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ส่วนที่ 3 รายละเอียด งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
  1. แสดงประมาณการรายรับปี พุทธศักราช 2561 

ที ่ ประเภทเงินรายรับ จ านวน (บาท) 
1. เงินอุดหนุน (ค่าหัวนักเรียน) 9,537,700 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,391,080 
3. รายได้สถานศึกษา 100,000 
4. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 3,810,329 
 รวมทั้งสิ้น 15,839,109 

2. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน (เงินอุดหนุน) 
ที ่ กลุ่มงาน จ านวน 
1. 
 
 
 
 

2. 
3. 

จัดสรรงบวิชาการร้อยละ 70   
    1.1  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
    1.2  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
    1.3  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
    1.4  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
จัดสรรงบบริหารร้อยละ 20 
จัดสรรงบส ารองจ่ายร้อยละ 10 

 
4,101,390 
1,895,000 
750,000 
205,000 

1,927,540 
963,770 

                        รวมทั้งสิ้น 9,842,700 
 

          3. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

1 พัฒนาครูและบุคลากร (อบรม/สัมมนา) 1,200,000 - 
2 พัฒนาการเรียนการสอน (ครูจ้างสอน/วิทยากร) 1,052,390 - 
3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและคุรุภัณฑ์ทางการศึกษา 1,200,000 - 
4 การแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียน - 300,000 
5 พัฒนากิจกรรมแนะแนว - 20,000 
6 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม. 3 ม. 6 และ ปวช.3 - 30,000 
7 พัฒนาการวัดผลประเมินผล 10,000 - 
8 โครงการติว GAT,PAT และ O-NET ม.3 ม.6 - 30,000 

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

9 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และนักเรียนที่
มีปัญหาขาดเรียนต่อเนื่อง 

10,000 - 

10 อบรมทักษะอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 40,000 



55 
 

11 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด  
(งบหนังสือเรียน 100,000 บาท) 

- - 

12 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
- อุปกรณ์สารเคมี 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ 
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 
150,000 

- 
- 

 
 

40,000 
20,000 

13 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
- แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
- ค่ายคณิตศาสตร์ 
- อบรมการใช้โปรแกรม GSP 

 
- 
- 
- 

 
10,000 
40,000 
15,000 

14 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
- ค่ายภาษาอังกฤษ 
- วันคริสมาสต์ 
- วันตรุษจีน 
- เกมกีฬาทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

 
- 
- 
- 
- 

 
40,000 
5,000 
5,000 
10,000 

15 
 
 

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
- เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
- ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน 
- อบรมมารยาทไทย 

 
-           
-   
-            

 
30,000 
130,000 
10,000 

16 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
- วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
- ค่ายภาษาไทย 

 
30,000               

- 

 
- 

40,000 
17 
 
 

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
- กีฬาสีภายใน ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา 
- กีฬาสหวิทยาเขต 
- กีฬาจังหวัด 
-สื่อวัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา 

 
- 

30,000               
10,000             
130,000 

 
150,000 

- 
- 
- 

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

18 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- ค่ายนิทรรศการศิลป์ 

 
50,000              

- 

 
- 

30,000 

19 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีสากล 
- ค่ายส่งเสริมทักษะด้านดนตรี 

 
- 

 
40,000 

20 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีไทย 
- ค่ายฝึกซ้อมดนตรีไทย 
- ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 

 
- 

15,000 

 
5,000 

- 
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21 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชานาฏศิลป์ 
- พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- ค่ายนาฏศิลป์ 

 
15,000 

- 

 
- 

20,000 
22 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเกษตรกรรม 

- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 

30,000 
 
- 

23 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาอุตสาหกรรม 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 
30,000 

 
- 

24 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคหกรรม 
- พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 

 
30,000 
15,000 

 
- 
- 

25 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพาณิชยกรรม 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 
- สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
- อาชีพสร้างคน สร้างรายได้ 

 
24,000 
5,000 
5,000 

 
- 
- 
- 

26 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
- ปรับปรุง ติดตั้งอินเตอร์เน็ตระบบ wifi 
- จัดซื้อหุ่นยนต์และอุปกรณ์การสอน 

 
 

60,000 

 
120,000 

- 
27 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา) - 587,960 
28 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ICT) - 205,700 
29 หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) - 317,420 
 รวมทั้งสิ้น 4,101,390 2,291,080 

 
          4. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

1 งานสาธารณูปโภค 1,800,000 - 
2 งานยานพาหนะ  80,000 - 
3 งานระดมทรัพยากร 5,000 - 
4 งานปฏิคม 10,000 - 

 รวมทั้งสิ้น 1,895,000 - 
 

5. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานบริหารทั่วไป 
ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม งบประมาณ 

(เงินอุดหนุน) 
งบประมาณ 

(พัฒนาผู้เรียน) 
1 พัฒนาห้องบริหารทั่วไป 30,000 - 
2 วันส าคัญสถาบันพระมหากษัตริย์และประเพณี 30,000 - 
3 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 30,000 - 
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(ปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมอาคาร 5) 
4 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 10,000 - 
5 พัฒนางานอนามัยโรงเรียน 30,000 - 
6 พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา 5,000 - 
7 งานสารบรรณ 40,000 - 
8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียน 40,000 - 
9 ธนาคารขยะ 10,000 - 
10 มหิงสาสายสืบ 25,000 - 
11 พัฒนางานอาคารสถานที่ 500,000 - 
 รวมทั้งสิ้น 750,000 - 

 
 
 
 
 
 

 6. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

1 พัฒนานักเรียนตามระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
- วัสดุอุปกรณ์การประชุมผู้ปกครองสัญจร 
- ค่าอาหารว่างการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2 ครั้ง 
- วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงานธนาคารโรงเรียน 
- กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- โครงการกิจกรรม YC 
- อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
- เพ่ือนใจ T0 be Number One 

(125,000) 
5,000 
20,000 
10,000 
10,000 
60,000 
5,000 
5,000 
10,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงสายตรวจนอกโรงเรียน 
- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมจราจรในโรงเรียน 

(30,000) 
5,000 
5,000 
20,000 

 
- 
- 
- 

3 โครงการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสภานักเรียน 

(10,000) 
10,000 

 
- 

4 โรงเรียนวิถีพุทธ 
- ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4 
- ห้องเรียนคุณธรรม 

(20,000) 
- 

20,000 

(100,000) 
100,000 

- 
5 โรงเรียนสุจริต (20,000)  
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- กิจกรรมอบรม ปปช. น้อย 
- อบรมครูมาตรฐานโรงเรียนสุจริต Best Practice 
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
- กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

- 
- 
- 
- 

 รวมทั้งสิ้น 205,000 100,000 
 
 
 
 
 

7. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มงบบริหาร  

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

1 พัฒนามาตรฐานส านักงานวิชาการ 30,000 - 
2 ประกันคุณภาพการศึกษา 100,000 - 
3 To be number one teen dancercise 164,000 - 
4 ค่าสื่อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 100,000 - 
5 จัดซื้อเครื่องดนตรี 66,400 - 
6 สวนพฤกษศาสตร์ 50,000 - 
7 โครงการคบลูกรัชดาสร้างบ้านสืบสานงานพระราชด าริ 100,000 - 
8 พัฒนาศูนย์อาเซียน 100,000 - 
9 งบพัฒนาอาคารสถานที่ 500,000 - 
10 ประชุมสัมนาเครือข่ายรัชดาภิเษก 220,000 - 
11 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 320,000 - 
12 พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา(กองเชียร์) 177,140  
 รวมทั้งสิ้น 1,927,540 - 

 
8. สรุปงบประมาณแยกตามสายงาน 

ที ่ กลุ่มงาน 
งบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

งบประมาณ 
(พัฒนาผู้เรียน) 

1. บริหารงานวิชาการ 4,101,390 1,220,000 
2. บริหารงานงบประมาณ 1,895,000 - 
3. บริหารงานทั่วไป 750,000 - 
4. บริหารงานกิจการนักเรียน 205,000 100,000 
5. งบบริหาร 1,927,540 - 
6. งบส ารองจ่าย 963,770 - 
 รวมทั้งสิ้น 9,842,700 1,320,000 
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    9. รายจ่ายด้านบริหารจัดการทั่วไป   
จ านวนโครงการ 3 โครงการ 27 งาน/กิจกรรม  เป็นเงิน 4,356,140 บาท 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งานบริหารที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่
ความเป็นเลิศ 
1.1 พัฒนางานสาธารณูปโภค 
1.2 พัฒนางานยานพาหนะ 
1.3 พัฒนางานระดมทรัพยากร 
1.4 พัฒนางานสวัสดิการ งานปฏิคม  

 
 
ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60,มี.ค.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 

 
 

1,800,000 
80,000 
5,000 
10,000 

 
 

นางวิไลพร 
นางรัสรินทร์ 
นายธงชัย 
นายธงชัย 

 
 

กลุ่มบริหารงปม. 
กลุ่มบริหารงปม. 
กลุ่มบริหารงปม. 
กลุ่มบริหารงปม. 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่
ความเป็นเลิศ 
2.1 พัฒนาห้องบริหารทั่วไป 
2.2 วันส าคัญสถาบันพระมหากษัตริย์   
     และประเพณี 
2.3 พัฒนาโสตทัศนศึกษา (ปรับปรุง 
     ระบบเสียงห้องประชุมอาคาร 5) 
2.4 พัฒนาประชาสัมพันธ์ 
2.5 พัฒนาอนามัยโรงเรียน 
2.6 งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.7 งานสารบรรณ 
2.8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติใน  
     โรงเรียน 
2.9 ธนาคารขยะ 
2.10 มหิงสาสายสืบ 
2.11 พัฒนาอาคารสถานที่ 

 
 
ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 
 
ต.ค.60-ก.ย.61 
 
ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 
 
ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 

 
 

30,000 
30,000 

 
30,000 

 
10,000 
30,000 
5,000 
40,000 
40,000 

 
10,000 
25,000 
500,000 

 
 

นายสุพจน์ 
นายสุพจน์ 

 
นายวิโรจน ์

 
นายวีระพันธ์ 
น.ส.โกสุม 

นางกัลยาณี 
นางสุภาพร 
นายสุเทพ 

 
นายจ ารูญ 
นายสุเทพ 
นายสุเทพ 

 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่
ความเป็นเลิศ 
3.1 พัฒนามาตรฐานส านักงานวิชาการ 
3.2 ประกันคุณภาพการศึกษา 
3.3 To be number one teen    
      dancercise 
3.4 ค่าสื่อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาง     

 
 

ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 

 
ต.ค.60-ก.ย.61 

 
 

30,000 
100,000 
164,000 

 
100,00 

 
 

นายพิสิทธ์ิ   
น.ส.กฤษณา  

นายก้อง
เกียรติชัย 

 
 

บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
 
บริหาร (ผอ.) 
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     คณิตศาสตร์ 
3.5 จัดซื้อเครื่องดนตรี 
3.6 สวนพฤกษศาสตร์ 
3.7 โครงการคบลูกรัชดาสร้างบ้านสืบ  
     สานงานพระราชด าริ 
3.8 พัฒนาศูนย์อาเซียน 
3.9 งบพัฒนาสถานที่ 
3.10 ประชุมสัมนาเครือข่ายรัชดาภิเษก 
3.11 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 30     
       เครื่อง 
3.12 พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา 
       (กองเชียร์) 

 
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 

 
ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 

 
ต.ค.60-ก.ย.61 

 
66,400 
50,000 
100,000 

 
100,000 
500,000 
220,000 
320,000 

 
177,140 

นายเฉลิมพล   
 

นายมานพ 
นายสุเทพ 
น.ส.วภิวาน ี

 
ศศิปารยณ์ิชา 
นายสุเทพ 
นายสมพร 

นายสุรเชษฐ์ 
 

นายอ านาจ 

 
บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
 
บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
บริหาร (ผอ.) 
 
บริหาร (ผอ.) 

 
  10. รายจ่ายด้านพัฒนาการเรียนการสอน   

จ านวนโครงการ  28 งาน/ โครงการ เป็นเงิน  6,392,470   บาท 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ งานบริหารที่

รับผิดชอบ 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
6. 
 

7. 
8. 
 

9. 
 
 

10 
 

11 

พัฒนาครูและบุคลากร   
( อบรม / สัมมนา ) 
พัฒนาการเรียนการสอน   
( ครูจ้างสอน,วิทยากร ) 
วัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน 
การแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะ
นักเรียน 
พัฒนากิจกรรมแนะแนว 
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 และ ม.6 
และ ปวช.3 
พัฒนาวัดผลประเมินผล 
โครงการติว GAT PAT และO-NET 
 
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น 
ม.3 ม.6 และนักเรียนที่มีปัญหาขาด
เรียนต่อเนื่อง 
อบรมทักษะอาชีพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

พ.ย.60-มี.ค.61 
 
พ.ย.60-มี.ค.61 
 
พ.ย.60-มี.ค.61 
 
ส.ค.-ก.ย.60 
 
พ.ค.60 -มิ.ย.61 
มี.ค. 61 
 
มี.ค.60,ต.ค.61 
ต.ค.60-มี.ค.61 
 
ต.ค.60-ก.ย.61 
 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 

 1,200,000 
 

1,052,390 
 

1,200,000 
 

  300,000 
 

  20,000 
  30,000 

  
10,000 

  30,000 
 

10,000 
 
 

40,000 
  

210,000 

นายพิสิทธิ์ 
 

นายพิสิทธิ์ 
 

กรรมการ
วิชาการ 
กรรมการ
วิชาการ 

นายบรรจง  
นางเบญจรัตน ์

 
ก้องเกียรติชัย 
นายพิสิทธิ์ 

 
นายพสิิทธิ์ 

 
 

นายพิสิทธิ์ 
 

นายยุทธการ 
 

บริหารงานวิชาการ 
 
บริหารงานวิชาการ 
 
บริหารงานวิชาการ 
 
บริหารงานวิชาการ 
 
งานแนะแนว 
บริหารงานวิชาการ 
 
บริหารงานวิชาการ 
บริหารงานวิชาการ 
 
บริหารวิชาการ 
 
 
บริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มสาระวิทย์ฯ 
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12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17   
 

18 
 

19 
 
20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

วิทยาศาสตร์ 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ฯ 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุข 
ศึกษาและพลศึกษา 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ศิลปะ 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
ดนตรีสากล 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
ดนตรีไทย 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
นาฏศิลป์ไทย 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา 
เกษตรกรรม 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา 
อุตสาหกรรม 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา 
คหกรรม 

 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 

 
65,000 

 
60,000 

 
170,000 

 
70,000 

 
320,000 

 
80,000 

 
  40,000 
 

20,000 
 

35,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

45,000 

นายเฉลิมพล 
 

นางรัมภา 
 

นายเชาวิวัฒน ์
 

ปณรรญธร 
 

นายอ านาจ 
(ศิลปักษา)
นายอ านาจ 
(ตอบกุลฯ) 
นายเดชา 

 
นายศุภนิมิต 

 
นายธีรเมศ 

 
นายสุเทพ 

 
นายวิโรจน ์

 
นางส่องศรี 

 
กลุ่มสาระคณิตฯ 
 
กลุ่มสาระภาษาฯ 
 
กลุ่มสาระสังคมฯ 
 
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 
กลุ่มสาระสุขฯ 
 
กลุ่มสาระศิลปะ 

 
สาขาดนตรีสากล 

 
สาขาดนตรีไทย 

 
สาขานาฏศิลป์ 

 
สาขาเกษตรกรรม 

 
สาขาอุตสาหกรรม 

 
สาขาคหกรรม 

 
รายจ่ายด้านพัฒนาการเรียนการสอน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งานบริหารที่
รับผิดชอบ 
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24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา
พาณิชยกรรม 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชา 
คอมพิวเตอร์  
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ทัศนศึกษา) 
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ICT) 
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ลูกเสือ เนตรนารี) 

ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 
ต.ค.60 -ก.ย.61 
 

34,000 
 

180,000   
 

587,960  
 

205,700 
 

317,420 
 

นางชลธิชา 
 

นายสุรเชษฐ์ 
 

นายสุรพล 
 

นายสุรเชษฐ์ 
 

นางสุภาภรณ์ 
 

สาขาพาณิชยกรรม 
 

สาขาคอมพิวเตอร์  
 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 

  11. กิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

(อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายรัฐบาล) 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดสรรงบฯเป็นเงินสดให้กับนักเรียนและ

ผู้ปกครองด าเนินการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,331 คน  
      คนละ 450 บาท 
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,167 คน  
      คนละ 500 บาท 

(1,182,450) 
 
 

598,950 
 

583,500 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

2. จัดสรรงบฯเป็นเงินสดให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครองด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,331 คน  
      คนละ 210 บาท 
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,167 คน  
      คนละ 230 บาท 

(547,920) 
 

279,510 
 

268,410 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

3. จัดสรรงบฯจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,331 คน  
      คนละ 440 บาท 
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,167 คน  
      คนละ 475 บาท 

(1,139,965) 
585,640 

 
554,325 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

4. จัดสรรงบฯจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 
4.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 433 คน 

(2,650,060) 
302,667 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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      คนละ 699 บาท 
4.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 443 คน 
      คนละ 863 บาท 
4.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 455 คน 
      คนละ 928 บาท 
4.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 405 คน 
      คนละ 1,257 บาท 
4.5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 367 คน 
      คนละ 1,263 บาท 
4.6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 395 คน 
      คนละ 1,109 บาท 
4.7 ระดับปวช. จ านวน 117 คน  
      คนละ 1,109 บาท 

 
382,309 

 
422,240 

 
511,515 

 
463,521 

 
438,055 

 
129,753 

 รวมทั้งสิ้น 5,520,395  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,9 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 11,12 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  171 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบ  นายสมพร  ราชรักษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 60 – ก.ย.61 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.   หลักการและเหตุผล 
 การจัดโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนได้แบ่งการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ทั้งนี้
เพ่ือให้แต่ละกลุ่มงานได้บริหารไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยผ่านความรับผิดชอบของหัวหน้าสถานศึกษา   
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 การบริหารตามนโยบายดังกล่าวจะบรรลุหรือประสพผลส าเร็จหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียน
จะต้องจะต้องมีการก าหนดงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย เพ่ือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติแก่
บุคลากรในโรงเรียนในฐานะผู้ปฏิบัติ   
 ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการ
วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดการจัดสรรจนไปสู่การปฏิบัติและ
บรรลุหรือประสพผลส าเร็จตามนโยบาย  จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

2.  วัตถุประสงค์   
ผลผลิต ( Outputs )  เพ่ือก าหนดงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณไปสู่การปฏิบัติตามกรอบงาน

ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผลลัพธ์ ( Outcomes )  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานต่างๆในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ เพ่ือ

สนองนโยบาย 

 

 

 

3.  เป้าหมาย 
 การบริหารงานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณสามารถด าเนินงานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย
ของโรงเรียน 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  สาธารณูปโภค 
2.  ยานพาหนะ 
3.  การระดมทรัพยากร 
4.  งานปฏิคม 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

นางวิไลพร  สุขประเสริฐ 
นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์ 
นายธงชัย  ดียิ่ง 
น.ส.ไพวรรณ  ศักดิ์สุระ 

 
5. งบประมาณ  
 งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  1,895,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 
4 

ค่าไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าเอกสารด าเนินการระดมทรัพยากรค่า
วัสดุ อุปกรณ์งานสวัสดิการ ปฏิคม 

1,800,000 
80,000 
5,000 
10,000 

- 
- 
- 
- 

1,800,000 
80,000 
5,000 
10,000 

- 
- 
- 
- 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 
ค่า

เป้าหมาย
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 
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ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต (Outputs) 
-  ร้อยละการบริหารงานของกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณเป็นไปตามกรอบ
งานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณเพ่ิมขึ้น 

 
n/a 

 

 
95 

 
การสังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-   ร้อยละการบริหารงานในกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณสนองนโยบาย
โรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

 
n/a 

 
95 

 
การสังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

 
 
ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มบริหารทั่วไป   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 10,11 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 10,11 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  169 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารทั่วไป   
ผู้รับผิดชอบ  นายสุพจน์  ปานใจนาม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 – ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล 
 การจัดโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนได้แบ่งการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ทั้งนี้
เพ่ือให้แต่ละกลุ่มงานได้บริหารไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยผ่านความรับผิดชอบของหัวหน้าสถานศึกษา   
 การบริหารตามนโยบายดังกล่าวจะบรรลุหรือประสพผลส าเร็จหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียน
จะต้องจะต้องมีการก าหนดงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย เพ่ือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติแก่
บุคลากรในโรงเรียนในฐานะผู้ปฏิบัติ   
 ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวกลุ่มบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการวางแผนงาน  
โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบงานในกลุ่ม ฯ เพื่อไปสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุหรือผลส าเร็จตาม
นโยบายของโรงเรียน  จึงควรเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศในกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
2.  วัตถุประสงค์   

ผลผลิต (Outputs) เพ่ือก าหนดงานในกลุ่มบริหารทั่วไปไปสู่การปฏิบัติตามกรอบงานของกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

ผลลัพธ์ (Outcomes) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือสนองนโยบาย  
เป้าหมายของโรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย 
 การบริหารงานของกลุ่มบริหารทั่วไปสามารถด าเนินงานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน 
 
 
 
 
4.   กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  พัฒนาห้องบริหารทั่วไป 
2.  วันส าคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ และ   
     ประเพณี 
3.  งานโสตทัศนศึกษา(ระบบเสียง อาคาร 5) 
4.  งานประชาสัมพันธ์ 
5. งานอนามัยโรงเรียน 
6.  งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
7.  งานสารบรรณ 
8.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียน 
9.  ธนาคารขยะ 
10. มหิงสาสายสืบ 
11. พัฒนางานอาคารสถานที่ 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 

นายสุพจน์  ปานใจนาม 
นายสุพจน์  ปานใจนาม 
 
นายวิโรจน์  นามนาค 
นายวีระพันธ์ บุญศัดาพร 
น.ส.โกสุม  ประสงค์ทรัพย์ 
นางกัลยาณี  นามนาค 
นางสุภาพร  แซ่แต้ 
นายสุเทพ   สหวัฒนชาติ 
นายจ ารูญ สมจิต 
นายสุเทพ   สหวัฒนชาติ 
นายสุเทพ   สหวัฒนชาติ 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  750,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ค่าวัสดุส านักงานบริหารทั่วไป 
จัดกิจกรรมวันส าคัญสถาบันฯ และประเพณี 
งานโสตทัศนศึกษา 
ค่าวัสดุครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ 
ค่าเวชภัณฑ์ยาสามัญงานอนามัย ฯ 
ค่าเอกสารงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ค่าเอกสารงานสารบรรณ 
ค่าวัสดุครุภัณฑ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ 
ค่าวัสดุครุภัณฑ์ธนาคารขยะ 
ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรมมหิงสาสายสืบ 
ค่าวัสดุครุภัณฑ์ในการพัฒนาอาคารสถานที่ 

30,000 
30,000 
30,000 
10,000 
30,000 
5,000 
40,000 
40,000 
10,000 
25,000 
500,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

30,000 
30,000 
30,000 
10,000 
30,000 
5,000 
40,000 
40,000 
10,000 
25,000 
500,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร้อยละการบริหารงานของกลุ่มบริหาร
ทั่วไปเป็นไปตามกรอบงานของกลุ่มบริหาร
ทั่วไปเพ่ิมข้ึน 

 
n/a 

 

 
95 

 
การสังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-   ร้อยละการบริหารงานในกลุ่มบริหารทั่วไป
สนองนโยบายโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 

 
n/a 

 
95 

 
การสังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มบริหารงานงบบริหาร 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 9 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 11 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  169 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบบริหาร  
ผู้รับผิดชอบ  นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
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ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 – ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล 
 ตามภารกิจของการบริหารสถานศึกษามีจุดมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญโดยยึด
การบริหารตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และโรงเรียนตามล าดับ ในการด าเนินการเพื่อสู่เป้าหมายจะประสบ
ความส าเร็จได้ยอมข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายด้าน เช่น ด้านบุคลากร งบประมาณ  
เป็นต้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา คือ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งเป็นตัว
ช่วยในการสร้างบรรยากาศ แรงจูงใจ  
 ด้วยความจ าเป็นโรงเรียนจึงควรจัดบรรยากาศด้านสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสภาพทางจิตใจ
ของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข 
2.  วัตถุประสงค์   

ผลผลิต ( Outputs ) เพ่ิมบรรยากาศด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
ผลลัพธ์ ( Outcomes ) การจัดการบริหารด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมเกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  
3.  เป้าหมาย 
 การบริหารงานของโรงเรียนสามารถด าเนินส าเร็จหือบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนามาตรฐานส านักงานวิชาการ 
2. ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. To be number one teen dancercise 
4. ค่าสื่อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาคณิตศาสตร์ 
5. จัดซื้อเครื่องดนตรี 
6. สวนพฤกษศาสตร์ 
7. โครงการคบลูกรัชดาสร้างบ้านสืบสานงานพระราชด าริ 
8. พัฒนาศูนย์อาเซียน 
9. งบพัฒนาสถานที่ 
10. ประชุมสัมมนาเครือข่ายรัชดาภิเษก 
11. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 
12. พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา(กองเชียร์) 

ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 

นายพิสิทธิ์  น้อยพลี 
น.ส.กฤษณา ไสยาศรี 
นายก้องเกียรติชัย ทบวงศร ี
นายเฉลิมพล  คนชุม 
นายมานพ  ทองค า 
นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
น.ส.วภิวานี  สรุิยันต์ 
น.ส.ศศิปารย์ณิชา 
นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
นายสมพร  ราชรักษ์ 
นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์ 
นายอ านาจ ศิลปักษา 

5. งบประมาณ  
 งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  1,927,540  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 

ค่าครุภัณฑ์พัฒนาส านักงานวิชาการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์งานประกันคุณภาพการศึกษา 

30,000 
100,000 

- 
- 

30,000 
100,000 

- 
- 
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3 
 
4 
5 
6 
7 
 
8 
9 
10 
11 
12 

ค่าวัสดุอุปกรณ์To be number one teen 
dancercise 
ค่าสื่อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 
จัดซื้อเครื่องดนตรี 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 
โครงการคบลูกรัชดาสร้างบ้านสืบสานงาน
พระราชด าริฯ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาศูนย์อาเซียน 
ค่าครุภัณฑ์พัฒนาสถานที่ 
ค่าจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายรัชดาภิเษก 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 
พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา(กองเชียร์) 

164,000 
 

100,00 
66,400 
50,000 
100,000 

 
100,000 
500,000 
220,000 
320,000 
177,140 

- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

164,000 
 

100,00 
66,400 
50,000 
100,000 

 
100,000 
500,000 
220,000 
320,000 
177,140 

- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 

 

 

 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
- ร้อยละของบรรยากาศด้านสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

 
n/a 

 

 
95 

 
การสังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-   ร้อยละของการจัดการบริหารด้าน
อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมเกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม  

 
n/a 

 
95 

 
การสังเกต 
สอบถาม 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
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โครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาการเรียนการสอน(อบรม/สัมมนา) 
งานพัฒนาครูและบุคลากร   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 6 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะงาน  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิสิทธิ์  น้อยพลี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 – ก.ย.61 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พุทธศักราช  2553 ที่เกี่ยวกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ จึงส่งครูและบุคลากรอบรม สัมมนา ซึ่งจะท าให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา  คือ  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต (Outputs)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยผ่านการอบรมสัมมนา

ด้านวิชาการทุกคน  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
 2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  ครูน าความรู้  ประสบการณ์จากการอบรม สัมมนามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 5 
4.  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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ด าเนินการ 
1.   การประชุม  การอบรม  และสัมมนา 
 
2.   การจัดท าข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา 
      ครูและบุคลากร 
3.   สรุปและประเมินผล 

ต.ค.60 – มี.ค.61 
เม.ย.61 – ก.ย.61 
มี.ค.61 - ก.ย.61 

 
ต.ค.61 

- คณะกรรมการวิชาการ 
 
- คณะกรรมการวิชาการ 
 
- คณะกรรมการวิชาการ 

 
5.  งบประมาณ  

งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว  จ านวน  1,200,000   บาท   
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ 

การประชุม  อบรม  สัมมนา  
1,000,000 - 1,000,000 1 และ 3 

2 โรงเรียนจัดการอบรมพัฒนาครูทุกคน  
ค่าเอกสาร อาหารและอาหารว่าง  
(ครูจ านวน 130 คน) 
- ทบทวนหลักสูตร พุทธศักราช 2551 
- ทบทวนการใช้โปรแกรม SGS 
- การบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ 
- ทบทวนหลักสูตรอาเซียน 
- การเรียนการสอนศตวรรษท่ี 21 

200,000 - 200,000 1 และ 3 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
สถิติครูและบุคลากรที่เข้ารับการประชุม  
อบรม  และสัมมนา 

 
n/a 

 
100 

 
เปรียบเทียบสถิติ

การประชุม 
อบรม   สัมมนา 

 
แบบรายงานการ

การประชุม 
อบรมและสัมมนา 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 

 
n/a 

 
100 

 
ตรวจสอบการใช้
แผนการเรียนรู้ 

 

 
แบบการรายงาน

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอน( ครูจ้างสอน/วิทยากร ) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิสิทธิ์  น้อยพลี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 – มี.ค.61, เม.ย.61 – ก.ย.61 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ครู ซึ่งท าหน้าที่ในการก ากับให้การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  แต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับ
ครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนได้ด าเนินการจัดจ้างครู  หรือบุคลากรที่ขาดแคลนเข้า
มาท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ  หรือเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต (Outputs)  สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  10   คน 

(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 2.2  เชิงคุณภาพ (Outcomes)  โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนขาดแคลน 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  ส ารวจปัญหาและความต้องการ 
2.  สอบคัดเลือก 
3.  ด าเนินการจัดจ้าง 
 
4.  สรุปประเมินผล /การประเมินคุณภาพ 

ต.ค.60 
ต.ค.60 

พ.ย.60– มี.ค.61 
พ.ค.61 – ก.ย.61 
มี.ค.61 , ก.ย.61 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการวิชาการ 

 
คณะกรรมการวิชาการ 

5. งบประมาณ    
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจ านวน  1,052,390   บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 ค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 10 คน ระยะเวลา 10 เดือน 
1,052,390    - 1,052,390    - 
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6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
มีครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเพียงพอ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน  หรือ 
เหมาะสมตามเกณฑ์ กค.ศ. 

 
n/a 

 
90 

 
เปรียบเทียบ
จ านวนครู 

กับนักเรียนตาม
เกณฑ์  กค.ศ. 

 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ  กค.ศ. 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลนครูจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
(คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ/สังคม
ศึกษา) 

 
n/a 

 
95 

 
สังเกต 

สอบถาม 
รายงานการเรียน

การสอน 

 
แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑท์างการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 – ก.ย.61 
 
1.  หลักการและเหตุผล   
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 ครูควรจัดการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายให้สอดคล้องกับเนื้อหา  จุดประสงค์การ
เรียนรู้  ที่จะมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตัวผู้เรียน  ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนที่จะให้เกิดความ
หลากหลายคือ สื่อการสอนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา  จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ครูผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาการเรียนการสอน  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต (Outputs)  ครูจัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชุด 
2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูน าสื่อ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และนวัตกรรมไปใช้จัดการเรียนการ

สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 5 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  ส ารวจสื่อ วัสดุ  ครุภัณฑ์ทางการ     
    ศึกษาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.  จัดท าสื่อการเรียนรู้ 
3.  การประเมินคุณภาพ 

ต.ค.60 
 

ต.ค.60 - เม.ย.61 
มี.ค.60 - ก.ย.61 

ครูผู้สอนทุกคน 
 
ครูผู้สอนทุกคน   
ครูผู้สอนทุกคน/หน.กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 
 
 
5.  งบประมาณ   

งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว จ านวน  1,200,000  บาท   
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 ค่าวัสดุ  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 1,200,000 - 1,200,000 - 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
   ร้อยละครูมีสื่อที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
n/a 

 
90 

 
ตรวจสอบ นิเทศ 

 
แบบบันทึกการใช้
สื่อทะเบียนสื่อ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระท่ี

 
n/a 

 
95 

 
ผลการประเมิน
การเรียนนักเรียน 

 
แบบรายงานผล
การเรียนนักเรียน 
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เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  แข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 5,6 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 – ก.ย.61 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการพัฒนาอัจฉริยภาพและทักษะของนักเรียนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ  ความสนใจ  และความถนัด   ให้เกิดความเป็นเลิศในด้านการเรียน   
ด้านดนตรี  และด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง  

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Outputs)  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระ  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนมีผลส าเร็จจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม  8  กลุ่มสาระสูงขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลส าเร็จของนักเรียนที่การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมจากการได้รับเหรียญทอง 
ร้อยละ 52.34 เป็นร้อยละ 60 และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคจากร้อยละ 22.42 เป็นร้อยละ 30 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
      1.1 ระดับกลุ่มโรงเรียน 
      1.2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      1.3 ระดับภาค 
      1.4 ระดับประเทศ 
2. ตลาดนัดวิชาการ 

 
กันยายน 2560 
ตุลาคม 2560 

พฤศจิกายน 2560 
กุมภาพันธ์ 2561 
สิงหาคม 2560 

 
คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการวิชาการ 

 
 
5.  งบประมาณ  
  งบประมาณ  จากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน  300,000 บาท   

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 วัสดุประกอบการฝึก 8 กลุ่มสาระ - 300,000 300,000 - 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
     ร้อยละนักเรียนมีผลส าเร็จจากการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม  8  กลุ่มสาระสูงขึ้น 
 (เหรียญทองระดับพ้ืนที่การศึกษา) 
 

 
52.34 

 
60 

 
เปรียบเทียบผล
ตัดสินของการ
แข่งขันระดับ
พ้ืนที่การศึกษา 

 
แบบสรุปผลการ
แข่งขันทุก
รายการระดับ
พ้ืนที่การศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      ร้อยละนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับภาคสูงขึ้น 

 
22.42 

 
30 

 
เปรียบเทียบผล
ตัดสินของการ
แข่งขันระดับภาค 

 
แบบสรุปผลการ
แข่งขันทุก
รายการระดับ
ภาค 
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ชื่อโครงการ  พัฒนากิจกรรมแนะแนว 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 – ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล  
เพ่ือให้การบริการงานแนะแนวเป็นไปได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและนักเรียนมีโอกาสที่จะได้รับ

ข้อมูล  ข่าวสารในการเลือกท่ีจะศึกษาต่อ  ประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง   

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต ( Outputs ) นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ได้รับข่าวสาร  ข้อมูล  และ 

สามารถเลือกศึกษาต่อ  ประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัดได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 
 2.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes )   

      2.2.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
4  ร้อยละ  95  ของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

      2.2.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ร้อย
ละ  95  ของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับอุดมศึกษาตามล าดับ ร้อยละ  95  ของนักเรียน 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดแนะแนวการบริการให้ค าปรึกษา 
2. จัดแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
3. พิจารณาทุนเพ่ือการศึกษา 
4. การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ต.ค.60 –  ก.ย.61 
ต.ค.60 –  ก.ย.61 
ต.ค.60 –  ก.ย.61 
ต.ค.60 –  ก.ย.61 

นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์ 
นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์ 
นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์ 
นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์ 

 
5.  งบประมาณ   
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งบประมาณ จากงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน  20,000  บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
 
3 

ค่าวัสดุ  อุปกรณ์การบริการให้ค าปรึกษา 
ค่าวัสดุ  อุปกรณ์การจัดแนะแนว
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
ค่าวัสดุ  อุปกรณ์การจัดท าข้อมูลพื้นฐาน
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

- 
- 
 
- 

5,000 
10,000 

 
5,000 

 

5,000 
10,000 

 
5,000 

 

- 
- 
- 
- 

 
 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
   -  ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3,6 ได้รับข่าวสาร  ข้อมูลการศึกษาต่อและ 
ประกอบอาชีพตามความสามารถและความ
ถนัด 

 
n/a 

 

 
95 

 
สังเกต 
บันทึกการบริการ 

 
แบบสังเกต 
แบบบันทึกการ
บริการแนะแนว 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   -  ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4   
   -  ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
 

 
n/a 

 
 

n/a 
 

 
95 
 
 

95 

 
การทดสอบ 
 
 
การทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 
 
 
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางเบญจรัตน์   ใจภพ 
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ระยะเวลาด าเนินการ    ต.ค.60 – ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 22  ที่ว่า  “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้นักเรียนได้น าความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต และศึกษาต่อ ในการนี้เพื่อเป็นการปัจฉิม
นิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และเพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษานักเรียนที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและก าลังส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา จึงจัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3, ม.6 และปวช.3 ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต ( Outputs )   

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และปวช. 3 เข้าร่วมโครงการตามจ านวนตามเป้าหมาย
ร้อยละ 100 

 2.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes )   
  1.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก ร้อยละ 90 
  2.  นักเรียนได้รับขวัญและก าลังใจในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ 
3.  เป้าหมาย 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และปวช. 3 เข้าร่วมโครงการจ านวนร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก 
 
 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. ประชุมวางแผนงาน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. ด าเนินกิจกรรม มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ 20 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

5.  งบประมาณ   
งบประมาณจาก งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน  30,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
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1 
2 
3 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าจัดสถานที่ 
ค่าจัดท าบายศรีสู่ขวัญ 

- 
- 
- 

25,000 
3,000 
2,000 

25,000 
3,000 
2,000 

- 
- 
- 

 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 
และปวช.3 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
n/a 

 

 
100 

 
บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
แบบลงทะเบียน

การเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 
และปวช.3 เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
- นักเรียนได้รับขวัญและก าลังใจในการศึกษา
ต่อ หรือประกอบอาชีพ 
 

 
n/a 

 
 

n/a 
 

 
90 
 
 

100 

 
การสอบถาม 

 
 

การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบสอบถาม 

 
 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผล 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 5 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  มี.ค.61 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนสอนเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
โดยมีขั้นตอนส าคัญหลายประการ การวัดผลและประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนได้รับการพัฒนาที่เน้นการวัดผลและประเมินตามสภาพจริง 

2.  วัตถุประสงค์   
 2.1  ผลผลิต (Outputs)  ครูผู้สอนด าเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

2.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริงในทุกรายวิชา 
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3.  เป้าหมาย 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  อบรมการวัดผลตามสภาพจริง 
2.  การตรวจสอบการจัดท า ปพ.5 
 
3.  สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง 
     การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       

มี.ค.61 
ม.ค.61 - มี.ค.61 

 
ต.ค.60 - มี.ค.61 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
หน.กลุ่มสาระและงานวัดผล 
และประเมินผล 
หน.กลุ่มสาระและงานวัดผล 
และประเมินผล 

 
 
 
5.  งบประมาณ    
 งบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัวจ านวน   10,000   บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 

ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดอบรม 
ค่าอาหาร  อาหารว่าง 
ค่าทะเบียน  ระเบียน 

2,500 
5,000 
2,500 

- 
- 
- 

2,500 
5,000 
2,500 

- 
- 
- 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
    ร้อยละของครูที่สามารถประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงเพ่ิมข้ึน 

 
n/a 

 
95 

 
การสังเกตการ

สอน 
การนิเทศ 

 
แบบสังเกตการ

สอน 
แบบนิเทศการ

สอน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

 
n/a 

 
5 

 
การทดสอบผล

การเรียนรู้ 
รายงานผลการ

สอน 

 
แบบทดสอบผล

การเรียนรู้ 
แบบรายงานผล

การสอน 
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ชื่อโครงการ  โครงการติว GAT,PAT และ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 5 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม  ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิสิทธิ์   น้อยพลี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 - ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 22  ที่ว่า  “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้นักเรียนได้น าความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต และศึกษาต่อ ในการนี้กลุ่มบริหารวิชาการ
มีก าหนดจัดกิจกรรมโครงการ “ติว GAT,PAT และ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ขึ้น เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการรับเข้ารูปใหม่ของมหาวิทยาลัย แนะแนวการเลือกคณะ/สาขา ที่ตรง
กับความถนัดของตนเอง รวมทั้งทดสอบและประเมินความสามารถในการท าข้อสอบ GAT,PAT และ O-NET 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การสอบจริงให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทั้งสิ้นจ านวน 830 คน  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต ( Outputs )   

                1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมโครงการจ านวนตาม
เป้าหมายร้อยละ 100 
 2.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes )   
       1.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก ร้อยละ 90 
       2.  นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการรับเข้ารูปใหม่ของมหาวิทยาลัย แนะแนวการเลือก
คณะ/สาขา ที่ตรงกับความถนัดของตนเอง รวมทั้งทดสอบและประเมินความสามารถในการท าข้อสอบ 
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GAT,PAT และ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
การสอบจริงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2560 ที่เข้าร่วมโครงการ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการรับเข้ารูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 90  

3.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 ที่เข้าร่วม 
โครงการ สามารถเลือกคณะ/สาขา ที่ตรงกับความถนัดของตนเอง ร้อยละ 90 
 3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 ที่เข้าร่วมโครงการ 
รอ้ยละ 90 มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. ประชุมวางแผนงาน ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. ด าเนินกิจกรรม มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

5.  งบประมาณ   
งบประมาณจาก งบพัฒนาผู้เรียน จ านวน  30,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 ค่าลงทะเบียนและเอกสาร - 30,000 30,000  

6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
n/a 

 

 
100 

 
บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
แบบลงทะเบียนการ

เข้าร่วมกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

 
n/a 
n/a 

 

 
90 
100 

 
การสอบถาม 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

ชื่อโครงการ  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 3 
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สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 5 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิสิทธิ์   น้อยพลี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ต.ค.60 – ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

ด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 22  ที่ว่า  “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้นักเรียนได้น าความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต และศึกษาต่อ ในการนี้เพื่อให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนต่อเนื่องได้รับการแก้ไขและ
เพ่ือให้จบพร้อมรุ่นจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต ( Outputs )   
     1. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียน 

ที่มีปัญหาขาดเรียนต่อเนื่อง เข้าร่วมโครงการจ านวนตามเป้าหมายร้อยละ 100 
 2.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes )   
      1.  ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก  
ร้อยละ 90 
      2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ปัญหาขาดเรียน
นาน ได้รับการแก้ไขผลการเรียนและจบพร้อมรุ่น ร้อยละ 90 
3.  เป้าหมาย 

     1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ปัญหาขาดเรียน
นาน ได้รับการแก้ไขผลการเรียนและจบพร้อมรุ่น 
 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มกราคม 2561 
กรกฎาคม 2561 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2. ประชุมวางแผนงาน มกราคม 2561 
กรกฎาคม 2561 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3. ด าเนินกิจกรรม มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 
กรกฎาคม –สิงหาคม 2561 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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4. สรุปและประเมินผลโครงการ มีนาคม 2561 

กันยายน 2561 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

5.  งบประมาณ   
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  10,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบ อุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ปกครอง 
ตามจ านวนนักเรียนที่มีปัญหา 

10,000 
 

 
 

10,000 
 

- 
 

6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 
และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียนนาน ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
n/a 

 

 
100 

 
บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
แบบลงทะเบียน

การเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่มี
ปัญหาขาดเรียนนานได้รับการแก้ไขผลการ
เรียน และจบพร้อมรุ่น 

 
n/a 

 
 
 

 
90 
 
 
 

 
การสอบถาม 

 
 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 

ชื่อโครงการ  โครงการอบรมทักษะอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                     
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 6 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม  ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายพิสิทธิ์   น้อยพลี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 - ก.ย.61 
************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หมวดที่ 4 แนวทางการจัด 
การศึกษา มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับการศึกษา ให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต ( Outputs )   
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าร่วมโครงการจ านวนตามเป้าหมายร้อยละ 100 

 2.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes )   
  1.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก ร้อยละ 90 
  2.  นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 ที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ร้อยละ 90  

3.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเลือก 
ประกอบอาชีพ ที่ตรงกับความรู้ความถนัดของตนเอง ร้อยละ 90 
 3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561 ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90  
มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ม.ค.61 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. ประชุมวางแผนงาน ม.ค.60 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. ด าเนินกิจกรรม ม.ค.-ก.พ.61 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ มี.ค.61 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

5.  งบประมาณ   
งบประมาณจาก งบพัฒนาผู้เรียน จ านวน  40,000  บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 

ค่าลงทะเบียนและเอกสาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก 

- 
- 

25,000 
15,000 

25,000 
15,000 

- 
- 

6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
n/a 

 

 
100 

 
บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
แบบลงทะเบียน
การเข้าร่วม
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กิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 

 
n/a 
n/a 

 

 
90 
100 

 
การสอบถาม 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนางานห้องสมุด 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 2, 6 ค 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 , 13 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย ouc 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณาพร  บาลโสง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 - ก.ย.61 

1. หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระบบที่มีการจัดมวล

ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนตามหลักสูตร  คือมุ่งให้นักเรียนรู้จักหาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการค้นคว้า  
แสวงหาความรู้เพื่อน าไปสู่การคิดเป็น  ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น ตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรที่สร้างขึ้น
จากการปรับสภาพให้เข้ากับความเป็นไปของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ห้องสมุดจึงมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุก
กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ผลผลิต  ห้องสมุดมีสื่อส าหรับการสืบค้นที่หลากลายและพอเพียงต่อความต้องการของนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 ผลลัพธ์   
2.2.1  นักเรียนใช้บริการค้นคว้าเพ่ือแสวงหาความรู้ในห้องสมุดเพิ่มขึ้น 
2.2.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

3.  เป้าหมาย 
             เพ่ิมอัตราจ านวนการอ่าน  การค้นคว้าและสืบค้นของนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
จัดซื้อหนังสือ ธ.ค.60 ,  มิ.ย.61 นางสุววรณาพร  บาลโสง 
จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ พ.ย.60 –  ก.ย.61 นางสุววรณาพร บาลโสง 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานเทคนิค พ.ย. – ธ.ค.60 นางสุววรณาพร บาลโสง 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานสอน พ.ย. – ธ.ค.60 นางสุววรณาพร บาลโสง 

5. งบประมาณ 
งบประมาณจากงบหนังสือเรียน 100,000 จ านวน 

กิจกรรม งบอุดหนุน งบ กพร. งบหนังสือ รวม 
จัดซื้อหนังสือ - - 100,000 100,000 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
วีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต 
-ร้อยละของนักเรียนทุกระดับ
ที่ใช้บริการห้อสมุดเพ่ือการ
สืบค้นค้นคว้าหาความรู้ 
-ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 

 
n/a 

 
 

2.61 

 
90 
 
 

2.85 

 
สังเกตนับสถิติ
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบสังเกต 

เครื่องนับจ านวน 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ 
นักเรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจาก
จบการศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายยุทธการ  เหมกูล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 - ก.ย.61 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ  2.76 เพ่ือเป็นการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จึงต้องพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มเป็น  3.00 และค่าเฉลี่ย NT 32.80 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1   ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 2.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จาก  2.76 เป็น  3.00  และ 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดท าสื่อการเรียนการสอน 
2.  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
3.  ทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 

ต.ค.60 - มี.ค.61 
ส.ค.61 

ส.ค. – ก.ย.61 

นายยุทธการ  เหมกูล
นายยุทธการ  เหมกูล
นายยุทธการ  เหมกูล 

 
 
 
 
5.  งบประมาณ    

งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน 150,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
จ านวน 60,000 บาท รวม 210,000  บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
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1 
2 
3 

ค่าวัสดุ  สารเคมีและครุภัณฑ์วิทย์ ฯ 
ค่ายวิทยาศาสตร์ 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

150,000 
- 
- 

- 
40,000 
20,000 

150,000 
40,000 
20,000 

- 
- 
- 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
     ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

 
2.54 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายเฉลิมพล  คนชุม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 – ก.ย.61 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
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 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า  คือ 
2.27  จ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นและดีขึ้น  มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการ
เรียนสูงขึ้นเป็น 2.50  เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอย่างสมเหตุสมผล  เพ่ือมุ่งให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท าให้เห็นคุณค่าแห่ง
ตน อันส่งผลดีต่อส่วนรวมและประเทศชาติ 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
 2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จาก  2.27  เป็น 2.50   

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  การแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ ต.ค.60 – ก.ย.61 นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี 
2.  ค่ายคณิตศาสตร์หรรษา พ.ค.61 , มิ.ย.61 นางสาวกนกพร  เทพธี 
3. การอบรมการใช้โปรแกรม GSP ต.ค.60 – เม.ย.61 นายเฉลิมพล  คนชุม 

 
 
 
5.  งบประมาณ     

งบประมาณจาก งบพัฒนาผู้เรียน จ านวน   65,000  บาท     
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ - 10,000 10,000 - 
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และอาหารนักเรียน ครู 

วิทยากร และค่าวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ 
- 40,000 40,000 - 

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรมการใช้โปรแกรม GSP - 15,000 15,000 - 
รวม - 65,000 65,000 - 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
     ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

 
2.27 

 
2.50 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางรัมภา  สุดาจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 – ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า  
คือ 2.39 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นเป็น 2.80  เพ่ือการ
จัดประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างหลากหลายนั้น  จะต้องให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง  โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา  กระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น  ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ 

2.  วัตถุประสงค์  
2.1  ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจาก  2.39  เป็น  2.80   

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  วันคริสต์มาส 
2.  ค่ายอังกฤษ (English Rally) 
3.  วันตรุษจีน 
4.  ทักษะความสามารถทางภาษา 

25 ธ.ค.60 
ก.พ.61 
ม.ค.61 

ม.ค. – ก.ย.61 

นางรัมภา  สุดาจันทร์ 
นางรัมภา  สุดาจันทร์ 

นางสาวพรเพ็ญ  มาศวรรณา
นางรัมภา  สุดาจันทร์ 

 
 
5.  งบประมาณ    

งบประมาณ งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 60,000 บาท  
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 
4 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่ายภาษาอังกฤษ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์วันคริสต์มาส 
ค่าวัสดุ อุปกรณว์ันตรุษจีน 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน
กีฬาทางภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

- 
- 
- 
- 

40,000 
5,000 
5,000 
10,000 

40,000 
5000 
5,000 
10,000 

- 
- 
- 
- 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
    ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

 
2.39 

 
2.80 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 – ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
       เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า  คือ 2.35  ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง  เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาที่ดีข้ึน  สมบูรณ์แบบขึ้น  โดยเฉพาะกระบวนการที่น าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ  การปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสื่อการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การระดมสรรพก าลังที่มีอยู่ในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพ่ือสนองต่อนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้สูงขึ้นเป็นผลสัมฤทธิ์คือ 2.85  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมจาก  2.35 
เป็น 2.85   
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม ฯ 
2.  จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วย
จักรยาน 

ต.ค.60 – ก.ย.61 
 

ต.ค.60 – ก.ย.61 
 

นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชนธ์นศิร 
 

นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชนธ์นศิร 
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3. จัดอบรมมารยาทไทย ต.ค.60 – ก.ย.61 นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชนธ์นศิร 

5.   งบประมาณ   
งบประมาณจาก งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน   170,000  บาท  

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
 
3 

ค่าวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์การศึกษา 
ค่าอาหารนักเรียนระดับ ม. 1 ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน 
ค่าวัสดุค่ายมารยาทไทย 

- 
- 
 
- 

30,000 
130,000 

 
10,000 

30,000 
130,000 

 
10,000 

- 
- 
 
- 

  
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน 

 
2.35 

 
2.85 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ ฯ 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
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งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางปณรรญธร   รัชนะปกิจ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 – ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า  คือ 2.33
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น  2.67  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันเพื่อจะได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ให้สูงตามโครงการหรือโครงงานที่มีความจ าเป็นที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อม  ตลอดจนได้ทั้งคุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่งจะเป็นตัว
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1   ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  
2.2  ผลลัพธ์  (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและบรรลุมาตรฐาน

การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจาก  2.33  เป็น  2.67  

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
2. สารความรู้สู่ป้ายนิเทศ 
3. จัดค่ายภาษาไทย 
4. ซ่อมวัสดุอุปกรณ์และหมึกเครื่อง Printer 

ต.ค.60 - ก.ย.61 
พ.ย.60 - ก.ย.61 
ธ.ค.60- ก.ค.61 
ต.ค.60 - ก.ย.61 

นางปณรรญธร   รัชนะปกิจ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา 
 
5.  งบประมาณ   
    งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน 30,000 บาทและงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 40,000  บาท 
รวม 70,000 บาท    
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 

ค่าวัสดุรางวัลนิทรรศการวันสุนทรภู่และ
ค่าวัสดุค่ายภาษาไทย 

30,000 
- 

- 
40,000 

30,000 
40,000 

- 
- 

  
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 
ค่า

เป้าหมาย
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 
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ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 

 
2.33 

 
2.67 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1,6 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นายอ านาจ  ศิลปักษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 - ก.ย.61 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ  ความสนใจ  และความถนัดของประเภท
กีฬาและกรีฑาแต่ละประเภท   ให้เกิดความต่อเนื่องตั้งแต่ระดับโรงเรียน  ระดับกลุ่มสหวิทยาเขต  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับประเทศ 

2.  วัตถุประสงค์ 
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 2.1  ผลผลิต (Outputs)นักเรียนที่สนใจ  มีความถนัดด้านกีฬาและกรีฑาแต่ละประเภทได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬาและกรีฑาให้เพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ.2561 
 2.2ผลลัพธ์ (Outcomes)นักกีฬา  และนักกรีฑาแต่ละประเภทผ่านการคัดเลือก  และชนะการ
แข่งขันในระดับกลุ่ม  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับประเทศที่เป็นตัวแทน
เพ่ิมข้ึนและมีสถิติท่ีสูงขึ้นกว่าเดิม 

3.  เป้าหมาย 
 นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคและสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  กีฬาภายใน ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 
2.  กีฬาสหวิทยาเขต 
3. กีฬาจังหวัด 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา 

ก.ค. – ก.ย.61 
พ.ย.60 
ธ.ค.60 

ต.ค.60 - ก.ย.61 

ผู้ฝึกสอนกีฬา  กรีฑา 
ผู้ฝึกสอนกีฬา  กรีฑา 
ผู้ฝึกสอนกีฬา  กรีฑา 
นายอ านาจ  ศิลปักษา 

 
 
 
5.  งบประมาณ   

งบประมาณ  จากงบอุดหนุนรายหัว จ านวน  170,000 บาท และงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 150,000 
บาท รวม 320,000 บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 
4 

กีฬาภายใน 
กีฬาสหวิทยาเขต 
กีฬาจังหวัด 
วัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา 

- 
30,000 
10,000 
130,000 

150,000 
- 
- 
- 

150,000 
30,000 
10,000 
130,000 

- 
- 
- 
- 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาแต่ละประเภทสูงขึ้น 

 
n/a 

 
10 

 
ผลการแข่งขันแต่
ละระดับ 

 
แบบรายงานผล
การแข่งขัน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันคัดเลือก
กีฬาแต่ละประเภทในระดับภาคสูงขึ้น 

 
n/a 

 
10 

 
ผลการแข่งขัน
ระดับภาค 

 
แบบรายงานผล
การแข่งขัน 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายอ านาจ  ตอบกุลกิติกร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 - ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า  คือ 2.92 
 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะ  ประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ  ซึ่งจะท าให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชากลุ่มสาระศิลปะสูงขึ้น 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1   ผลผลิต  ( Outputs )  เพ่ือให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจาก  2.92   เป็น  3.00  

4.   กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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1.  จัดท าสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.  ทักษะความสามารถทางศิลปะ 
3.  นิทรรศการทางศิลปะ 

ต.ค.60 - ก.ย.61 
 

ส.ค. – ก.ย.61 
ส.ค. 61 

นายอ านาจ  ตอบกิตติกุล 
 

นายอ านาจ  ตอบกิตติกุล 
นายอ านาจ  ตอบกิตติกุล 

 
 
5.   งบประมาณ    

งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จ านวน  50,000  บาท และงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 30,000 
บาท รวม 80,000 บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 

ค่าวัสดุ  สื่อ  ครุภัณฑ์การศึกษาทางศิลปะ 
ค่ายนิทรรศการศิลป์ 

50,000 
- 

- 
30,000 

50,000 
30,000 

- 
- 

 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะเพ่ิมข้ึน 

 
2.92 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรีสากล) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายเดชา  กัญญาโภค 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 - ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล)  อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า  
คือ 2.92 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00  การเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลมีความจ าเป็นต้องเน้นให้
ผู้เรียนมีการฝึกทักษะ  หรือประสบการณ์ตรง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับสภาพการด ารงชีวิตประจ าวันได้  
ตลอดทั้งท าให้การเรียนกาสอนมีประสิทธิภาพ  และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต  ( Outputs ) เพ่ือให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

2.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) 
 
3. เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) จาก 2.91 เป็น 3.00  และ  
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดค่ายส่งเสริมทักษะความสามารถ
ทางดนตรีสากลและคอมโบ้ 

ต.ค.60 -ก.ย.61 
 

นายเดชา  กัญญาโภค 
 

 
 
 
 
5.   งบประมาณ    

งบประมาณ จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 40,000 บาท  
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
 

ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดส่งเสริมทักษะ
ทางด้านดนตรี 

- 40,000 
 

40,000 
 

- 
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6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
       ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)  เพิ่มข้ึน 

 
2.92 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายศุภนิมิต  ฤาไชยสา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 -ก.ย.61 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า  
คือ 2.92 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00  การเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยมีความจ าเป็นต้องเน้นให้



103 
 
ผู้เรียนมีการฝึกทักษะ  หรือประสบการณ์ตรง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับสภาพการด ารงชีวิตประจ าวันได้  
ตลอดทั้งท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต (Outputs) เพ่ือให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes )  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) 
 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) จาก 2.92 เป็น 3.00   

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดค่ายฝึกซ้อมดนตรีไทย 
2.  ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 

ต.ค.60 -ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 

นายศุภนิมิต  ฤาไชยสา 
นายศุภนิมิต  ฤาไชยสา 

 
 
 
 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  15,000  บาท และงบประมาณจากกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน จ านวน 5,000 บาท รวม 20,000 บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 

ค่าซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ดนตรีไทย 
ค่าวัสดุค่ายฝึกซ้อมดนตรีไทย 

- 
15,000 

5,000 
- 

5,000 
15,000 

- 
- 

 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)  เพ่ิมข้ึน 

 
2.92 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายธีรเมศ  ธีรจรรยารัตน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 -ก.ย.61 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย)  อยู่ในเกณฑ์ท่ี
ต่ า  คือ 2.92 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00  การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยมีความจ าเป็นต้อง
เน้นให้ผู้เรียนมีการฝึกทักษะ  หรือประสบการณ์ตรง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับสภาพการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้  ตลอดทั้งท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.2   ผลลัพธ์  ( Outcomes )  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) 
 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) จาก 2.92 เป็น 3.00   
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดท าสื่อการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย 
2.  จัดค่ายนาฏศิลป์ 

ต.ค.60 -ก.ย.61 
ต.ค.60 -ก.ย.61 

นายธีรเมศ  ธีรจรรยารัตน์
นายธีรเมศ  ธีรจรรยารัตน์ 

 
 
 
 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน 15,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000 บาท 
รวม 35,000 บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 

ค่าวัสดุฝึกทักษะทางนาฏศิลป์ไทย 
ค่าวัสดุฝึกค่ายนาฏศิลป์ 

15,000 
- 

- 
20,000 

15,000 
20,000 

- 
- 

 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย)  เพ่ิมข้ึน 

 
2.92 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ไทย) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาเกษตรกรรม  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 -ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (เกษตรกรรม)  อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต่ า  คือ 2.86 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น  3.00  การพัฒนาการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยให้รู้จักศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนที่หลากหลายและ
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสนใจ  สามารถน าทักษะวิชาชีพเกษตรกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (เกษตรกรรม)  ให้สูงขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1   ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ    
 2.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (เกษตรกรรม) 
 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (เกษตรกรรม)  จาก 2.86  เป็น 3.00   

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดท าสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
เกษตรกรรม 
2.  ทักษะความสามารถทางเกษตรกรรม 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ต.ค.60–ก.ย.61 

นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
 

นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
 
 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  30,000  บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อทางเกษตรกรรม 30,000 - 30,000 - 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  (เกษตรกรรม)   
เพ่ิมข้ึน 

 
2.86 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายวิโรจน์  นามนาค 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60-ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล 
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 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต่ า คือ 2.86 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสิ่งจ าเป็น
ต่อการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์  ยิ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ทั้งประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนทั้งได้คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเป็นตัวส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1   ผลลัพธ์  (Outcomes) เพ่ือให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    

2.2   ผลผลิต  (Outputs) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) 
 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (อุตสาหกรรม)  จาก 2.86  
 เป็น 3.00   
 
4.   กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดท าสื่อการเรียนการสอนรายวิชา
อุตสาหกรรม 
2.  ทักษะความสามารถทางอุตสาหกรรม 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

ส.ค. – ก.ย.61 

นายวิโรจน์  นามนาค 
 

นายวิโรจน์  นามนาค 
 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  30,000  บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อวิชาอุตสาหกรรม 30,000 - 30,000 - 

  
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  (อุตสาหกรรม)  เพ่ิมข้ึน 

 
2.86 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาคหกรรม  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางส่องศรี  เหล็กศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60-ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล / ความจ าเป็น 
 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) อยู่ในเกณฑ์
ที่ต่ า  คือ 2.86 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น 3.00 การจัดการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ด้านคหกรรม วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อที่ช่วยพัฒนาทักษะให้นักเรียนมีประสิทธิภาพต่อ
การเรียนสอน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เอ้ือต่อการ
การเรียนและนักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลลัพธ์  (Outcomes)  เพื่อให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    

2.2 ผลผลิต  (outputs)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มขึ้นและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (คหกรรม) 
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3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (คหกรรม)  จาก 2.86  เป็น 3.00   
  
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดท าสื่อการเรียนการสอนรายวิชาคหกรรม 
2.  ฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 

ต.ค. 60-ก.ย. 61 
ต.ค. 60-ก.ย. 61 

นางส่องศรี  เหล็กศรี 
นางส่องศรี  เหล็กศรี 

 
 
 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  45,000  บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 

ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อวิชาคหกรรม 
ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพ 

30,000 
15,000 

- 
- 

30,000 
15,000 

- 
- 

 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  (คหกรรม)  เพิ่มขึ้น 

 
2.86 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาพาณิชยกรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางชลธิชา  หลาบนอก 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60-ก.ย.61 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (พาณิชยกรรม)  อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต่ า  คือ 2.86 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น  3.00 การเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โดยเฉพาะรายวิชาพาณิชยกรรม  จ าเป็นต้องมีสื่อวัสดุอุปกรณ์  ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอน  แต่
ในขณะเดียวกันสื่อเหล่านี้ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุอุปกรณ์
สิ้นเปลืองที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ท าให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนเพิ่มขึ้น  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมและพอเพียงต่อการ
จัดการเรียนการสอน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.   วัตถุประสงค์ 

3.1   ผลลัพธ์  (Outcomes)  เพ่ือให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2   ผลผลิต  (Outputs)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (พาณิชยกรรม) 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (พาณิชยกรรม)  จาก 2.86  
 เป็น 3.00   
4.   กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 
2. สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
3. จัดกิจกรรมสร้างคนสร้างรายได้ 

ต.ค.60-ก.ย.61 
ส.ค. – ก.ย.61 
ต.ค.60-ก.ย.61 

นางชลธิชา  หลาบนอก 
นางชลธิชา  หลาบนอก 
นางชลธิชา  หลาบนอก 

 
 
5.   งบประมาณ    
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งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  34,000  บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
 
3 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 
สัมมนาเตรียมความพร้อมสู่สถาน
ประกอบการ 
จัดกิจกรรมสร้างคนสร้างรายได้ 

24,000 
5,000 

 
5,000 

- 
- 
 
- 

30,000 
5,000 

 
5,000 

- 
- 
 
- 

 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  (พาณิชยกรรม)  
เพ่ิมข้ึน 

 
2.86 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ 
 (พาณิชยกรรม) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,8 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 7 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบ  นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์ 
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ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60-ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ  (คอมพิวเตอร์)  อยู่
ในเกณฑ์ที่ต่ า  คือ 2.86 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นเป็น  3.00  การพัฒนาการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยให้รู้จักศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนที่หลากหลายและ
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสนใจ  สามารถน าทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (คอมพิวเตอร์)  ให้สูงขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1   ผลลัพธ์ (Outcomes)  เพ่ือให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    
 2.2   ผลผลิต (Outputs)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเฉลี่ยการเรียนเพิ่มข้ึนและบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (คอมพิวเตอร์) 
 
3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ  (คอมพิวเตอร์)  
 จาก 2.86  เป็น 3.00   
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  ปรับปรุงติดตั้งอินเตอร์เน็ตระบบ wifi 
2.  จัดซื้อหุ่นยนต์และอุปกรณ์การสอน 

ต.ค.60-ก.ย. 61 
ต.ค.60-ก.ย. 61 

นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์ 
นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์ 

 
 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว   60,000  จ านวน  และงบประมาณจาก งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวน120,000 บาท รวมทั้งสิ้น  180,000 บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 

ปรับปรุงติดตั้งอินเตอร์เน็ตระบบ wifi  
จัดซื้อหุ่นยนต์และอุปกรณ์การสอน 

- 
60,000 

120,000 
- 

120,000 
60,000 

- 
- 

    
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระการ

 
2.86 

 
3.00 

 
ทดสอบหลังจบ

 
แบบทดสอบ 
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เรียนรู้การงานอาชีพ ฯ (คอมพิวเตอร์)   
เพ่ิมข้ึน 

การศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
(คอมพิวเตอร์) 

 
90 

 
100 

 
ทดสอบหลังจบ

การศึกษา 

 
แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,3 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2, 6,10 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc 172 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุรพล  วรศิริ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ก.พ. 61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นกิจกรรมบังคับที่นักเรียนทุกคนต้องผ่านการประเมิน  ในขณะที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ  
เนตรนารี  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังมีปัญหาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน  ความหลากหลายของกิจกรรม
ที่นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจตามหลักการการของกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมชุมนุม   เพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

2. วัตถุประสงค์ 
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ผลผลิต (Outputs) เพ่ือให้มีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ  
เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ และมีกิจกรรมหลากหลายที่นักเรียนเลือกได้ตามความสนใจ  
และความนัดเพ่ิมขึ้น 

ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพิ่มข้ึน   

3.  เป้าหมาย 
 นักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  และกิจกรรมพัฒนาร้อยละ  100 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดท าสื่อการเรียนการสอนลูกเสือ  
เนตรนารี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.  อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี 
3.  เลือกชุมนุม 

ต.ค.60 – ก.ย. 61 
 

ก.พ. 61 
พ.ค. 60 และ พ.ย. 60 

นายสุรพล  วรศิริ 
 

นายสุรพล  วรศิริ 
นายสุรพล  วรศิริ 

 
5.  งบประมาณ   

งบประมาณจาก งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 317,420  บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

ค่าวัสดุ  อุปกรณ์จัดท าสื่อการเรียนการ
สอนลูกเสือ  เนตรนารี 
ค่าวัสดุ  อุปกรณ์จัดการค่ายลูกเสือ  
เนตรนารี  
ค่าอาหารลูกเสือ  เนตรนารีวันอยู่ค่าย
พักแรม 
 ค่าวัสดุ  อุปกรณ์การเลือกกิจกรรม
ชุมนุม 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

80,000 
 

140,000 
 

80,000 
 

17,420 

80,000 
 

140,000 
 

80,000 
 

17,420 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร้อยละของนักเรียนที่เลือกกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาตนเองตามความสนใจและถนัด 
 

 
n/a 

 

 
100 

 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมิน

 
n/a 

 
100 

 
การทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 
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กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 3 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 10 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  172 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัฐกมล  โพธิ์ใส และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในภาวะที่สังคมปัจจุบันมีการแข่งขันทางวัตถุมากจนเกินไป มีผลท าให้พฤติกรรมของบุคคลในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเห็นแก่ตัว จึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากหมายและมีความหลากหลาย นักเรียนเป็น
เยาวชนของชาติที่ได้รับผลโดยตรงจากสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไป จึงท าให้พฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างท่ีไม่
พึงประสงค์ได้เกิดขึ้น ซึ่งค่อนข้างจะเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการด ารงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Output)   
  2.1.1  เพ่ือควบคุมดูแล  และติดตามพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
  2.1.2  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน 

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  2.2.1  สร้างสายใยความผูกพันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนมากขึ้น 
  2.2.2  ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ในโรงเรียน 
3.  เป้าหมาย   
 นักเรียนร้อยละ  90  สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและไม่สร้างพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาแก่โรงเรียน 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ประชุมผู้ปกครองสัญจร ต.ค.60 – ก.ย.61 งานกิจการนักเรียน 
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2.  ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน 
3.  ธนาคารโรงเรียน (ออมทรัพย์) 
4.  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
5. การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
6. กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC 
7. การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
8. เพ่ือนใจวัยรุ่น To be Number One 

ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 - ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 - ก.ย.61 
ต.ค.60 - ก.ย.61 
ต.ค.60 - ก.ย.61 
ต.ค.60 - ก.ย.61 

งานกิจการนักเรียน 
นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร 

งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

5.  งบประมาณ 
งบประมาณจาก งบอุดหนุนรายหัว จ านวน  125,000  บาท  

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 

  3 
4 
5 
6 
7 
8 

อุปกรณ์การประชุมผู้ปกครองสัญจร 
ค่าอาหารว่างการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน 2 ครั้ง 
วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงานธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมโรงเรียนสีขาวฯ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 
อุปกรณ์จัดกิจกรรม YC 
อุปกรณ์การอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
อุปกรณ์จัดกิจกรรม  To be Number One 

5,000 
20,000 

  10,000 
10,000 
60,000 
5,000 
5,000 

   10,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

   5,000 
20,000 

  10,000 
10,000 
60,000 
5,000 
5,000 

   10,000 

 

 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร้อยละของนักเรียนที่ภูมิคุ้มกันต่อต้าน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน 
 

 
n/a 

 

 
90 

 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ในโรงเรียน 
-  นักเรียนร้อยละ  90  สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและไม่สร้าง
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาแก่โรงเรียน 

 
n/a 

 
 

n/a 
 

 
5 
 
 

90 

 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 
 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 3 
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สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2, 10 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  172 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายบุญมา  สุภศร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 – ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในภาวะที่สังคมปัจจุบันมีการแข่งขันทางวัตถุมากจนเกินไป มีผลท าให้พฤติกรรมของบุคคลในสังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเห็นแก่ตัว จึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย นักเรียนเป็นเยาวชนของชาติที่
ได้รับผลโดยตรงจากสภาวะของสังคมที่เปลี่ยนไป จึงท าให้พฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่พึงประสงค์ได้
เกิดข้ึน ซึ่งค่อนข้างจะเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการด ารงชีวิตทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดังนั้นการมี
เครือข่ายที่คอยควบคุม ดูแล เอาใจใส่ ในการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน จะท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ 
 
2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  ผลผลิต (Output)  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน 

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมจ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.  สายตรวจนอกโรงเรียน 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมจราจรใน
สถานศึกษา 

ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 

 

นายบุญมา  สุภศร 
นายอ านาจ  ศิลปักษานาย

อิทธิฤทธิ์  ศรีดาพล 
 

 
 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จ านวน  30,000  บาท  
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. นอกงปม. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 

 4 

ค่าอุปกรณ์จัดค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงสายตรวจนอกโรงเรียน 
อุปกรณ์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมจราจรใน
สถานศึกษา 

5,000 
5,000 

   20,000 

- 
- 

        - 

5,000 
5,000 
20,000 

- 
- 
- 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร้อยละนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน 

 
n/a 

 

 
100 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ร้อยละนักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
n/a 

 
100 

 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตย  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,10 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 6 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  172 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวดาวประกาย  บานโพธิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1-30 มิ.ย. 61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
        โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จัก
รับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนพึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะน า
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รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียนเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Outputs)  เพ่ือปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยแก่นักเรียนโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนในนามของคณะกรรมการสภานักเรียน   
 2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)  นักเรียนมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง
ของระบอบประชาธิปไตยในทุกโอกาส 
 
3.  เป้าหมาย   
 เพ่ิมบทบาทนักเรียนการมีส่วนร่วมในการด ารงชีวิตในโรงเรียนตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  การเลือกตั้งประธานกรรมการสภานักเรียน 
 

มิ.ย. 60 
 

นางสาวดาวประกาย  
บานโพธิ์ และคณะ 

 
 
 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัวจ านวน  10,000  บาท  
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. นอกงปม. รวม ไตรมาส 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง    10,000 -   10,000 - 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปี
ฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร้อยละการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียน
ของคณะกรรมการสภานักเรียนตามวิถีทางของ
ระบอบประชาธิปไตย 

 
n/a 

 

 
90 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ร้อยละการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียน
ของนักเรียนตามวิถีทางของระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
n/a 

 
90 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
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ชื่อโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 3,  
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  172 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายบุญมา  สุภศร  และน.ส.ปฤษณา  สาลี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค.60 – ก.ย.61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เด็กวัยรุ่นมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  จากวัย
เด็กสู่วัยผู้ใหญ่  จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่ในการศึกษา  เป็นอย่างดียิ่ง  เพ่ือให้เด็กเหล่านั้น
มี    พื้นฐานทางวิชาการ  ในการที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และมีความรู้พื้นฐานทางอาชีพ  จนสามารถ
ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณค่าแก่ชีวิต  นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้  ความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว 
สิ่งหนึ่งที่ต้องพัฒนา  ให้เกิดกับเด็กและเยาวชน คือ  การพัฒนาทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  ที่
พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า  การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้ง     ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้  คุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรม  ในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2554  ที่ก าหนดจุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษา  เพื่อมุ่งพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็น
ไทย  
 เยาวชนซึ่งเป็นวัยรุ่น  ซึ่งเป็นวัยวิกฤติ  เนื่องจากเป็นวัยที่มีภาวะอารมณ์  แปรปรวนสูง  วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ยังไม่สมบูรณ์  มีความสับสนในการวางบทบาทของตนเอง  ในสังคม  ขาดทักษะ  และประสบการณ์  
ในการเผชิญกับปัญหาของวัยรุ่น  ประกอบกับการขาดแรงสนับสนุนที่เหมาะสมจากสังคม  อาจท าให้วัยรุ่นมี
ปัญหาด้านสุขภาพจิต  เช่น  ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย  ความสับสนในการ
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ปฏิบัติตัวต่อกลุ่มเพ่ือน  เป็นต้น  ซึ่งถ้าปัญหาเหล่านี้  ไม่ได้รับการป้องกัน  แก้ไขอย่างเหมาะสม  อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาหลายด้าน  อย่างรุนแรงตามมาในอนาคตได้ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Outputs)  นักเรียนเห็นความส าคัญของการมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ  
 2.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีทางของชาวพุทธ  และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

3.  เป้าหมาย 
 เพ่ิมจ านวนนักเรียนให้มีวิถีชีวิตตามแบบอย่างชาวพุทธ  และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4 
2.  ห้องเรียนคุณธรรม 

ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 

นางปฤษณา  สาลี 
นายบุญมา  สุภศร 

 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณจาก งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 100,000  บาท เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท  
รวม 120,000  บาท 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 

  2 
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.4   
ห้องเรียนคุณธรรม 

- 
20,000 

100,000 
- 

100,000 
20,000 

- 
- 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูลปี
ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร้อยละของนักเรียนที่เห็นความส าคัญของ
ปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ 

 
n/a 

 

 
90 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามวิถีทาง
ของชาวพุทธ  และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 

 
n/a 

 
90 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
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ชื่อโครงการ  โรงเรียนสุจริต 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อ 2,3 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2,6 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อยตาม ouc  172 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวดาวประกาย  บานโพธิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ต.ค.60 – ก.ย.61 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ทุจิตเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้กระทั่งค่านิยมท่ี
ถูกต้อง ดีงามของสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจนบางส่วนของสังคมไทยมีความคิดว่าการท างานของราชการ
อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไร และยอมรับได้หากการท างานนั้นจะมีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนหรือชุมชนบ้าง ค่านิยมเช่นนี้นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะสื่อให้เห็นได้ว่าการทุจริต
ก าลังจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา และอาจแผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน 
ในอนาคตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากไม่มีการด าเนินการแก้ไขโดยเร็วแล้ว สังคมไทยจะได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงและได้รับความเสียหายอย่างมากมาย 
 การศึกษาเป็นทางออกที่ส าคัญ เนื่องด้วยการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นกระบวนการสร้างความรู้แล้ว
ยังจะท าให้เกิดแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ในการที่จะดูแลความรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และชาติ
บ้านเมือง ดังนั้น การที่จะสร้างค่านิยมให้กับสังคมจึงจ าเป็นต้องเริ่มในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชน
ที่ผ่านกระบวนการศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง และมีความรักชาติ
ถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆ ของชาติ บ้านเมือง เช่น คนในชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต (Outputs)  นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นโทษที่เกิดจากการทุจริต 

2.2 ผลลัพธ์  (Outcomes)  ร้อยละของนักเรียนเกิดการต่อต้านในการทุจริต 

3.  เป้าหมาย 
 นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่สร้าง
ความเป็นชาติเพ่ิมข้ึน 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมอบรม ปปช.น้อย ต.ค.60 – ก.ย.61 นางสาวดาวประกาย  บานโพธิ์ 
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2.  อบรมครูเรื่องมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
Best Practice (BP) 
3.  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
4.  กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี 

ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 
ต.ค.60 – ก.ย.61 

และคณะ 

 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณจาก เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  20,000  บาท  
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบฯ งปม. นอกงปม. รวม ไตรมาส 
1 

  2 
 

 3 
 4 

กิจกรรมอบรม ปปช.น้อย 
กิจกรรมอบรมครูมาตรฐานโรงเรียน
สุจริต และ Best Practice (BP) 
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี 

     5,000 
     5,000 
     
    5,000 
    5,000 

- 
- 
 
- 
- 

    5,000 
    5,000 
     
    5,000 
   5,000 

 

- 
- 
 
- 

      - 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

ผลผลิต (Outputs) 
-  ร้อยละของนักเรียนเกิดความตระหนักและ
เห็นโทษที่เกิดจากการทุจริต 
 
 
-ร้อยละของครูและบุคลากรเกิดความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการ
ด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
 

 
n/a 

 
 
 

n/a 

 
90 
 
 
 

90 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-  ร้อยละของนักเรียนเกิดการต่อต้าน

ในการทุจริต 
 
 
-ร้อยละของครูและบุคลากรมี

พฤติกรรมต่อต้านการทุจริต 
 

 
n/a 

 
 
 

n/a 
 

 
90 
 
 
 

90 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
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