 
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1   อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีเพียงพอแก่ความต้องการของผู้เรียน 
 4.2   เกิดความสะดวก สะอาดปลอดภัย  แก่ผู้เรียน และบุคลากรในการศึกษา  
 
5.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
          (เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1.ขั้นเตรียมการ(p) 
   1.1 ประชุมชี้แจงวางแผน/ก าหนดกิจกรรม 
   1.2 จัดท าโครงการ/ น าเสนอโครงการ 

 
2 มี.ค 2563-เม.ย 2563  

นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
  

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
    2.1 ด าเนินงานตามแผนปฏิทิน 
    2.2 ผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการ 

 
เม.ย 2563-พ.ค 2563 
พ.ค 2563-ก.พ 2564 
 
 

  นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
 
 
  

3.ขั้นติดตาม (c) 
  3.1 ประชุมรายงานผลการด าเนินงาน 

  
พ.ค 2563-ก.พ 2564 
 

 นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
   4.1  สรุปผลการประเมินผลตามกิจกรรมใน
โครงการเป็นรูปเล่ม รายงานผลการประเมิน 

ม.ค 2564-มี.ค 2564  นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 1,228,800 บาท  
 ที่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
 

งบด าเนินการ 
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

1  บริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิงและซ่อม
บ ารุง 

- - 180,000 ตลอดปีการศึกษา 

2 ช าระค่าไฟฟ้า - - 782,400 ตลอดปีการศึกษา 
3 ช าระค่าน้ าประปา - - 255,600 ตลอดปีการศึกษา 
4 ช าระค่าขยะ - - 10,800 ตลอดปีการศึกษา 
 รวมเป็นเงิน 1,228,800  
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7.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

 1.  มีความสะดวกเหมาะสมในการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและการ
ซ่อมบ ารุง 
 2.   มีระบบจัดการช าระค่าไฟฟ้าอย่างเหมาะและตรวจสอบได้ 
3.    มีระบบจัดการช าระค่าน้ าประปาอย่างเหมาะสมและ
ตรวจสอบได้ 
 4. มีระบบจัดการช าระค่าขยะอย่างเหมาะสมและตรวจสอบได้ 
 

1.สังเกต 
2.ซักถาม 
3.ใช้แบบประเมิน 

1. แบบสอบถาม 
2. ภาพกิจกรรม   

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1  โรงเรียนมีสาธารณูปโภคท่ีดี เพียงพอและมีความพร้อม สะดวก  ปลอดภัย 
    8.2  ผู้เรียนมีความพึงพอใจ มีความสุขขณะอยู่ในสถานศึกษา สุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์  
     
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (                                  )                                     (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 

                                                                  หัวหน้าฝา่ยอาคารสถานท่ี 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียน  
 สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             

พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  
สนองมาตรฐาน ของสมศ. 

 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  

กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ   งานอาคารสถานที่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
ระยะเวลา ด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะชีวิต  เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ให้อยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่สร้างปัญหาต่อสังคม และเป็นผู้มีจิตอาสาร่วม
พัฒนาสังคมได้   สถานศึกษาควรได้รับการสนับสนุน การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อม เหมาะสม
สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน  ส่งผลการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น    

 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จึงจัดโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนประจ าปีการศึกษา2563  ขึ้น 
   
2.  วัตถุประสงค์  
 1. ด้านผลผลิต (Outputs) 
  1.1    ปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ เหมาะสม พอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน   
 2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
  2.1   มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน พอเพียง เหมาะสม กับการจัดการเรียนการสอน  
     
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1  เพื่อบริการนักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารอย่างทั่วถึง 97 เปอร์เซ็นต์ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.1.2  เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ สะดวกในการปฏิบัติงานและสามารถบริการแก่ชุมชนได้ 
  
 4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1   มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน พอเพียง เหมาะสม กับการจัดการเรียนการสอน 
 4.2  ผู้เรียนได้รับความสะดวก สบายในการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล และกีฬาอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี 
5.  วิธีด าเนินการ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
          (เดือน) 

ผู้ด าเนินงาน 

1.ขั้นเตรียมการ(p) 
   1.1 ประชุมชี้แจงวางแผน/ก าหนดกิจกรรม 
   1.2 จัดท าโครงการ/ น าเสนอโครงการ 

 
2 มี.ค 2563-เม.ย 2563  

นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
  

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
    2.1 ด าเนินงานตามแผนปฏิทิน 
    2.2 ผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการ 

 
เม.ย 2563-พ.ค 2563 
พ.ค 2563-ก.พ 2564 
 
 

  นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
 
 
  

3.ขั้นติดตาม (c) 
  3.1 ประชุมรายงานผลการด าเนินงาน 

  
พ.ค 2563-ก.พ 2564 
 

 นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
   4.1  สรุปผลการประเมินผลตามกิจกรรมใน
โครงการเป็นรูปเล่ม รายงานผลการประเมิน 

ม.ค 2564-มี.ค 2564  นายณัฐพงษ ์ ตุ้ยกุลนา 
 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)                                      
 
 ที่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
 

งบด าเนินการ 
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

1  ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียน - - 1,200,000 ตลอดปีการศึกษา 
  

รวมเป็นเงิน 
 

1,200,000 
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7.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

 1.  โรงเรียนมีสนามฟุตบอลที่ เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน   
 2.  สามารถใช้สนามฟุตบอลในการจัดกิจกรรมกีฬาอ่ืนๆได้อย่าง
เหมาะสม   
3.  ผู้เรียนได้รับความสะดวก สบายในการฝึกซ้อม    
4. เป็นการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีการออกก าลังกายได้อย่าง
สม่ าเสมอ ให้มีพลานามัยที่ดี   
 

1.สังเกต 
2.ซักถาม 
3.ใช้แบบประเมนิ 

1. แบบสอบถาม 
2. ภาพกิจกรรม   

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1  โรงเรียนมีสนามฟุตบอลที่ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   
      8.2  โรงเรียนสามารถใช้สนามฟุตบอลในการจัดกิจกรรมกีฬาอ่ืนๆได้อย่างเหมาะสม   

8.3  ผู้เรียนได้รับความสะดวก สบายในการฝึกซ้อมกีฬา    
8.4 เป็นการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีการออกก าลังกายได้อย่างสม่ าเสมอ ให้มีพลานามัยที่ดี   
8.5  ผู้เรียนมีความพึงพอใจ มีความสุขขณะอยู่ในสถานศึกษา สุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรม    
      จริยธรรม  มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์  

     
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (                                  )                                     (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 

                                                                  หัวหน้าฝา่ยอาคารสถานท่ี 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการจัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราว   
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             

พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  
สนองมาตรฐาน ของสมศ. 

 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  

กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ   งานอาคารสถานที่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
ระยะเวลา ด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะชีวิต  เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ให้อยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่สร้างปัญหาต่อสังคม และเป็นผู้มีจิตอาสาร่วม
พัฒนาสังคมได้   สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการ ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับอาคารสถานที่ ใน
สถานศึกษา ตลอดถึงผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา  มีความปลอดภัย  สะดวก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
        โรงเรยีนหนองคายวิทยาคาร จึงจัดโครงการโครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจ าปีการศึกษา 2563  ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์  
 1. ด้านผลผลิต (Outputs) 
  1.1    มีเวรยามรักษาการณ์ ความปลอดภัย  ประจ าสถานศึกษา 

2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
  2.1    สร้างความปลอดภัยให้กับสถานที่ราชการ ตลอดถึงผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2    ผู้เรียนมีความพึงพอใจ และมีความสุขขณะอยู่ในสถานศึกษา 

    
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1  เพื่อบริการนักเรียนและครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อย่างทั่วถึง 97 เปอร์เซ็นต์ 

3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.1.2  เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ สะดวกในการปฏิบัติงานและสามารถบริการแก่ชุมชนได้ 
  
 4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1   มียามประจ าหน้าประตูโรงเรียน และท าหน้าที่ดูแล อาคารสถานที่ ให้เกิดความปลอดภัย    
 4.2   เกิดความสะดวก ปลอดภัย แก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา  
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5.  วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

          (เดือน) 
ผู้ด าเนินงาน 

1.ขั้นเตรียมการ(p) 
   1.1 ประชุมชี้แจงวางแผน/ก าหนดกิจกรรม 
   1.2 จัดท าโครงการ/ น าเสนอโครงการ 

 
2 มี.ค 2563-เม.ย 2563  

นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
  

2. ขั้นด าเนินการ (D) 
    2.1 ด าเนินงานตามแผนปฏิทิน 
    2.2 ผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการ 

 
เม.ย 2563-พ.ค 2563 
พ.ค 2563-ก.พ 2564 
 
 

  นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
 
 
  

3.ขั้นติดตาม (c) 
  3.1 ประชุมรายงานผลการด าเนินงาน 

  
พ.ค 2563-ก.พ 2564 
 

 นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
   4.1  สรุปผลการประเมินผลตามกิจกรรมใน
โครงการเป็นรูปเล่ม รายงานผลการประเมิน 

ม.ค 2564-มี.ค 2564  นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา 
 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  11,800 ( หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)                                       
 
 ที่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
 

งบด าเนินการ 
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

1  จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 584,400 - - ตลอดปีการศึกษา 
  

รวมเป็นเงิน 
 

 
584,400 
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7.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

 1.  มียามประจ าหน้าประตูโรงเรียน และท าหน้าที่ดูแล อาคาร
สถานที่ ให้เกิดความปลอดภัย    
2.   เกิดความสะดวก ปลอดภัย แก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.สังเกต 
2.ซักถาม 
3.ใช้แบบประเมิน 

1. แบบสอบถาม 
2. ภาพกิจกรรม   

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     8.1  มียามประจ าหน้าประตูโรงเรียน และท าหน้าที่ดูแล อาคารสถานที่ ให้เกิดความปลอดภัย    

8.2   เกิดความสะดวก ปลอดภัย แก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา  
     8.3  ผู้เรียนมีความพึงพอใจ มีความสุขขณะอยู่ในสถานศึกษา   
     
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (                                  )                                     (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 

                                                                  หัวหน้าฝา่ยอาคารสถานท่ี 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             

พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  
สนองมาตรฐาน ของสมศ. 

 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  

กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ       ฝ่ายอาคารสถานที่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกชพรรณ  มหิศนันท์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริม เพ่ือให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็นสิ่งที่

โครงการธนาคารโรงเรียนมุ่งหวังก็คือให้เด็กรู้จักการท างานที่ต้องมีความซื่อสัตย์และมีความสุจริตเพราะว่าการ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับเงินนั้น ต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความสุจริตเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นรากฐานน าไปสู่สังคมที่ดีคนก็
จะมีระเบียบของชีวิต มีสังคมที่ไม่ต้องเสี่ยงกับความที่มีการกระท าที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมากนักธนาคารโรงเรียนจะ
เน้นเฉพาะเรื่องการฝากเงินกับถอนเงิน เด็กก็จะเริ่มคุ้นเคยกับการที่จะรับฝากเงิน ถอนเงิน ท าบัญชีคือ
ชีวิตประจ าวันของเด็ก เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้เป็นการจัดระเบียบชีวิตของตน ถ้าไม่มี
ระเบียบชีวิตว่าจะใช้จ่ายกันอย่างไร รายได้เป็นยังไง จ่ายเป็นยังไงจะไม่มีทางที่จะก าหนดแผนชีวิตของตนเองใน
เรื่องของเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการที่เพียงแต่ให้เด็กรู้จักการอดออม เด็กยังรู้จักฝึกงาน ท างานเป็น ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ต้อนรับลูกค้าเป็น คือเรื่องส าคัญในสังคมไทยการให้บริการนั้นเป็นเรื่องซ่ึงการแข่งขันการมีชีวิตอยู่
รอดในอนาคต ธนาคารโรงเรียนจึงเป็นเป้าหมายคือการที่ให้เด็กฝึกงานในภาคปฏิบัติจริงคุ้นเคยกับระบบการเงิน
จริง ได้มีการออมด้วยตัวเองให้เกิดความรู้สึกโดยการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ด้านผลผลิต (Outputs) 
1.1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบ 
       เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการท างานสามารถน าไปใช้ 
       ชีวิตประจ าวันได้ 
1.3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียรพยาม 
       ขยัน อดทน ละเอียด รอบครอบในการท างาน และเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 

2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
2.1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน 
2.2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น 
2.3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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3. เป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ 
1.1 นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  จ านวน 1,127 คน มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
ในการท างานสามารถน าไปใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร มีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถด ารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร มีทักษะการบริหาร การจัดการ การบริการ 
และการท างานอย่างมีขั้นตอน 

 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการท างาน มีทักษะการบริหาร การบริการ และ
การท างานอย่างมีข้ันตอน 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น และรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 
1.1 ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 
1.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

 
มีนาคม-พฤษภาคม 2563 
 

 
กชพรรณ  มหิศนันท ์

2. ข้ันด าเนินการ (D) 
2.1.ด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
2.1.1 การฝาก => กรอกเอกสาร "ใบฝากเงิน" (ตามตัวอย่าง) พร้อม
สมุดบญัช ี
2.1.2 การถอน => กรอกเอกสาร "ใบถอนเงิน" (ตามตัวอย่าง) 
พร้อมสมดุบัญชี 
2.1.3 ยื่นเอกสารพร้อมสมุดบัญชตี่อเจ้าหน้าท่ีหน้าเคาเตอร์ เพื่อรับ
การบริการ  

 
มิถุนายน 2563-มีนาคม 2564 

 
กชพรรณ  มหิศนันท ์

3. ข้ันติดตาม (C) 
3.1 ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
กชพรรณ  มหิศนันท ์

4. ข้ันประเมินและรายงานผล(A) 
4.1 จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
กชพรรณ  มหิศนันท ์
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6. แผนการใช้งบประมาณ 
แผนงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน  30,000  บาท   
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ปรับปรุงธนาคารโรงเรียน 
2. จัดซื้อวัสดุ คุรุภัณฑ์ 
3. ซ่อมแซม 

งบสนับสนุน 
 

งบสนับสนุน 
 

งบสนับสนุน 
 

- 
 
- 
 
- 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 

งบสนับสนุน 
 

งบสนับสนุน 
 

งบสนับสนุน 
 

รวมเป็นเงิน 30,000 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม 
และสามารถด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการท างาน มีทักษะการบริหาร 
การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมให้นักเรียน
มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

จากการสอบถาม 
 

จากการสอบถาม 
 
 

จากการสอบถาม 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  จ านวน 1,250 คน มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ใน
การท างานสามารถน าไปใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
2. นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร มีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถด ารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร มีทักษะการบริหาร การจัดการ การบริการและการท างานอย่างมี
ขั้นตอน 

 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (                                  )                                     (นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา) 

                                                                  หัวหน้าฝา่ยอาคารสถานท่ี 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการพัฒนาปรับปรุงกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             

พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  
สนองมาตรฐาน ของสมศ. 

 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  

กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคมสันติ  ผลาจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นกลุ่มงานที่ให้บริหารกับนักเรียน ตลอดผู้มาใช้บริการจากด้านนอกโรงเรียน มีการจัดห้อง
ส านักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้มีคุณภาพและทักษะใหม่ๆให้กับนักเรียน ครูและผู้ใช้บริการ อย่างต่อเนื่อง แต่
สภาพห้องในปัจจุบันนี้ไม่เพียงพอส าหรับในการให้บริการและไม่มีอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวก กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป จึงคิดโครงการปรับปรุงห้องใหม่ในปีการศึกษา 2563  เพ่ือพัฒนาปรับสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้มี
บรรยากาศในการบริการได้ดียิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. ด้านผลผลิต  (Outputs) 
  1.1 เพื่อปรับปรุงห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  1.2 เพื่อจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและท างานได้รวดเร็ว 
 2. ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
  2.1 เพ่ือปรับปรุงห้องให้มีสื่อที่ทันสมัย 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
1.1 เพ่ือบริการนักเรียนและครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารอย่างทั่วถึง 95  เปอร์เซนต์ 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 เพื่อความสะดวกในการท างานและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. มีห้องและสื่อการท างานที่ทันสมัย 
2. ความพึงพอใจผู้รับบริการ 

 
 



193 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ข้ันเตรียมการ  (P) 
1.1 ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 

 
มีนาคม-เมษายน 2563 
 

 
คมสันติ  ผลาจันทร ์
 

2. ข้ันด าเนินการ  (D) 
2.1 จัดเตรียมวัสดุส านักงานบรหิารทั่วไป  

 
พฤษภาคม 2563 

 
คมสันติ  ผลาจันทร ์

3. ข้ันติดตาม  (C) 
3.1 ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
คมสันติ  ผลาจันทร ์

4. ข้ันประเมินและรายงานผล (A) 
4.1 จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
คมสันติ  ผลาจันทร ์

 
6. แผนการใช้งบประมาณ    งบประมาณ  1,891 บาท  (หนึ่งแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการใช้เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  กระดาษถ่ายเอกสาร 
หมึกเติม วัสดุ-อุปกรณ์ส านักงาน 

- - 1,891 ตลอดปีการศึกษา 

รวมเป็นเงิน 1,891 บาท 
หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัดและ 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ 
ประเมินผล 

    1. ความพึงพอใจผู้รับบริการ แบบส ารวจ แบบสอบถาม แบบส ารวจ  
แบบสอบถาม 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. มีห้องและสื่อการท างานที่ทันสมัย 
 2. ให้บริการกับผู้มาติดต่อสะดวกและรวดเร็ว 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (                                          )                            (นายคมสันติ  ผลาจันทร์) 

                                                                   หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

  

 



195 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

โครงการงานรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             

พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  
สนองมาตรฐาน ของสมศ. 

 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  

กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกิ่งกาญจน์  เทศศรีเมือง และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ฉบับปรับปรุง 2561   มุ่งพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ กลุ่มงานบริหารทั่วไปจะต้องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 สอดคล้องกับท่ีส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานพ้ืนที่การศึกษา ที่ก าหนด และ
ความตอ้งการของนักเรียนทั้งในเขตและนอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  สามารถน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต
ข้างหน้าได้และด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  จะสามารถจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและ มาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ด้านผลผลิต  (Outputs) 
1.1 . เพ่ือจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ในการรับสมัครนักเรียน 
2. ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
2.1 เพ่ือให้นักเรียน สามารถหาที่เรียนได้ตามความต้องการ  และให้เหมาะสมกับความสะดวกของการ
เดินทาง 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1. ด้านปริมาณ 
1. สามารถด าเนินการรับนักเรียนได้เต็มจ านวน 100 เปอร์เซนต์ 
3.2. ด้านคุณภาพ 
2.1 สามารถด าเนินการรับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ในการรับนักเรียนเพียงพอ 
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจผู้รับบริการ 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 
1.1 ส ารวจอุปกรณ์ ประชุมครูในกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานท่ีต้อง
ปฏิบัติ จัดท ารายละเอียดของโครงการวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการ ด าเนินงานและการบริหารจัดการตา่ง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการ ตดิตามประเมินผลให้ชัดเจน 
1.2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 

 
มกราคม 2564 
 
 
 
มกราคม 2564 

 
คมสันติ  ผลาจันทร ์
 
 
 
คมสันติ  ผลาจันทร ์

2. ข้ันด าเนินการ (D) 
2.1 ด าเนินการตามกระบวนการ วิธีการที่ก าหนดไว ้ 

 
กุมภาพันธ-์มีนาคม 2564 

 
คมสันติ  ผลาจันทร์ 
และคณะ 

3. ข้ันติดตาม (C) 
3.1 ประเมินการด าเนินงานเป็นระยะ  
3.2 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 
3.3 ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาใหเ้หมาะสมยิ่งขึ้น 

 
กุมภาพันธ-์เมษายน  2564 

 
คมสันติ  ผลาจันทร ์
และคณะ 

4. ข้ันประเมินและรายงานผล (A) 
4.1 นิเทศและติดตามผลการด าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 
4.2 สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลโครงการ 

 
เมษายน-พฤษภาคม 2564 

 
คมสันติ  ผลาจันทร ์
และคณะ 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน  32,000.-  บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณท่ีจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
2. เบี้ยเลี้ยงการด าเนินงาน 
( ส าหรับผู้ท างาน ) 

32,000 
- 
 

- 
- 

- 
- 
 

34,000 
- 
 

รวมเป็นเงิน 32,000  บาท 
หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและ 

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ 

ประเมินผล 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
ในการรับนักเรียนเพียงพอ 
2. ผู้รับบริการมีความพอใจกับการบริการ 

การสัมภาษณ์และตอบ
แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มเีรียนมาสมัครเพียงกับตามที่ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
2. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการรับนักเรียนอย่างเพียงพอ 
 

 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (                                          )                            (นายคมสันติ  ผลาจันทร์) 

                                                                   หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนกับชุมชน 

สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             
พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  

สนองมาตรฐาน ของสมศ. 
 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  

สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  
กลยุทธ์ที่ 5 

ลักษณะโครงการ  ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุดาพร  ผลาจันทร์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล. 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2561 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  จึงมีการพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียนกับชุมชนโดยปรับปรุงพัฒนา   
จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพทันสมัยและเพียงพอกับการปฏิบัติงาน  อันจะส่งผลให้การบริหารสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ด้านผลผลิต (Outputs) 
1.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงานโรงเรียนกับชุมชน 
1.2 บุคลกร มีความรู้ ความเข้าใจในการท างาน สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อบุคลากรที่รับบริการ 
2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
2.1 มีวัสดุฝึก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  ในการจัดการปฏิบัติงานโรงเรียนกับชุมชน 
2.2 บุคลกร มีความรู้ ความเข้าใจในการท างาน สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อบุคลกรที่รับบริการ 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
1.1 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร มีสื่อการสอน  มีวัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ  ทันสมัย และ
เพียงพอส าหรับงาน คิดเป็นร้อยละ 100 
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1.2 บุคลากรในกลุ่มงาน มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 85 
1.3 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อบุคลากรที่รับบริการมีความพึงพอใจ คิด
เป็นร้อยละ 85 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 บุคลากรในกลุ่มงาน มีความรู้ความเข้าใจ ในการบริการ 
2.2 โรงเรียนหนองคายวิทยาคารมมีระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ และสื่อ  ที่มีคุณภาพ ทันสมัยและเพียงพอส าหรับ 
การปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการท างาน สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
3. โรงเรียนหนองคายวิทยาคารมมีระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 
1.1 ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 

 
มีนาคม-เมษายน 2563 
 

 
สุดาพร  ผลาจันทร ์
และคณะ 

 
5. วิธีด าเนินการ (ต่อ) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 
1.1 ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 

 
มีนาคม-เมษายน 2563 
 

 
สุดาพร  ผลาจันทร ์
และคณะ 

2. ข้ันด าเนินการ (D) 
2.1 การประสานงานกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมที่จดัการศึกษา รวมทั้งการสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
2.2 การให้และรับบริการชุมชน หน่วยงานการศึกษา 
2.3 การร่วมกิจกรรมส่งเสรมิวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 
พฤษภาคม 2563-มีนาคม 
2564 

 
สุดาพร  ผลาจันทร ์
และคณะ 

3. ข้ันติดตาม (C) 
3.1 ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ 

 
มีนาคม 2564 

สุดาพร  ผลาจันทร ์
และคณะ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

4. ข้ันประเมินและรายงานผล(A) 
4.1 จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

 
มีนาคม 2564 

สุดาพร  ผลาจันทร์
และคณะ 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา  จ านวน  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการใช้

เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และซ่อมบ ารุง - - 2,000 ตลอดปีการศึกษา 
2. งานสืบสานประเพณี - 1,000 - ตลอดปีการศึกษา 
3. งานพิธีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา - 7,000 - ตลอดปีการศึกษา 
 รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 

 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย 
และเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
2. การบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพนักเรียนและ 
ผู้ปกครองที่มาติดต่อประสานงานกับโรงเรียนมี 
ความพึงพอใจ จากการให้บริการ 
3.การประสานงานกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันสังคมที่จัดการศึกษา รวมทั้ง 
การสืบสานประเพณีท้องถิ่น 

1. สังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 
3. สอบถาม 

1. แบบประเมิน
กิจกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. ภาพกิจกรรม 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากร มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเพียงพอ ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2. บุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการท างาน สามารถให้บริการ สะดวกและรวดเร็ว 
3. โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อบุคลากรที่รับบริการ 
 

 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (                                          )                            (นายคมสันติ  ผลาจันทร์) 

                                                                   หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนและบริการด้านสุขภาพ 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             

พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  
สนองมาตรฐาน ของสมศ. 

 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  

กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ส.ต.ต.สมบูรณ์  ชัยทอง และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการบริการด้านสุขภาพนักเรียน และบุคคลากรในสถานศึกษา ห้องพยาบาลโรงเรียนหนองคาย
วิทยาคาร จะต้องมีวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ที่เพียงพอแก่การให้บริการด้านสุขภาพของนักเรียน งานอนามัย
โรงเรียนจึงจัดโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์บริการด้านสุขภาพ ขึ้นมา เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ด้านผลผลิต  (Outputs) 
1.1 เพื่อช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาล บรรเทาอาการที่เจ็บป่วยของนักเรียนในโรงเรียน 
      ที่เจ็บป่วยให้ปลอดภัยก่อนน าส่งโรงพยาบาล 
1.2 เพื่อเป็นที่นอนพักชั่วคราวของนักเรียนที่เจ็บป่วยในโรงเรียน 
2. ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สามารถใช้บริการด้านสุขภาพได้ทุกคนอย่างทั่วถึง 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1. นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารเป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2.2. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลรักษาด้านสุขภาพ มีห้อง ยาและเครื่องมือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่
เจ็บป่วยของนักเรียนในโรงเรียนที่เจ็บป่วยให้ปลอดภัยก่อนน าส่งโรงพยาบาล 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการดูแลรักษาด้านสุขภาพ 

 

5. วิธีด าเนินการ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 
1.1 ส ารวจอุปกรณ์ ประชุมครูในกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานท่ีต้อง
ปฏิบัติ จัดท ารายละเอียดของโครงการวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการ ด าเนินงานและการบริหารจัดการตา่ง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการ ตดิตามประเมินผลให้ชัดเจน 
1.2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 

 
เมษายน 2563 
 
 
 
เมษายน 2563 

 
ส.ต.ต.สมบูรณ์   
ชัยทอง และคณะ 
 
 
 

2. ข้ันด าเนินการ (D) 
2.1 บริการสุขภาพในห้องพยาบาล  
2.2 บริการสุขภาพในการไปศึกษานอกสถานศึกษา 
2.3 บริการสุขภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
2.4 จัด เตรียมชดุที่นอนพักของผู้ป่วยไว้ให้สะอาดเรียบร้อย   
2.5 จัด เตรียม ภาชนะอุปกรณ์เวชภัณฑ์ในห้องพยาลให้พร้อมแก่
การบริการ 
2.6 วัด น้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียนทุกคน 
2.7 จัดท าข้อมลู การปฏิบตัิงาน 
2.8 จัดท าสรุปผลการปฏิบตัิงาน   

 
พฤษภาคม 2563 -มีนาคม 
2564 

 
ส.ต.ต.สมบูรณ์   
ชัยทอง  และคณะ 

3. ข้ันติดตาม (C) 
3.1 ประเมินการด าเนินงานเป็นระยะ  
3.2 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 
3.3 ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาใหเ้หมาะสมยิ่งขึ้น 

 
มิถุนายน 2563-กุมภาพันธ์ 
2564 

 
ส.ต.ต.สมบูรณ์   
ชัยทอง  และคณะ 

4. ข้ันประเมินและรายงานผล (A) 
4.1 นิเทศและติดตามผลการด าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 
 
4.2 สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลโครงการ 

 
มิถุนายน 2563-มีนาคม 2564 
มีนาคม 2564 

 
ส.ต.ต.สมบูรณ์   
ชัยทอง  และคณะ 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณเป็นเงิน   จ านวน     40,000   บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
   การแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการใช้เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมวางแผนและท าโครงการ
เสนอขออนุมัติ และค าสั่ง
มอบหมายงาน 

- - - เม.ย 2563 

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ - - 20,000 ตลอดปีการศึกษา 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาการใช้เงิน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. ปรับปรุงห้อง จัดตกแต่งห้อง  
และซัก ชุดที่นอนห้องพยาบาล 

- - 20,000 ตลอดปีการศึกษา 

4. ประเมินผล สรุปผล เป็นรปูเล่ม 
และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

- - -  

รวมเป็นเงิน 40,000 บาท 
 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและ 

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ 

ประเมินผล 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลรักษาด้าน
สุขภาพ มีห้อง ยาและเครื่องมือการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นที่เจ็บป่วยของนักเรียนใน
โรงเรียนที่เจ็บป่วยให้ปลอดภัยก่อนน าส่ง
โรงพยาบาล 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการ
ดูแลรักษาด้านสุขภาพ 

การสัมภาษณ์และตอบ
แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ทุกคนได้รับการดูแลรักษาด้านสุขภาพ ทั้งที่อยู่ในโรงเรียน และนอก
โรงเรียน ส่งผลท าให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี  มีร่างกาย แข็งแรงและปลอดภัยจาก โรคติดต่อต่างๆได้ 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (                                          )                            (นายคมสันติ  ผลาจันทร์) 

                                                                   หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 

สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             
พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  

สนองมาตรฐาน ของสมศ. 
 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  

สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  
กลยุทธ์ที่ 5 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุษณีย์  ดีแป้น 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 แนวคิดในการพัฒนาประเทศได้อาศัยหลักการส าคัญ 3 ประการคือ มุ่งให้ประชาชนพึ่งตน เอง มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศดังกล่าว จะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยจึงจะประสบผลส าเร็จ กิจกรรมสหกรณ์หรือ
อุดมการณ์สหกรณ์เป็นความร่วมมือกันของสมาชิก ในอันที่จะพัฒนาชีวิตและกลุ่มให้มีความเข็มแข็งเศรษฐกิจ 
พ่ึงพาตนเองได้ และด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข จึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ในสถานศึกษา คือ กิจกรรม
สหกรณ์ร้านค้า 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์ร้านค้าโดยการปฏิบัติจริง นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการ
เรียนรู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ มีนิสัยไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักการประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ด้านผลผลิต  (Outputs) 
1.1 เพ่ือปลูกฝังความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
1.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 
1.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
2.1 เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม 

 

3. เป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีการวางแผนในการใช้จ่ายและการลงทุน 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4. นักเรียนร้อยละ 80 นิสัยรักการประหยัดอดออม 
2. ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนในการใช้จ่าย ประหยัดอดออม 
2. มีความรับผิดชอบและสามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
    อย่างเหมาะสม 

 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์ ได้ปฏิบัติจริง วางแผนในการใช้จ่ายและการลงทุน 
    มีนิสัยรักการประหยัดอดออม 
 

5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 
1.1 ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 

 
มีนาคม-เมษายน 2563 
 

 
อุษณีย์  ดีแป้น 
 

2. ข้ันด าเนินการ (D) 
2.1 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณส์ านักงาน 
2.2 ส ารวจรายการ ราคากลางสินค้า  
2.3 จัดจ าหน่ายเปดิบริการในช่วงเวลาที่ก าหนด 

 
พฤษภาคม 2563-กุมภาพันธ์ 
2564 

 
อุษณีย์  ดีแป้น 

3. ข้ันติดตาม (C) 
3.1 ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
อุษณีย์  ดีแป้น 

4. ข้ันประเมินและรายงานผล(A) 
4.1 จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
อุษณีย์  ดีแป้น 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน  -  บาท (ไม่ขอใช้งบฯ) 
 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา
การใช้เงิน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

- - - - - - 
รวมเป็นเงิน - 
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7. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้พ้ืนฐาน
เรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง  
2.นักเรียนร้อยละ 80 มีการวางแผนใน
การใช้จ่ายและการลงทุน  
3.นักเรียนร้อยละ 80 มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
4. นักเรียนร้อยละ 80 นิสัยรักการ
ประหยัดอดออม 

1. สังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 
3. สอบถาม 
 

1. บัญชีรายชื่อสมาชิก 
2. แบบสอบถาม 
3. ภาพกิจกรรม 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนมีร้านค้าสวัสดิการบริการแก่ครูและนักเรียน 
 2. ครูและนักเรียนเข้าใจหลักพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
 3. โรงเรียนน าผลการด าเนินงานไปพัฒนาการศึกษา 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (                                          )                            (นายคมสันติ  ผลาจันทร์) 

                                                                   หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

  

 



208 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

โครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 

สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             
พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  

สนองมาตรฐาน ของสมศ. 
 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  

สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  
กลยุทธ์ที่ 5 

ลักษณะโครงการ  ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพวงแก้ว  ลิ้มบุพศิริพร 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีประชุม ครม. ได้มติเห็นชอบแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2550 - 2559) 

โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
2. อนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 3. ธ ารง รักษา สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย 4. สร้างสังคมคุณธรรมใน
กระแสโลกาภิวัตน์ 5. สร้างภาคีขับเคลื่อนการด าเนินงานทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 6. น าทุนทางวัฒนธรรม
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม และก าหนดให้วัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
การศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้ เช่น จากชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ และภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน ในการนี้ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ได้ท าการตกลงร่วมมือกับส านักวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
ในการจัดตั้งเป็นวัฒนธรรมโรงเรียนและศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอ าเภอเมืองหนองคาย แต่ยัง
ขาดอาคารสถานที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรม  และจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ด้านผลผลิต (Outputs) 
1.1 เพ่ือสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน  เป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
2.1 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
      จังหวัดหนองคาย 
2.2 จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เผยแพร่วัฒนธรรม 

 
3. เป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
1.1 นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  จ านวน 1,127 คน ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ และ 
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      รว่มสืบสานวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
2. ด้านคุณภาพ 
2.1 นักเรียน-บุคลากรโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร และประชาชนในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย 
     ได้มีโอกาสสืบค้น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตภายใต้ค่านิยมและความเชื่อ 
      ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 

 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. นักเรียนมีความรักในถิ่นก าเนิดของตนเอง 
2. นักเรียนได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 
1.1 ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 
1.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

 
มีนาคม-พฤษภาคม 2563 
 

 
พวงแก้ว  ลิ้มบุพศิริพร 
และคณะ 

 
5. วิธีด าเนินการ(ต่อ) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

2. ข้ันด าเนินการ (D) 
2.1.ด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
2.1.1 กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
2.1.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 
2.1.3 กิจกรรมที่ 3 จัดลานวัฒนธรรม 
2.1.4 กิจกรรมที่ 4 ศึกษาและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักเรียน 
2.1.5 กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม  

 
มิถุนายน 2563-มีนาคม 2564 

 
พวงแก้ว  ลิ้มบุพศิริพร 
และคณะ 

3. ข้ันติดตาม (C) 
3.1 ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
พวงแก้ว  ลิ้มบุพศิริพร 
และคณะ 

4. ข้ันประเมินและรายงานผล(A) 
4.1 จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

 
มีนาคม 2564 

พวงแก้ว  ลิ้มบุพศิริพร 
และคณะ 
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6. แผนการใช้งบประมาณ 
แผนงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน  5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ 3 จัดลานวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาและน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน 
กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

งบสนับสนุน 
งบสนับสนุน 
งบสนับสนุน 
งบสนับสนุน 

5,000 
งบสนับสนุน 

 

  
 
 
 
 
 

งบสนับสนุน 
งบสนับสนุน 
งบสนับสนุน 
งบสนับสนุน 

5,000 
งบสนับสนุน 

 

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. นักเรียนมีความรักในถิ่นก าเนิดของตนเอง 
2. นักเรียนได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับชุมชน 

จากการสอบถาม 
จากการสอบถาม 

 
จากการสอบถาม 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนและชุมชนมีความเชื่อและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
2. เกิดการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยใช้มิติทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (                                          )                            (นายคมสันติ  ผลาจันทร์) 

                                                                   หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการพัฒนากิจกรรมประกันชีวิตนักเรียน 

สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             
พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  

สนองมาตรฐาน ของสมศ. 
 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  

สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  
กลยุทธ์ที่ 5 

ลักษณะโครงการ  ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววราภรณ์  จันทรประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
   เพ่ือเป็นการตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี มีการประกันตนเองมิให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ในปัจจุบันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในโรงเรียน 
และนอกโรงเรียน ดังนั้นเพ่ือเป็นการรองรับปัญหาที่เกิดข้ึน โรงเรียนจึงจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุแก่บุคลากรและ
นักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ด้านผลผลิต (Outputs) 
1.1 เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
1.2 เพ่ือลดภาระของโรงเรียนในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลนักเรียนเมื่อได้รับอุบัติเหตุในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 
2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
2.1 เพ่ือให้ผู้ปกครอง มั่นใจในสวัสดิภาพของนักเรียนขณะอยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

 
3. เป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
1.1 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  จ านวน 1,127 คน ได้รับความปลอดภัยใน
สวัสดิภาพและสวัสดิการที่ดี 

 
2. ด้านคุณภาพ 

2.1 นักเรียน-บุคลากรโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ทุกคนได้รับการประกันอุบัติเหตุ 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. นักเรียนมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 2. นักเรียนได้รับการดูแลค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลนักเรียนเมื่อได้รับอุบัติเหตุในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 
3. นักเรียนมีความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 
1.1 ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 
1.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

 
มีนาคม-พฤษภาคม 2563 
 

 
ศุภารมย์  นกอยู่ 
 

2. ข้ันด าเนินการ (D) 
2.1.ด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
2.1.1 กิจกรรมที่ 1 ช้ีแจงหลักการและเหตุผลการประกัน 
2.1.2 กิจกรรมที่ 2 รูปแบบการประกันและผลประโยชน์ที่ได้รับ 

 
มิถุนายน 2563-มีนาคม 2564 

 
ศุภารมย์  นกอยู่ 
 

3. ข้ันติดตาม (C) 
3.1 ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
ศุภารมย์  นกอยู่ 

4. ข้ันประเมินและรายงานผล(A) 
4.1 จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
ศุภารมย์  นกอยู่ 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
แผนงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน  -  บาท (ใช้เงินนอกงบประมาณโรงเรียน) 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงหลักการและเหตุผลการ
ประกัน 
กิจกรรมที่ 2 รูปแบบการประกันและ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

งบสนับสนุน 
 

งบสนับสนุน 
 

- - งบสนับสนุน 
 

งบสนับสนุน 

รวมเป็นเงิน - 
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7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. นักเรียนมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
2. นักเรียนได้รับการดูแลค่าใช้จ่ายค่า
รักษาพยาบาลนักเรียนเมื่อได้รับอุบัติเหตุใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
3. นักเรียนมีความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

จากการสอบถาม 
 

จากการสอบถาม 
 
 

จากการสอบถาม 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนและบุคลากรมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
2. ผู้ปกครองนักเรียนลดภาระของโรงเรียนในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลนักเรียนเมื่อได้รับอุบัติเหตุใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
3. ผู้ปกครอง มีความมั่นใจในสวัสดิภาพของนักเรียนขณะอยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (                                          )                            (นายคมสันติ  ผลาจันทร์) 

                                                                   หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวงโยทวาทิต 

สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             
พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  

สนองมาตรฐาน ของสมศ. 
 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  

สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  
กลยุทธ์ที่ 5 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปริญญา  อุณาพรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพดนตรี(วงโยธวาทิต) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ

ได้เข้าร่วมฝึกฝนทักษะและการฝึกซ้อมการเล่นวงโยธวาทิต ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถของตนเอง รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภายใต้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านดนตรีสากลผ่านการฝึกซ้อมและการแสดงดนตรีสากลในวงโยธวาทิต 
และเป็นการพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ด้านผลผลิต (Outputs) 
1.1 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านสุนทรียภาพ 
1.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถทางด้านดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) 
1.3 เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
2.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเกิดความสามัคคี สนับสนุนการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเพ่ือ 
      พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพทางดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)สูงขึ้น 

 

3. เป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ 
1.1 นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  จ านวน 1,127 คน ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ และ 
      ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านสุนทรียภาพ 
1.2 นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถทางด้านดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) 
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2. ด้านคุณภาพ 
2.1 นักเรียนเกิดความสามัคคี สนับสนุนการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเพ่ือพัฒนาและ 
      ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีศักยภาพทางดนตรีสูงขึ้น 

 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี สนับสนุนการแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีศักยภาพทางดนตรีสูงขึ้น 

 
5. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 
1.1 ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 
1.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

 
มีนาคม-พฤษภาคม 2563 
 

 
ปริญญา  อุณาพรหม 

2. ข้ันด าเนินการ (D) 
2.1.ด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
2.1.1 กิจกรรมที่ 1 การฝึกซ้อม 
2.1.2 กิจกรรมที่ 2 การเข้าร่วมการแสดงในงานพิธีส าคญัต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรยีน 
2.1.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดหา เครือ่งดนตรี และอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1.4 กิจกรรมที่ 4 การดูแลรักษา ควบคุมก ากับ และซ่อมแซม 

 
มิถุนายน 2563-มีนาคม 2564 

 
ปริญญา  อุณาพรหม 

3. ข้ันติดตาม (C) 
3.1 ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
ปริญญา  อุณาพรหม 

4. ข้ันประเมินและรายงานผล(A) 
4.1 จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
ปริญญา  อุณาพรหม 
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6. แผนการใช้งบประมาณ 
ประเภทเงินอ่ืนๆ จ านวน  1,000,000  บาท  (ใช้เงินนอกงบประมาณ) 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. กิจกรรมที่ 1 การฝึกซ้อม 
2. กิจกรรมที่ 2 การเข้าร่วมการแสดงในงาน
พิธีส าคัญต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
3. กิจกรรมที่ 3 การจัดหา เครื่องดนตรี และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
4. กิจกรรมที่ 4 การดูแลรักษา ควบคุมก ากับ 
และซ่อมแซม 

งบสนับสนุน 
งบสนับสนุน 

 
งบสนับสนุน 

 
งบสนับสนุน 

- 
- 
 
- 
 
- 

50,000 
35,000 

 
900,000 

 
15,000 

งบสนับสนุน 
งบสนับสนุน 

 
งบสนับสนุน 

 
งบสนับสนุน 

รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี สนับสนุน
การแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีศักยภาพทางดนตรี
สูงขึ้น 

จากการสอบถาม 
 
 
 

แบบสอบถาม 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีศักยภาพทางด้านสุนทรียภาพมากขึ้น 
2. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถทางด้านดนตรี 
3. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. นักเรียนเกิดความสามัคคี สนับสนุนการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้
นักเรียนมีศักยภาพทางดนตรีสูงขึ้น 

 
 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (                                          )                            (นายคมสันติ  ผลาจันทร์) 

                                                                   หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวงโปงลางและดนตรีพื้นบ้าน 

สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             
พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  

สนองมาตรฐาน ของสมศ. 
 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  

สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  
กลยุทธ์ที่ 5 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุดาพร  ผลาจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพดนตรีพื้นเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจได้เข้า

ร่วมฝึกฝนทักษะและการฝึกซ้อมการเล่นโปงลางและดนตรีพ้ืนเมือง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถของตนเอง รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภายใต้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านดนตรีผ่านการฝึกซ้อมและการแสดงดนตรีโปงลางและดนตรีพ้ืนเมือง 
และเป็นการพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. ด้านผลผลิต (Outputs) 
1.1 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านสุนทรียภาพ 
1.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถทางด้านดนตรีโปงลาง 
      และดนตรีพ้ืนเมือง 
1.3 เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
2.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเกิดความสามัคคี สนับสนุนการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเพ่ือ 
      พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพทางดนตรีโปงลางและดนตรีพ้ืนเมืองสูงขึ้น 

 
3. เป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
1.1 นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  จ านวน 1,250 คน ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ และ 
      ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านสุนทรียภาพ 
1.2 นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถทางด้านดนตรีโปงลางและดนตรีพ้ืนเมือง 
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2. ด้านคุณภาพ 
2.1 นักเรียนเกิดความสามัคคี สนับสนุนการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเพ่ือพัฒนาและ 
      ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีศักยภาพทางดนตรีโปงลางและดนตรีพื้นเมืองให้สูงขึ้น 
2.2. สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย 

 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี สนับสนุนการแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีศักยภาพทางดนตรีโปงลางและดนตรีพื้นเมืองสูงขึ้น 

 

5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ข้ันเตรียมการ (P) 
1.1 ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 
1.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

 
มีนาคม-พฤษภาคม 2563 
 

 
สุดาพร  ผลาจันทร ์

2. ข้ันด าเนินการ (D) 
2.1.ด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
2.1.1 กิจกรรมที่ 1 การฝึกซ้อม 
2.1.2 กิจกรรมที่ 2 การเข้าร่วมการแสดงในงานพิธีส าคญัต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรยีน 
2.2.3 กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนดนตรีนาฏศลิปไ์ทยลาวสายสัมพันธ์ 
2.1.4 กิจกรรมที่ 4 การจัดหา เครือ่งดนตรี และอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1.5 กิจกรรมท่ี 5 การดูแลรักษา ควบคุมก ากับ และซ่อมแซม 

 
มิถุนายน 2563-มีนาคม 2564 

 
สุดาพร  ผลาจันทร ์

3. ข้ันติดตาม (C) 
3.1 ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
สุดาพร  ผลาจันทร ์

4. ข้ันประเมินและรายงานผล (A) 
4.1 จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

 
มีนาคม 2564 

 
สดุาพร  ผลาจันทร ์
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6. แผนการใช้งบประมาณ 
แผนงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน  -  บาท  (ใช้เงินนอกงบประมาณ) 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 การฝึกซ้อม 
2. กิจกรรมที่ 2 การเข้าร่วมการแสดงในงาน
พิธีส าคัญต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
3. กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนดนตรีนาฏศิลป์
ไทยลาวสายสัมพันธ์ 
4. กิจกรรมที่ 4 การจัดหา เครื่องดนตรี และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
5. กิจกรรมที่ 5 การดูแลรักษา ควบคุมก ากับ 
และซ่อมแซม 

งบสนับสนุน 
งบสนับสนุน 

 
งบสนับสนุน 

 
งบสนับสนุน 

 
งบสนับสนุน 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

งบสนับสนุน 
งบสนับสนุน 

 
งบสนับสนุน 

 
งบสนับสนุน 

 
งบสนับสนุน 

รวมเป็นเงิน - 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี สนับสนุน
การแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีศักยภาพทางดนตรี
โปงลางและดนตรีพ้ืนเมืองสูงขึ้น 

จากการสอบถาม 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



222 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีศักยภาพทางด้านสุนทรียภาพมากขึ้น 
2. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถทางด้านดนตรีโปงลางและดนตรีพ้ืนเมือง 
3. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. นักเรียนเกิดความสามัคคี สนับสนุนการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้
นักเรียนมีศักยภาพทางดนตรีโปงลางและดนตรีพ้ืนเมืองสูงขึ้น 

 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (                                          )                            (นายคมสันติ  ผลาจันทร์) 

                                                                   หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป 
 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารบุคคล   
-สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  -พันธกิจการศึกษาของชาติ ข้อที่ 5 
-สนองมาตรฐานของ สมศ. 

-มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
-สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ที่  3 
 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ  กลุ่มงานบริหารบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ส.ต.ต.สมบูรณ์ ชัยทอง  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านบริการงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว  มีอิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ และจรรยาบรรณท่ีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญและก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังค ากล่าวที่ว่า “ถ้า
ปราศจากคน องค์กรก็ไม่อาจมีได้ เพราะคนเป็นผู้สร้างองค์กรข้ึนมา และคนยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่งจะ
ปฏิบัติภารกิจ  ไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคนในองค์กรเป็นส าคัญ” 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงาน นับตั้งแต่การวางแผน
อัตราก าลัง และการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ  ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ซึ่งทั้งหมดนี้
ต้องการมุ่งให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้วยความพึงพอใจ และมี
ความสุข 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนมุ่งเน้นให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะท าให้
เกิดผลประโยชน์แก่ส่วนรวมมากท่ีสุด โดยใช้หลักคุณธรรม ความสมานฉันท์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการ
ท างานโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เป็นต้นแบบ และตัวอย่างที่ดีงามในการ
ด าเนินชีวิตที่พอเพียง เรียบง่าย และมีความสุข ตามวิถีชีวิตของคนไทยถ้าบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุข 
องค์กรนั้นๆ ก็จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบบริหารงานธุรการ 
โดยปรับปรุงพัฒนา จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพทันสมัยและเพียงพอกับการปฏิบัติงาน  อันจะส่งผลให้การ
บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1.ด้านผลผลิต  (Outputs) 
   1.1. เพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารบุคคล  ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
  1.2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้พัฒนาความสามารถด้วยการอบรมประชุม สัมมนาตรง
ตามความต้องการและตรงตามหน้าที่งานที่รับผิดชอบ 
  1.3. เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
  1.4 มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  ในการปฏิบัติงานธุรการ  
  1.5 บุคลกร มีความรู้ ความเข้าใจในการท างาน สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.6 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อนักเรียนที่รับบริการ  

2.ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
2.1. ให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากการศึกษาดูงาน และน าความรู้มาปรับเปลี่ยนงาน

ที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
  2.2. ส่งเสริมการมีวิทยฐานะของบุคลากรเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
  2.3. สร้างบรรยากาศในการท างานด้วยความสมานฉันท์  เป็นไปด้วยความสุข 
  2.4 มีวัสดุฝึก อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการจัดการปฏิบัติงานธุรการ       
  2.5 บุคลกร มีความรู้ ความเข้าใจในการท างาน สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.6 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อนักเรียนที่รับบริการ         
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

1. ด้านปริมาณ 
1.1 การบริหารงานกลุ่มงานบริหารบุคคลเกิดประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 85 
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนางานในทุกๆ ด้านอย่างทั่วถึงตามความต้องการ 

และงานที่รับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 85 
1.3 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพครูอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 85 
1.4 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร มีสื่อการสอน มีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ ทันสมัย 

และเพียงพอส าหรับงานธุรการ คิดเป็นร้อยละ 100  
1.5 บุคลากรในกลุ่มงานธุรการ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 85 
1.6 โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อนักเรียนที่รับบริการมีความพึงพอใจ 

คิดเป็นร้อยละ 85 
 

2. ด้านคุณภาพ 
2.1. บุคลากรได้รับการบริการในด้านวิชาชีพ 
2.2. บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนตามความต้องการ 
2.3. เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ยึดหลักคุณธรรม และหลักความพอเพียงของ

ในหลวงเป็นแก่นแท้ในการท างาน 
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2.4 โรงเรียนหนองคายวิทยาคารมมีระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. การบริหารงานกลุ่มงานบริหารบุคคลเกิดประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนางานในทุกๆ ด้านอย่างทั่วถึงตามความต้องการ

และงานที่รับผิดชอบ 
3. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพครูอย่างถูกต้อง 
4. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ และสื่อที่มีคุณภาพ ทันสมัยและเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานบุคคล

และธุรการ 
5. บุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการท างาน สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
6. โรงเรียนหนองคายวิทยาคารมมีระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ข้ันเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุม่งานแผนและงบประมาณผู้บริหาร 

เดือนมีนาคม- เดือนเมษายน 
2563 

 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 

2. ข้ันด าเนินการ  (D) 
   2.1.จัดกิจกรรมเสรมิความรู้ใหน้ักเรียน 
   2.2. เตรียมนักเรยีนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานบริหารบุคคล 

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

ตลอดปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานบริหารบุคคล 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 กลุ่มงานบริหารบุคคล 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ  

เงินอุดหนุนการศึกษาจ านวน  360,000 บาท    
 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  

ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ ์
1 ส่งเสริมการศึกษาดูงานของบุคลากร  50,000 70,000 - ตลอดปีการศึกษา กลุ่มงาน 

บริหารบุคคล 
2 พัฒนากลุ่มงานบริหารบุคคล งานธุรการ และส านักงาน - - 30,000 ตลอดปีการศึกษา กลุ่มงาน 

บริหารบุคคล 
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ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบด าเนินการ  

ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ ์
 วันส าคัญของชาติ (ราชพิธี) - - 10,000 ตลอดปีการศึกษา กลุ่มงาน 

บริหารบุคคล 
3 การไปราชการ - 200,000 - ตลอดปีการศึกษา กลุ่มงาน 

บริหารบุคคล 
 รวมเป็นเงิน   360,000 บาท 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 90 ของครู-อาจารย์และบุคคลากร         
ของโรงเรียนได้รับบริการที่ดี มีการจัดเก็บ
ข้อมูลได้ถูกต้อง   

1. สัมภาษณ์ สอบถาม ตอบ
แบบสอบถาม 

2. ตรวจสอบแฟ้มสะสมงาน  

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แฟ้มสะสมงานของครู 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารได้รับการบริการที่ดี สภาพเป็นกันเองให้ค าแนะน าแก่
เพ่ือนครูได้  

2. มีการจัดเก็บหลักฐานและข้อมูลได้โดยมีแฟ้มงาน สะดวกในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย 
3. บุคลากร มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเพียงพอ ส าหรับใช้ใน          

การปฏิบัติงานธุรการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. บุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการท างาน สามารถให้บริการ สะดวกและรวดเร็ว 
5. โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อนักเรียนที่รับบริการ 

 
 
ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ        ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(                               )                                     (ส.ต.ต.สมบูรณ ์ ชัยทอง) 
                                                                        หัวหน้าฝา่ยบุคคล 

  
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการใช้หนี้คงค้างปี 2562 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 

-พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 3,4,5 
สนองมาตรฐานของ  สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
-ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ข้อท่ี 1,2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ  กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนัฐธิชา   สีกุลนาวา 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 

    วัสดุ  ครุภัณฑ์มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน
ช่วยสนับสนุน ให้เกิดผลส าเรจ็ของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันโรงเรียน
หนองคายวิทยาคาร ยังขาดแคลนครุภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนด้านจัดการเรียนการสอน และระบบการบริหารงาน
ด้านต่างๆ จึงได้จัดหาสิ่งจ าเป็นเพี่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยการขอเครดิตเจ้าหนี้ต่าง
ส่งผลให้เกิดหนี้ค้างช าระข้ามปีงบประมาณ  

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณได้ด าเนินการจ่ายเงินในปีงบประมาณปัจจุบันจึงได้จัดท า
โครงการใช้หนี้ค้างช าระปีงบประมาณ  2562 ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
      1. ด้านผลผลิต 

1.1. จัดการหนี้ค้างช าระปีงบประมาณก่อน  ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดีเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1.2. โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 
 

      2. ด้านผลลัพธ์ 
2.1 มีงบสนับสนุนการศึกษาสามรถใช้งานได้ดีและเพียงพอกับความต้องการ  
2.2 โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 
2.3 มีงบประมาณในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
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3. เป้าหมาย 
  1. ด้านปริมาณ 

1.1. จัดการหนี้ค้างช าระปีงบประมาณก่อน  ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดีเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1.2. โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 
 2. ด้านคุณภาพ  
2.1 มีงบสนับสนุนการศึกษาสามรถใช้งานได้ดีและเพียงพอกับความต้องการ  
2.2 โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 
2.3 มีงบประมาณในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.  จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดีเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.  โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 

 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินโครงการ ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ   (P) 
    1.1  ประชุมชี้แจง 

 
ม.ค. – ก.พ. 2563 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 

2. ขั้นด าเนินการ   (D) 
   2.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ      
   2.2 ด าเนินตามโครงการ 

 
มี.ค. – เม.ย. 2563 
 
พ.ค. – ต.ค. 2563 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

3.  ขั้นติดตาม   (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / 
โครงการ 

 
ต.ค. – ธ.ค. 2563 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 

จัดท าสรุปและรายงานผล
โครงการถึงข้อบกพร่องที่ควร
น ามาแก้ไข หรือผลส าเร็จที่ต้อน
น ามาพัฒนาต่อไป 
 

 
ม.ค. – ก.พ. 2564 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
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6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา  จ านวน  1,000,000   บาท 

 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการใช้

เงิน 
ค่าวัสดุ ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 จ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้ค้างจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 

700,000 
 
 

300,000 - 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 -2 
ปีการศึกษา 2563 

 รวมเป็นเงิน(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 1,000,000  
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดีเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์และ
คุ้มค่ามากที่สุด 
3. มีงบประมาณในการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 

-  การสังเกต 
-  แบบประเมินผลการ 
   ด าเนินงาน 
 

-  การสังเกต 
-  แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   การบริหารจัดการด้านงบประมาณได้ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิ บรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญาและ
จุดเน้นโรงเรียน 
 

                               ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวนัฐธิชา   สีกุลนาวา) 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางปิยวรรณ  หอมสมบตัิ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 

หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
(นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองคายวทิยาคาร 
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โครงการ   การบริหารการเงินด้านเครื่องแบบ  อุปกรณ์การเรียน  หนังสือเรียน 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 

-พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 3,4,5 
สนองมาตรฐานของ  สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
-ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ข้อท่ี 1,2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ  กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนัฐธิชา   สีกุลนาวา 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 
 
1. หลกัการและเหตุผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  ซึ่งเป็นนโยบาย
เร่งด่วน "  คือ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมคีุณภาพ คือ ฟรีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงข้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ให้กับท้ังโรงเรียนรัฐบาลค่าเล่าเรียนฟรี ร้อยละ100  ถ้าเด็กคนไหนสละสิทธิ์จะมีใบประกาศเกียรติคุณให้ โดยใน
ส่วนของงบประมาณที่รัฐช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน คือ  ค่าเล่าเรียน  แบบเรียน เสื้อผ้า  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยจะได้รับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 ส่วน คือ ค่าเสื้อผ้าและค่าอุปกรณ์การเรียนทั้งนี้ 
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จึงเป็นโครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุนด้านปัญญา ยังเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระของผู้ปกครอง และเปิด
โอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม  

2. วัตถุประสงค์ 
      1. ด้านผลผลิต 

โรงเรียนตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการที่ได้ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการค่าเครื่องแบบนักเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน  
      2. ด้านผลลัพธ์ 

2.4 นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการค่าเครื่องแบบนักเรียนที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน   

2.5 ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดคา่ใช้จ่ายในเรื่องค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
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3. เป้าหมาย 

     1. ด้านปริมาณ 
        . นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การ
เรียน  และค่าหนังสือเรียน  นักเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน  
 2. ด้านคุณภาพ 

ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเครื่องแบบนักเรียน  
อุปกรณ์การเรียน  และค่าหนังสือเรียน   

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน  
และค่าหนังสือเรียน  นักเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ร้อยละ  100 
 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินโครงการ ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ   (P) 
    1.1  ประชุมชี้แจงครู 

 
ม.ค. – ก.พ. 2563 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 

2. ขั้นด าเนินการ   (D) 
   2.1  เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ      
   2.2 ด าเนินตามโครงการ 

 
มี.ค. – เม.ย. 2563 
 
พ.ค. – ต.ค. 2563 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

3.  ขั้นติดตาม   (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / 
โครงการ 
 

 
ต.ค. – ธ.ค. 2563 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล
(A) 
จัดท าสรุปและรายงานผล
โครงการถึงข้อบกพร่องที่ควร
น ามาแก้ไข หรือผลส าเร็จที่
ต้อนน ามาพัฒนาต่อไป 
 

 
ม.ค. – ก.พ. 2564 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
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6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา  จ านวน  1,134,687 บาท 

 
ที ่

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการใช้

เงิน 
ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 

ค่า
อุปกรณ์
การ
เรียน 

ค่าหนังสือ
เรียน 

1 อบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 
- จ่ายค่าหนังสือเรียน 

 

 
 
384,000 

 
 
 
160,772 

 
 
 
 
589,915 
 

ภาคเรียนที่ 1 -2 
ปีการศึกษา 2563 

 รวมเป็นเงิน(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนสี่
พันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

1,134,687  

 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1.  นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไมเ่สีย
ค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าหนังสือนเรียน ร้อยละ 100 

-  การสังเกต 
-  แบบประเมินผลการ 
   ด าเนินงาน 
 

-  การสังเกต 
-  แบบประเมินผลการ 
   ด าเนินงาน 

2.  ผู้เรียนและบุคลากร ร้อยละ 90  เกิดความพึงพอใจ -  การสังเกต 
-  การสอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 



233 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   โรงเรียนตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการที่ได้ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  และค่าหนังสือเรียน  ที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน  
 
 
 

                               ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวนัฐธิชา   สีกุลนาวา) 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางปิยวรรณ  หอมสมบตัิ)                                (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 

              หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
(นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองคายวทิยาคาร 
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โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณการเงินและพัสดุ 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 

-พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 3,4,5 
สนองมาตรฐานของ  สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
-ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ข้อท่ี 1,2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ  กลุ่มงานงบประมาณการเงิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนัฐธิชา   สีกุลนาวา 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน  เป็นงานส่วนหนึ่งของการบริหารงบประมาณพัสดุและสินทรัพย์  ตามนโยบายของรัฐบาล 
มุ่งเน้นให้หน่วยงานและบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านงบประมาณพัสดุและสินทรัพย์ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เนื่องจากสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐ ด้านการกระจายอ านาจ ท าให้สถานศึกษาขาดความมั่นใจใน
การบริหารงบประมาณ พัสดุและสินทรัพย์ และโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ เพื่ อให้การบริหารงานมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โรงเรียนจึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ พัสดุและสินทรัพย์ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 
      1. ด้านผลผลิต 

1.1. บุคลากรร้อยละ 80 มีความรู้ในระบบบัญชี-การเงิน พัสดุ 
1.2. โรงเรียนมีระบบบัญชีการเงินที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 
1.3. โรงเรียนจัดท าเอกสารพัสดุและครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน 

      2. ด้านผลลัพธ์ 
2.6 ระบบบัญชีพัสดุและครุภัณฑ์ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2.7 บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินงานระบบบัญชีการเงินและพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบบัญชี

การเงิน-พัสดุ 
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3. เป้าหมาย 

     1. ด้านปริมาณ 
        1.1. บุคลากรร้อยละ 80 มีความรู้ในระบบบัญชี-การเงิน พัสดุ 

1.2 โรงเรียนมีระบบบัญชีการเงินที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 
1.3 โรงเรียนจัดท าเอกสารพัสดุและครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน 

 2. ด้านคุณภาพ 
2.1 โรงเรียนจัดท าเอกสารพัสดุและครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน 
2.2 ระบบบัญชีพัสดุและครุภัณฑ์ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินงานระบบบัญชีการเงินและพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบ 

บัญชีการเงิน-พัสดุ 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.  บุคลากรร้อยละ 80 มีความรู้ในระบบบัญชี-การเงิน พัสดุ 
2.  โรงเรียนมีระบบบัญชีการเงินที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 
3.  โรงเรียนมีระบบบัญชีการเงินที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 
4.  ข้าราชการครูมีความรู้ความสามารถสูงขึ้น 

 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินโครงการ ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ   (P) 
    1.1  ประชุมชี้แจงครู 

 
ม.ค. – ก.พ. 2563 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 

2. ขั้นด าเนินการ   (D) 
   2.1  เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ      
   2.2 ด าเนินตามโครงการ 

 
มี.ค. – เม.ย. 2563 
 
พ.ค. – ต.ค. 2563 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

3.  ขั้นติดตาม   (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / 
โครงการ 
 

 
ต.ค. – ธ.ค. 2563 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล
(A) 
จัดท าสรุปและรายงานผล
โครงการถึงข้อบกพร่องที่ควร

 
ม.ค. – ก.พ. 2564 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินโครงการ ผู้ด าเนินงาน 

น ามาแก้ไข หรือผลส าเร็จที่
ต้อนน ามาพัฒนาต่อไป 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา  จ านวน  53,000 บาท 

 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการใช้

เงิน 
ค่าวัสดุ ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 อบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- จัดท าระบบบัญชีเอกสารทาง

การเงิน 
- จัดท าเอกสารพัสดุ 
- จัดท าเอกสารงานแผนงาน 
- ครุภัณฑ์ 

 

 
 
10,000 
 
10,000 
10,000 

  
 
 
 
 
 
23,000 

ภาคเรียนที่ 1 -2 
ปีการศึกษา 2563 

 รวมเป็นเงิน(ห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 53,000  
หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1.  ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนได้ร่วมกิจกรรมโครงการ
ทุกคน 

-  การสังเกต 
-  แบบประเมินผลการ 
   ด าเนินงาน 
 

-  การสังเกต 
-  แบบประเมินผลการ 
   ด าเนินงาน 
 
 

2.  ผู้เรียนและบุคลากร ร้อยละ 80  เกิดความพึงพอใจ -  การสังเกต 
-  การสอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ผู้เรียนและบุคากรได้บรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นโรงเรียน 
 
 
 

                               ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวนัฐธิชา   สีกุลนาวา) 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางปิยวรรณ  หอมสมบตัิ)                                (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 

              หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
(นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองคายวทิยาคาร 
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โครงการประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 

-พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 3,4,5 
สนองมาตรฐานของ  สมศ. 

-มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
-ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

-กลยุทธ์ข้อท่ี 1,2 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
เจ้าของโครงการ  กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนัฐธิชา   สีกุลนาวา 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 

    ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรในโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร มีโครงการในการพัฒนาบริบท
ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้   บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อภาระงานดังกล่าว 
ร้อยละ100   จึงจ าเป็นต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราว ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ โดยใช้งบประมาณของทางราชการเป็นค่าจ้างชั่วคราว 

ในระบบการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว จึงส่งผลให้มีการคุ้มครองแรงงานโดยจะได้ส่งเงินสมทบประกันสังคม
ส่วนของนายจ้างร้อยละ 5  ของเดือน จึงได้มีการจัดท าโครงการเพื่อรองรับการใช้เงินงบประมาณเพ่ือน าส่ง อันเป็น
การสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
      1. ด้านผลผลิต 

1.1. เพ่ือให้มีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
1.2. เพ่ือจะให้ช่วยเหลืองานอ่ืนๆที่ทางโรงเรียนยังขาดแคลน 
1.3. เพ่ือเป็นสวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราว 

      2. ด้านผลลัพธ์ 
2.8 เพ่ือจะให้ช่วยเหลืองานอ่ืนๆที่ทางโรงเรียนยังขาดแคลน 
2.9 เพ่ือจะให้ช่วยเหลืองานอ่ืนๆที่ทางโรงเรียนยังขาดแคลน 
2.10 เพ่ือเป็นสวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราว 
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3. เป้าหมาย 

     1. ด้านปริมาณ 
 1.1. เพ่ือให้มีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
1.2. เพ่ือจะให้ช่วยเหลืองานอ่ืนๆที่ทางโรงเรียนยังขาดแคลน 
1.3. เพ่ือเป็นสวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราว 

 2. ด้านคุณภาพ 
2.1 เพ่ือจะให้ช่วยเหลืองานอ่ืนๆที่ทางโรงเรียนยังขาดแคลน 
2.2 เพ่ือจะให้ช่วยเหลืองานอ่ืนๆที่ทางโรงเรียนยังขาดแคลน 
2.3 เพ่ือเป็นสวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราว 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.  การปฏิบัติงานตามตรงตามเวลาที่ก าหนด 
2.  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
3.  ปฏิบัติงานอื่นๆในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างดี 

 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินโครงการ ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ   (P) 
    1.1  ประชุมชี้แจง 

 
ม.ค. – ก.พ. 2563 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 

2. ขั้นด าเนินการ   (D) 
   2.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ      
   2.2 ด าเนินตามโครงการ 

 
มี.ค. – เม.ย. 2563 
 
พ.ค. – ต.ค. 2563 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

3.  ขั้นติดตาม   (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / 
โครงการ 

 
ต.ค. – ธ.ค. 2563 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 

จัดท าสรุปและรายงานผล
โครงการถึงข้อบกพร่องที่ควร
น ามาแก้ไข หรือผลส าเร็จที่ต้อน
น ามาพัฒนาต่อไป 
 

 
ม.ค. – ก.พ. 2564 

 
กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
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6. แผนการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา  จ านวน  42,420 บาท 

 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลาการใช้

เงิน 
ค่าวัสดุ ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 น าส่งเงินสมทบประกันสังคมส่วนของ
นายจ้าง   

 
 
 

 42,420 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1 -2 
ปีการศึกษา 2563 

 รวมเป็นเงิน(สี่หม่ืนสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาท
ถ้วน) 

42,420  

 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1.  ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองสวัสดิการ -  การสังเกต 

-  แบบประเมินผลการ 
   ด าเนินงาน 
 

-  การสังเกต 
-  แบบประเมินผลการ 
   ด าเนินงาน 
 
 

2.  ลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 100  เกิดความพึงพอใจ -  การสังเกต 
-  การสอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ลูกจ้างชั่วคราวมาปฏิบัติงานในโรงเรียนตามงานท่ีได้รับมอบหมาย บรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นโรงเรียน 
 
 
 

                               ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวนัฐธิชา   สีกุลนาวา) 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางปิยวรรณ  หอมสมบตัิ)                                (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 

              หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
(นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองคายวทิยาคาร 
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โครงการจัดระบบการท างานงบประมาณ แผนงาน และสารสนเทศ 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563                             

พันธกิจการศึกษาของชาติ  ข้อที่ 1 – 7  
สนองมาตรฐาน ของสมศ. 

 มาตรฐานที่  ข้อที่ 3  
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563  

กลยุทธ์ที่ 5 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ       ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
            การวางระบบการท างาน และจัดให้การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็นภารกิจหลักของ
โรงเรียนที่จะต้องด าเนินงานตามแผนงบประมาณ งาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสนองกลยุทธ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
21 การท างานจ าเป็นต้องมีระบบการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเสร็จ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน           
 
3. เป้าหมาย 
      1.  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารได้รับการบริการทุกคน 
      2.  ร้อยละ 80 งานงบประมาณแผนและสารสนเทศมีการพัฒนา 
 
4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

(เดือน) 
ผู้ด าเนินงาน 

1. งานแผนงาน 
   1.1 ประชุม ศึกษานโยบาย ศึกษาดูงานเขียน
โครงการ จัดงบประมาณ 
รวบรวม 
   1.2 จัดท าปฏิทินกิจกรรม จัดกิจกรรม ตามวันเวลาที่
ก าหนด 
   1.3 สรุปรวบรวมผลการด าเนินกิจกรรม โครงการ 

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 คณะผู้จัดท าโครงการ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

(เดือน) 
ผู้ด าเนินงาน 

2. งานสารสนเทศ 
   2.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เอกสาร 
   2.2 บันทึกภาพกิจกรรม ท าแผ่นพับวารสาร ท าซีดี
กิจกรรม เอกสาร สารสนเทศ 
   2.3 รวบรวมสรุปเป็นรูปเลม่ 

ก.พ 2564 – มี.ค 2564 
 

คณะผู้บริหาร 

 
5. แผนการใช้งบประมาณ งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนการศึกษา จ านวน 25,000  บาท 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน(งบประมาณ) ระยะเวลา 

การใช้เงิน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. งานแผนงาน 

   1.1 ประชุม ศึกษานโยบาย ศึกษาดูงาน
เขียนโครงการ จัดงบประมาณ 
รวบรวม 
   1.2 จัดท าปฏิทินกิจกรรม จัดกิจกรรม 
ตามวันเวลาที่ก าหนด 
   1.3 สรุปรวบรวมผลการด าเนินกิจกรรม 
โครงการ 

  5,000 ตลอดปี
การศึกษา 

2. งานสารสนเทศ 
   2.1 จ่ายค่า Host เพ่ือเช่าพ้ืนที่ 
website โรงเรียน 
   2.2 บันทึกภาพกิจกรรม ท าแผ่นพับ 
        วารสาร ท าซีดีกิจกรรม เอกสาร 
        สารสนเทศ 
   2.3 รวบรวมสรุปเป็นรูปเลม่ 

  20,000 ตลอดปี
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 25,000  บาท 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนได้ร่วมกิจกรรมโครงการ
ทุกโครงการ 
2.ผู้เรียนและบุคลากร ร้อยละ 80 เกิดความพึงพอใจ 

สังเกต/สอบถาม 
 
สังเกต/สอบถาม 

แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
 



244 
โครงการต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนและบุคลากรได้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นโรงเรียน 
 

 
 
 

                                                                     
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอ/.ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                               (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                                    รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนางานฝ่ายอ านวยการ                   .     
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  พันธกิจการศึกษาของชาติ ข้อที่ 5 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
สนองมาตรฐานของ สมศ. 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองนโยบายโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ    

ลักษณะโครงการ     ใหม ่ 
เจ้าของโครงการ       ฝ่ายอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์  
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานด้านการบริการให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก ส่งเสริมสนับสนุน ดูแลคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพและอ านวยความสะดวก ให้คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ โดยการจัดพัฒนาอบรม ประชุมสะท้อนผลการพัฒนาสถานศึกษา ปรับปรุงพัฒนาจัดวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ที่มีคุณภาพทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง ส่งผลให้สถานศึกษามีศักยภาพสูงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.ด้านผลผลิต  (Outputs) 
  1.1 บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน สนองนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและนโยบายสถานศึกษา 
  1.2 มีวัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  1.3 บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
   
 2.ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 
  2.1 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน สนองนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และนโยบายสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 บุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  2.3 บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี ให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
1. ด้านปริมาณ 

1.1 คณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา จ านวน 80 คน 
1.2 บุคลากรติดต่อประสานงานจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

2. ด้านคุณภาพ 
2.1 คณะครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความพ่ึงพอใจในการบริการงานฝ่าย 

อ านวยการ 
     2.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรฐาน สนองนโยบายของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนโยบายสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3 บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี ให้บริการบุคลากรมี
ทันสมัย 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. คณะครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความพ่ึงพอใจในการบริการงานฝ่าย 
อ านวยการ  
   2. บุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี ให้บริการบุคลากรมี
อย่างมีคุณภาพ 
 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

1. ขั้นเตรียมการ(P) 
1.1.ประชุม  วางแผน  ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.เสนอโครงการต่อกลุ่มงานแผนและงบประมาณ
ผู้บริหาร 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 น.ส.สุปรียา ภูมิภักดิ์ 
น.ส.วราภรณ์ ยุบลมูล 
น.ส.โชครัศม์ิ หาธร 
น.ส.ศิรินทร์ยา แสนอิน
ตา 
นายวรวุฒิ พันธ์ศิริ 
 
 
 
 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียน 
   2.2. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

3.  ขั้นติดตาม  (C) 
ประเมินผล  สรุปผลงาน / โครงการ   

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ช่วงเวลาการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

2. ขั้นด าเนินการ  (D) 
   2.1.จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักเรียน 
   2.2. เตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

4.ขั้นประเมินและรายงานผล(A) 
  4.1.จัดท าสรุปและรายงานผลโครงการ 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 
6. แผนการใช้งบประมาณ  
เงินอุดหนุนการศึกษาจ านวน  ……23,800……………. บาท   เงินอ่ืนๆ……-……. จ านวน…..44,200….บาท 

 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

งบด าเนินการ  
ระยะเวลา 
การใช้เงิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอ

บแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  3,000  ปีการศึกษา 
2563 

น.ส.สุปรียา ภูมิภักดิ์ 
น.ส.โชครัศม์ิ หาธร 

2 จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจ าเดือน 

 18,000  น.ส.วราภรณ์ ยุบลมูล 
น.ส.โชครัศม์ิ หาธร 

3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านักงานฝ่าย
อ านวยการ  

  47,000 นายวรวุฒิ พันธ์ศิริ 
น.ส.ศิรินทร์ยา แสนอินตา 

 รวมเป็นเงิน   …68,000...บาท (หกหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ: งบด าเนินการถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. คณะครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีความพ่ึงพอใจในการบริการงานฝ่าย
อ านวยการ  

-แบบประเมิน -แบบประเมินความพึง
พอใจในการบริการงานฝ่าย
อ านวยการ 

2. บุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพทันสมัย
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

-แบบส ารวจ -แบบส ารวจวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี ให้บริการ
บุคลากรมีอย่างมีคุณภาพ 

-แบบประเมิน -แบบประเมินความพึง
พอใจในการบริการงานฝ่าย
อ านวยการ 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. คณะครูและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความพ่ึงพอใจในการบริการงานฝ่าย 

อ านวยการ  
   2. บุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                (นางสาวสุปรียา ภมูิภักดิ์) 
                                                   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นางปิยวรรณ  หอมสมบัติ)                                 (นายวิจารณ์  ราชป้องขันธ์) 
       หัวหน้างานแผนงาน                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                          
                                       ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                               (นายเฉลียว  สรสิทธ์ิ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


