
 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มงานอ านวยการ  งานการเงิน 

๑. ชื่อโครงการ/งาน   การเงิน 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า         โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่           
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ข้อท่ี ๖   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี ๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ

มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัดท่ี ๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  

เป้าหมายท่ี   - 
ตัวชี้วัดท่ี- 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน   
DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
ข้อท่ี  ๓  การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี ๒ ระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ข้อท่ี ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
๘. หลักการและเหตุผล   
โครงสร้างการบริหารงานของทุกองค์กรจะต้องมีการวางระบบการเงินและการบริหารการเงนิ 

ไว้ เป็นหลักส าคัญ เพราะถือว่าการเงินเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคล่ือนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ    ให้
ประสบความส าเร็จไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรท่ีจะต้องมีความรู้ด้านการเงินอย่างเพียงพอ 
ดังนั้นเพื่อท่ีจะสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ต้องมีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบต่อไป 



โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้เล็งเห็นความส าคัญและตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารงานการเงิน 
จึงบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานการเงินให้มีคุณภาพกับนักเรียนทุก
ระดับช้ันและมีครูเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุกคน 
๙. วัตถุประสงค์   

๙.๑  เพื่อให้การบริหารการเงินของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐. เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑  นักเรียนทุกระดับช้ันและครูทุกคนได้รับบริการจากงานการเงิน 
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)      

๑๐.๒.๑  นักเรียนและครูทุกคนมีความพึงพอใจในการรับบริการ ร้อยละ ๘๐ ในระดับดี 
ขึ้นไป  

๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
                     ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 
วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 

๑ พัฒนางานการเงิน 
เม.ย. - 
ก.ย. ๖๕ 

๕,๐๐๐ 
ต.ค.๖๕ - 
มี.ค.๖๖ 

 
นางสาว
กรรณิการ์  
รินจ้อย 

       
รวมงบประมาณ      
 

 
 
 
 



๑๔.  งบประมาณ  
     ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

- เงินอุดหนุน       จ านวน .........................๕,๐๐๐................. บาท 
- เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ....................๕,๐๐๐..................... บาท  

               ( ห้าพันบาทถ้วน ) 
๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑.กิจกรรมพัฒนางานการเงนิ   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 
      

รวมงบประมาณ   ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑  นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
๑๖. การประเมินผลโครงการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
๑. นักเรียน ครู และบุคลากร ร้อย
ละ ๑๐๐ ได้รับบริการจากงาน
การเงิน 
ผลลัพธ์  
๑. นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อย
ละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการรับ
บริการ ในระดับดีขึ้นไป 

 
จากการรายงานผลการประเมิน
โครงการ 
 
 
ส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานการเงิน 

 
แบบประเมินโครงการ 
 
 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       ๑๗.๑ การบริหารการเงินของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 
ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสาวกรรณิการ์  รินจ้อย) 
 
 

                ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ 
         (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                 ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
 
     

ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
             (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                 ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
          ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
           (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม..  พัฒนางานการเงนิ 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ.........พฒันางานกลุ่มอ านวยการ 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน............๕,๐๐๐.........บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน..................การเงนิ...............กลุ่มงาน.........อ านวยการ ................ 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
บาท 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
๑ กระดาษท าปก ๑๘๐แกรม A๔ 

สีชมพูและสีฟ้า 
๔ ห่อ 
ชมพู ๒ 
ฟ้า ๒ 

๑๓๕   ๕๔๐  

๒ ตรายางข้อความหมึกในตัว ๔ อัน ๔๐๐   ๑,๖๐๐  
๓ คลิบด า ช้าง ๔ มม. ๑๒ อัน ๔   ๔๘  
๔ ปากกาเขียนซีดี ๒ อัน ๒๑   ๔๒  
๕ ปากกาเน้นข้อความสีเหลือง 

ควอนต้ัม 
๓ อัน ๓๐   ๙๐  

๖ แฟ้มก้านยก๓น้ิว ๑๑๒A๔ ด า 
ช้างพิเศษ 

๖ อัน ๖๗   ๔๐๒  

๗ เครื่องคิดเลข casio DJ๑๒๐๐ 
๑๒digits 

๑ เครื่อง ๕๘๐   ๕๘๐  

๘ สมุดบันทึกมุมมัน ๕/๑๐๐A 
๗๐ แกรม 

๒ เล่ม ๑๕๐   ๓๐๐  

๙ ลวดเสียบกระดาษเดลลี่ ๔ กล่อง ๒๕   ๑๐๐  
๑๐ สมุดเงินสดปกสีฟ้า ๓ เล่ม ๓๕   ๑๐๕  
๑๑ ทะเบียนคุมเงินนอก

งบประมาณปกสีน้ าตาล 
๑๕ เล่ม ๔๐   ๖๐๐  

๑๒ น้ ายาลบค าผิด เพนเทล ๑ ด้าม ๗๕   ๗๕  
๑๓ สันรูด ๗ มม. ๒ ห่อ ๖๐   ๑๒๐  
๑๔ สันรูด ๔-๕ มม. ๒ ห่อ ๕๕   ๑๑๐  
๑๕ ซองขาวพับ ๔ ครุฑ ๕๕๕ ๔ มัด ๔๐   ๑๖๐  
๑๖ กระดาษการ์ดขาว A๔ ๑๘๐  

แกรม ๕๐แผ่น 
๒ ห่อ ๖๔   ๑๒๘  

รวม   ๕,๐๐๐  



 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มงาน อ านวยการ งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  อ านวยการ  

๑. ชื่อโครงการ/งาน งานสาธารณูปโภค   
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ข้อท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดข้อท่ี    
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   
เป้าหมาย ข้อท่ี - 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 
DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อท่ี   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

      
 
 



๘. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก  จึงเป็นภารกิจ

ท่ีส าคัญอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้กระบวนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้  ซึ่งจะส่งผลให้การ
บริหารจัดการมีคุณภาพ  ดังนั้นโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  ค่า
โทรศัพท์  ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าพัฒนาการจัดการศึกษาโดยงบประมาณรายได้สนับสนุน
จากภาครัฐ 

๙. วัตถุประสงค์   
๘.๑  เพื่อใช้จ่ายค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา ค่าขนขยะมูลฝอย ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการ

อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนท่ีใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพแก่
ผู้เรียนยิ่งขึ้น 

๘.๒ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการบริการจัดการศึกษา 
๘.๓ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ตามระเบียบการของทางราชการ 
๑๐.  เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.  จัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา ค่าขนขยะมูลฝอย 
ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ 
๒. นักเรียน  ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีสาธารณูปโภคอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม 
๑๐.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑. การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธภิาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

๑๑.  สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

๑๒.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ) 
  ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ) 
 
 



๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงานกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑  

วันที่/เดือน งบประมาณ   

๑ ค่าไฟฟ้า 
เมษา ๖๕- 
กันยา ๖๕ 

๒๐๐๐๐๐   ครปูระภัสสร 

๒ ค่าน้ าประปา 
เมษา ๖๕- 
กันยา ๖๕ 

๓๐๐๐   ครปูระภัสสร 

๓ ค่าโทรศัพท์ 
เมษา ๖๕- 
กันยา ๖๕ 

๑๐๐๐๐   ครปูระภัสสร 

๔ ค่าบริการขนขยะ 
เมษา ๖๕- 
กันยา ๖๕ 

๒๐๐๐   ครปูระภัสสร 

๕ 
ค่าบริการอินเตอร์เนท 

( งบ ict ) 
เมษา ๖๕- 
กันยา ๖๕ 

๓๐๐๐๐   ครปูระภัสสร 

รวมงบประมาณ  ๒๔๕๐๐๐    

 

๑๔.  งบประมาณ  
       ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

        เงินอุดหนุน       จ านวน ................................................. บาท 
- เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  จ านวน ...................................................... บาท . 
                                            

๑๕.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑๕.๑ นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 



๑๖.  การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
.๑.  ร้อยละ ๙๐  ของนักเรียน  ครู  
และบุคลากรเห็นความส าคัญและ
ตระหนักถึงคุณค่าในการใช้
สาธารณูปโภคอย่างประหยัด 

- การสังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- แบบส ารวจ 

แบบประเมินโครงการ 

๒.  โรงเรียนมีการใช้สาธารณูปโภค
อย่างเพียงพอส าหรับการบริหาร
จัดการพัฒนาการศึกษาภายใน
โรงเรียน 

- การสังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- แบบส ารวจ 

๑.  แบบประเมิน
โครงการ 

ผลลัพธ์ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการใช้
จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

- การสังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- แบบส ารวจ 

๑. แบบประเมินบันทึก
การอ่าน 
๒. แบบบันทึกสถิติการ
เข้าห้องสมุด 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

- การสังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- แบบส ารวจ 

แบบประเมินโครงการ 

๕. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานกิจกรรม 
ในระดับดีมากขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ 
ของนักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

๑๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๗.๑   โรงเรียนมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ 
๑๗.๒    สถานศึกษามีการพัฒนาให้เป็นฐานการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านวิทยบริการและ
สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอต่อการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 

 ๑๗.๓   มีการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบการของทางราชการ 

 
 
 



     
 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

            (นางประภัสสร  เจนใจ) 
               ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ  
 
 
    ลงช่ือ   .........................................................ผู้ตรวจโครงการ 
            (นางภัคจิรา  สารทอง) 
          ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
 
 
    ลงช่ือ   .........................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                            (นายอุทิศ  สาธิพา) 
       ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 
    ลงช่ือ   .........................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                           (นายสงกรานต์  บุญมี) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑  

วันที่/เดือน งบประมาณ   

๑ ค่าไฟฟ้า 
เมษา ๖๕- 
กันยา ๖๕ 

๒๐๐๐๐๐   ครูศริิพร 

๒ ค่าน้ าประปา 
เมษา ๖๕- 
กันยา ๖๕ 

๓๐๐๐   ครูศริิพร 

๓ ค่าโทรศัพท์ 
เมษา ๖๕- 
กันยา ๖๕ 

๑๐๐๐๐   ครูศริิพร 

๔ ค่าบริการขนขยะ 
เมษา ๖๕- 
กันยา ๖๕ 

๒๐๐๐   ครูศริิพร 

๕ 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 

( งบ ICT ) 
เมษา ๖๕- 
กันยา ๖๕ 

๓๐๐๐๐   ครูศริิพร 

รวมงบประมาณ  ๒๔๕๐๐๐    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มงาน อ านวยการ  งานบุคคล 

๑. ชื่อโครงการ พัฒนางานบุคลากร 
๒. ลักษณะโครงการ     งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

 นโยบาย ข้อที่ ๓  ด้านการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 ตัวชี้วัดข้อท่ี  
 ๗. ครูเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู ้
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 เป้าหมาย ข้อท่ี -  
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 

DKS มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
D - Development มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
K - Knowledge and learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
S - System บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ข้อท่ี ๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น 
ข้อย่อยท่ี ๑.๑ TEPE Online (Teacher and Educational Personnels Enhancement 

Based on Mission and Functional Areas Majors) 
ข้อย่อยท่ี ๑.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ข้อย่อยท่ี ๑.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
กลยุทธ์ข้อท่ี ๒  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง ดังนี ้
ข้อย่อยท่ี ๒.๑ ก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการพัฒนา 
ข้อย่อยท่ี ๒.๒ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 
 



๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒    การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒.๒ วางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๘. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์ท างาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การ
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับ
บุคลากร ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปล่ียนประสบการณ์ ได้รับความรู้ท่ีทันสมัยเพิ่มข้ึน ซึ่งจะน าความรู้ 
ต่าง ๆ ท่ีได้รับ กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานท่ีตนเองรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๙. วัตถุประสงค์ 
 ๙.๑  เพื่อช่วยให้บุคลากรใช้ทักษะความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 ๙.๒  เพื่อช่วยองค์กรด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 ๙.๓ เพื่อยกระดับความสามารถและสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๑๐.  เป้าหมาย 
 ๑๐.๑ ด้านผลผลิต (Outputs) 
         ๑๐.๑.๑   ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
  ๑๐.๑.๒    ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 
 ๑๐.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ๑๐.๒.๑    จ านวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนท่ีเข้าร่วมคิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ ผ่านการอบรมพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
  ๑๐.๒.๒    จ านวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนท่ีเข้าร่วมคิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ ได้รับการสร้างขวัญและก าลังใจ อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
 
 
 
 



๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ช่วงท่ี ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 

  ช่วงท่ี ๒  ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ )  
 

๑๓.  วิธีการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  ๑/ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่  ๑/ ๒๕๖๕ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ งานบุคคล  ๑,๕๐๐   พิมพา 
       
รวมงบประมาณ  ๑,๕๐๐    

๑๔. งบประมาณ 
๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

  - เงินอุดหนุน  จ านวน.............๑,๕๐๐.............บาท 
  - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน.......................................บาท 
  - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน.......................................บาท 
  - เงินอื่น ๆ  จ านวน.......................................บาท 
    รวมงบประมาณท้ังส้ิน จ านวน...............๑,๕๐๐............บาท 
                                              (หนึ่งพันห้ารอ้ยบาทถ้วน) 
๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุครุภัณฑ์ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ      
   ๑,๕๐๐   
      

รวมงบประมาณ   ๑,๕๐๐   
 
 
 



๑๕.  หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑ ผู้บริหารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๓ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
๑๖. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเปา้หมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
ผลผลิต 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของคร ู
๓. ร้อยละ๑๐๐ ของระดับความพึงพอใจ 
ผลลัพธ์ 
๑. ทุกกิจกรรมด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

การสอบถามความ
พึงพอใจ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๗.๑ บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ๑๗.๒ บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ลงช่ือ   .........................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางพิมพา   สารเร็ว) 
       ต าแหน่ง  หัวหน้างานบุคคล  
 
 
   ลงช่ือ   .........................................................ผู้ตรวจโครงการ 
           (นางภัคจิรา  สารทอง) 
         ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
 
  
   ลงช่ือ   .........................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                   (นายอุทิศ  สาธิพา) 
     ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
  
 
   ลงช่ือ   .........................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                 (นายสงกรานต์  บุญมี) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมพัฒนางานบุคคลปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
(ครูพิมพา สารเร็ว) 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ภาคเรียนที่ ๑ 

๑ กล่องเอกสารหูห้ิว มีฝาปิด" ๖ ๒๖๐   ๑,๕๖๐ ๑,๕๖๐ 
        

รวม ๑,๕๖๐ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มงาน............อ านวยการ..............   
๑. ชื่อโครงการ  พัฒนางานสารสนเทศกลุ่มอ านวยการ 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า       โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่           
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด ท่ี ๑ สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
ตัวช้ีวัด ท่ี ๒ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น  คล่องตัวสูง 

พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
ตัวช้ีวัด ท่ี ๓ สถานศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้ในการบริหารจัดการและ

ตัดสินใจท้ังระบบ 
ตัวช้ีวัด ท่ี ๔ สถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม

หลักธรรมภิบาล ( ๑. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) ๒. หลักคุณธรรม (Morality) ๓. หลักความ
โปร่ ง ใส  (Accountability) ๔ . หลักการมี ส่ วนร่ วม  (Participation) ๕ . หลักความรับ ผิดชอบ 
(Responsibility) ๖. หลักความคุ้มค่า (Cost –Effectiveness or Economy) 

ตัวช้ีวัด ท่ี ๕ สถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity &Transparency Assessment = ITA ) 

ตัวชี้วัด ท่ี ๖ สถานศึกษามีระบบข้อมูล สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด ท่ี ๗ สถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสู่การ

วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data Technology ) 
ตัวช้ีวัด ท่ี ๘ สถานศึกษามี แพลตฟอร์ม ดิจิตัล (Digital Platform ) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน

บริหารจัดการศึกษา (  จะน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อม
วางแผนการท างาน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ท่ีจะเกิดประโยชน์กับการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และมีตัวชี้วัดท่ีจะใช้ประเมินอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

 
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  

- 
 



๕. สนองค่านิยมโรงเรียน   
DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
ข้อท่ี  ๓  การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี ๖  จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ให้เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา 
๘. หลักการและเหตุผล   

งานอ านวยการเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การประสานงานและการ
ให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมภารกิจงานต่างๆ ในองค์กร สามารถบริหารจัดการและด าเนินการตามบทบาท 
ภารกิจอ านาจ หน้าท่ี ได้อย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานความถูกต้อง และโปร่งใส 
ตลอดจนสนับสนุน และให้บริการแก่ผู้มารับบริการ งานกลุ่มอ านวยการ ได้อย่างสะดวก คล่องตัว และมี
คุณภาพ 

๙. วัตถุประสงค์   
๙.๑ สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
๙.๒ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น  คล่องตัวสูง พร้อมท่ี

จะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
๙.๓ สถานศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจท้ัง

ระบบ 
           ๙.๔ สถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล  

 ๙.๕ สถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity &Transparency Assessment = ITA ) 

๙.๖ สถานศึกษามีระบบข้อมูล สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๙.๗ สถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสู่การวิเคราะห์ 

เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data Technology ) 
๙.๘ สถานศึกษามี แพลตฟอร์ม ดิจิตัล (Digital Platform ) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด

การศึกษา  



๑๐. เป้าหมาย  
๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร้อยละ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการรับบริการงาน

กลุ่มอ านวยการ 
 ๑๐.๑.๒ ครู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร้อยละ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการรับบริการงานกลุ่ม

อ านวยการ 
๑๐.๑.๓ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มารับบริการ ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการรับบริการงาน

กลุ่มอ านวยการ 
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)      

  ๑๐.๒.๑ สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
ระดับดีขึ้นไป 
  ๑๐.๒.๒ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น  คล่องตัว
สูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๓ สถานศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้ในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจท้ังระบบ ระดับดีขึ้นไป 
            ๑๐.๒.๔ สถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมภิบาล ระดับดีขึ้นไป 
   ๑๐.๒.๕ สถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity &Transparency Assessment = ITA ) ระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๖ สถานศึกษามีระบบข้อมูล สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๗ สถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่
การวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data Technology ) 
ระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๘ สถานศึกษามี แพลตฟอร์ม ดิจิตัล (Digital Platform ) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน
บริหารจัดการศึกษา  ระดับดีขึ้นไป 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

 √  ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
                     √  ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 
 



๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 
วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 

๑   
 

  
.นางศิวัชญา 
 ไชยมงคล 
 

๒       
       

รวมงบประมาณ      
 

๑๔.  งบประมาณ  
     ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

        เงินอุดหนุน       จ านวน      -     บาท  
- เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน   -   บาท   

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖. การประเมินผลโครงการ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
๑. นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
ร้อยละ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการรับ
บริการงานกลุ่มอ านวยการ 
 
๒. ครู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร้อย
ละ๑๐๐ คนมีส่วนร่วมในการรับ
บริการงานกลุ่มอ านวยการ 
 
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มารับ
บริการ ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
รับบริการงานกลุ่มอ านวยการ 
 
ผลลัพธ์  
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
เป็นอิสระ ระดับดีขึ้นไป 
 
๒. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้
เป็นหน่วยงาน ท่ีมีความ ทันสมั ย 
ยืดหยุ่น  คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา ระดับดีขึ้นไป 
๓. สถานศึกษาน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ดิ จิตอล มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจท้ังระบบ 
ระดับดีขึ้นไป 
 

 
๑. การสอบถามนักเรียน  ครู  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มารับ
บริการ เรื่องการรับบริการงานกลุ่ม
อ านวยการ 
๑. การสอบถามนักเรียน  ครู  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มารับ
บริการ เรื่องการรับบริการงานกลุ่ม
อ านวยการ 
๑. การสอบถามนักเรียน  ครู  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มารับ
บริการ เรื่องการรับบริการงานกลุ่ม
อ านวยการ 
 
 
๑. การสอบถาม 
๒. ประเมินการบริหารจัดการ 
 
 
๑. การสอบถาม 
๒. ประเมินการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
๑.ประเมินการบริหารจัดการ 
๒. รายงานโครงการ กิจกรรม 
 
 

 
๑. แบบสอบถาม  
เรื่อง การรับบริการงาน
กลุ่มอ านวยการ 
 
๑. แบบสอบถาม  
เรื่อง การรับบริการงาน
กลุ่มอ านวยการ 
 
๑. แบบสอบถาม  
เรื่อง การรับบริการงาน
กลุ่มอ านวยการ 
 
 
 
๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินการ
บริหารจัดการ 
 
๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมินการ
บริหารจัดการ 
 
 
 
๑.แบบประเมินการ
บริหารจัดการ 
๒. แบบรายงานโครงการ 
กิจกรรม 



ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๔. สถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
ระดับดีขึ้นไป 
 
๕.  สถานศึกษา ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( 
Integrity &Transparency 
Assessment = ITA ) ระดับดีขึ้นไป 
 
๖ .  ส ถ าน ศึ ก ษ ามี ร ะ บ บ ข้ อ มู ล 
สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ระดับดีขึ้นไป 
๗.  สถาน ศึกษา มี ข้ อมู ล ผู้ เ รี ยน
รายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
ข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์ 
เพื่ อวางแผนการจัดการเรียนรู้ สู่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big 
Data Technology ) ระดับดีขึ้นไป 
๘. สถานศึกษามี แพลตฟอร์ม  ดิจิตัล 
(Digital Platform ) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหาร จัดการ ศึกษา  
ระดับดีขึ้นไป 

๑. ประเมินการบริหารจัดการด้าน
ความโปร่งใส 
 
 
 
๑. การติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 
๒. ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 
 
๑. ข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
 
 
 
๑. การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
 
 
 
 
๑. การสนับสนุนด้านการบริหาร
จัดการการศึกษา 

๑. แบบประเมินการ
บริหารจัดการด้านความ
โปร่งใส 
 
 
๑. แบบติดตาม
ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 
๒. แบบประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
๑. แบบรายงานข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ 
 
 
๑. แบบรายงานผลการ
วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 
 
 
๑. แบบรายงายการ
สนับสนุนด้านการ
บริหารจัดการการศึกษา 

 
๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

๑๗.๑ สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
๑๗.๒ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น  คล่องตัวสูง พร้อมท่ี

จะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  



๑๗.๓ สถานศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจท้ัง
ระบบ 
           ๑๗.๔ สถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล  

๑๗.๕ สถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity &Transparency Assessment = ITA ) 

๑๗.๖ สถานศึกษามีระบบข้อมูล สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๑๗.๗ สถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสู่การ

วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data Technology ) 
๑๗.๘ สถานศึกษามี แพลตฟอร์ม ดิจิตัล (Digital Platform ) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด

การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

           (นางศิวัชญา ไชยมงคล) 
 
 

ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางประภัสสร  เจนใจ) 
                                         ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ  
 
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
    (….......................................................) 
                                 ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
  
 
 
           ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายสงกรานต์  บุญมี) 
                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม พัฒนางานกลุ่มอ านวยการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน     -   บาท  กลุ่ม อ านวยการ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๔– ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ) 
        
        
        
        

     

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒  ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ) 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม     
     

 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ /กิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม  พัฒนางานสารสนเทศกลุ่มอ านวยการ 
โครงการของ   กลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางประภัสสร  เจนใจ  /  นางศิวัชญา  ไชยมงคล   
ระยะเวลาด าเนินการ 

ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ) 
           ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ) 
๑.วัตถุประสงค์ 

๑.๑ สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
๑.๒ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น  คล่องตัวสูง พร้อมท่ี

จะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
๑.๓ สถานศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจท้ัง

ระบบ 
๒. เป้าหมายของโครงการ 
๒.๑ ด้านผลผลิต ( Outputs ) 

๑. นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร้อยละ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการรับบริการงานกลุ่มอ านวยการ 
๒. ครู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร้อยละ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการรับบริการงานกลุ่มอ านวยการ 
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มารับบริการ ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการรับบริการงานกลุ่มอ านวยการ 

๒.๒ ด้านผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  

 ๒. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น  คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  

๓. สถานศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจท้ัง
ระบบ  

๔.งานในกลุ่มอ านวยการมีการแบ่งสายงานท่ีเป็นระบบและชัดเจนเช่น งานสารบรรณ  งานการเงนิ 
งานพัสดุและสินทรัพย์ ฯลฯ 
  



๓. สรุปการวัดและประเมินผลตามโครงการ/กิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ หลักฐานการประเมิน ผลการประเมิน เป้าหมาย 
 
๑. นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร้อย
ละ๑๐๐ มีส่วนร่วมในการรับบริการงาน
กลุ่มอ านวยการ 
๒. ครู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร้อยละ
๑๐๐ คนมีส่วนร่วมในการรับบริการงาน
กลุ่มอ านวยการ 
๓. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรือผู้มารับบริการ 
ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการรับบริการ
งานกลุ่มอ านวยการ 
ผลลัพธ์  
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่ มีความทันสมัย ยืดหยุ่น  
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
๓ .  สถานศึ กษ าน าน วัตกร รม  และ
เทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้ในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
๔.งานในกลุ่มอ านวยการมีการแบ่งสาย
งานที่เป็นระบบและชัดเจนเช่น งานสาร
บรรณ  ง านการ เงิ น  ง านพัส ดุและ
สินทรัพย์ ฯลฯ 
 

 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
แบบส ารวจ 
 

 
ไม่ได้ท าการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
๑.สถานศึกษาได้รับการ
กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษา
อย่างเป็นอิสระโดยแบ่ง
การบริหารเป็น ๕ กลุ่ม
งานที่ชัดเจน 
๒.สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
ที่ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย 
ยืดหยุ่น  คล่อง ตัวสู ง 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา  
๓ .ส ถ า น ศึ ก ษ า น า
น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ
เทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้
ในการบริหารจัดการเช่น 
งานพัสดุและสินทรัพย์ 
๔ .ง า น ใ น ก ลุ่ ม
อ านวยการมีการแบ่ง
สายงานและหน้าท่ีที่เป็น
ระบบและชัดเจนเช่น 
ง านสารบรรณ  ง าน
การเงิน งานพัสดุและ
สินทรัพย์ ฯลฯ 

บรรล ุ
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

ไม่บรรลุ 
    √ 



๔. ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ/กิจกรรม 
 ๑. ไม่ได้ด าเนินการครบ ๑๐๐ % เพราะ ระยะเวลา มีการเรียน Onsite และ Online 
 ๒. ไม่ได้จัดซื้อวัสดุ / ครุภัณฑ์ตามท่ีเสนอ เช่น ตู้กระจกบานเล่ือน    ป้ายช่ือครู 
 ๓. ราคาวัสดุท่ีทางงานพัสดุซื้อไม่ตรงกับท่ีเสนอขอซื้อ 
 ๔.การจัดซื้อวัสดุท่ีเสนอ ล่าช้า เพราะเหตุการณ์โรคระบาด covid ๑๙ 
๕. ข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม 
 ให้ด าเนินการโครงการ / กิจกรรม ครบ ๑๐๐ % 
๖. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีจัดสรร  ๑๓๕๕๙ บาท       บาท 
 งบประมาณท่ีใช้ไป   ๑๓๕๕๙ บาท  
 (ภาคเรียนท่ี ๑ ๘๑๐๐ บาท/ ภาคเรียนท่ี ๒ ๕๔๕๙  บาท 
 งบประมาณคงเหลือ  ๐    บาท 
 
 
 

     ลงช่ือ   .........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางศิวัชญา  ไชยมงคล) 

 
 

   ลงช่ือ   .........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ /กิจกรรม 
     (นายอุทิศ  สาธิพา) 

        รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 

            ลงช่ือ   .........................................................ผู้อนมุัติโครงการ/กิจกรรม 
       (นายสงกรานต์  บุญมี) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 

 

 



๗. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๑๓๕๕๙ บาท  กลุ่ม อ านวยการ 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๔– ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ) 
๑ บอร์ดโครงสร้างสายงาน /หน้าที่ 

งานกลุ่มอ านวยการ 
    ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๒ ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนขนาด ๓  
ฟุต 

๑    ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

๓ กระดาษสีท าปกชนิดแข็งธรรมดา  ๒    ๒๒๕ ๔๕๐ 
๔ ใส้แฟ้ม ขนาด เอ ๔ ๖ ๒๕   ๑๕๐ ๑๕๐ 

รวม   ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒  ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ) 
๑ หมึกปริ้น Laser jet Pro M๑๐๒a     ๑ ๑๑๐๐    ๑๑๐๐ 
๒ ถ่าน AA  ๔ ๘    ๓๒ 
๓ คลิปหนีบด า ๑ น้ิว      ๔ ๑๕    ๖๐ 
๔ คลิปหนีบด า ๒ น้ิว      ๒ ๗๕    ๑๕๐ 
๕ กล่องกระดาษใส่เอกสาร 

๓ ช่อง 
๓ ๑๖๙    ๕๐๗ 

๖ สมุดบันทึกมุมมันNO.๔/๑๕๐ ๔ ๒๔๐    ๙๖๐ 
๗ ปากกาหมึกแห้ง ๐.๗ ม/ 

น้ าเงิน 
๑ ๓๕๐    ๓๕๐ 

๘ กระดาษสีท าปกชนิดแข็งธรรมดา  ๒    ๒๒๕ ๔๕๐ 
๙ ป้ายชื่อคร ู ๖ ๓๐๐    ๑๘๐๐ 
๑๐ ไม้บรรทัดเหล็ก  ๒ ๒๕    ๕๐ 

รวม    ๕๔๕๙ 
    ๑๓,๕๕๙ 

 

 



 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มงาน.................อ านวยการ...............งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้...พัฒนาระบบเครือข่าย ICT... 

๑. ชื่อโครงการ/งาน   พัฒนาระบบเครือข่าย ICT 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า         โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่          
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

นโยบาย ข้อท่ี ๓ 
ข้อย่อยท่ี ๓.๑ 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ข้อย่อยท่ี ๓.๒ 
        พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

ข้อย่อยท่ี ๓.๔ 
        พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญาณความเป็นครู 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
เป้าหมายท่ี ๑ เป็นเลิศทางวิชาการ 
     นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดท่ี 
๑.๑ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ หรือครึ่งหนึ่ง
ของคะแนนเต็มข้ึนไป 



๑.๒ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

๑.๓ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อย
ละ ๕๐ ขึ้นไป 

๑.๔ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

๑.๕ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน  
DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๘. หลักการและเหตุผล   
     จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาให้มีการพัฒนาเด็กต้ังแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดีสมวัยทุกด้าน 
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ตระหนักถึง
พหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นพลเมืองท่ีรู้
สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ 
     โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มุ่งพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ 
วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 



     การท่ีจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้นั้นจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเรื่องวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ท่ีจะน ามาช่วยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการการศึกษา งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการ
ส่ือสาร โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีหน้าท่ีให้บริการด้านดูแลระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต 
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับนักเรียน บุคลากร 
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และนโยบายอย่างเป็น
รูปธรรม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาให้มีความพร้อม ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ในการให้บริการ 

๙. วัตถุประสงค์   
๙.๑  พัฒนาระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมท่ัวทั้งโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
๙.๒  นักเรียนและครู สามารถค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
จากบริเวณต่างๆของโรงเรียนได้ 

๑๐. เป้าหมาย  
 ๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
         นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการจัด

กิจกรรมการเรียน การสอน และและสืบค้นข้อมูลจากทุกท่ีผ่านในโรงเรียนได้ ๑๐๐% 
           ๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      

         นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน และและสืบค้นข้อมูลได้จากทุกท่ีภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

      โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงท่ี ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ )  
 ช่วงท่ี ๒ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 

๑๓. วิธีการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ พัฒนาระบบเครือข่าย ICT     ครูณรงค์กรณ ์
๒ พัฒนาระบบเครือข่าย ICT      
๓ พัฒนาระบบเครือข่าย ICT      
๔ ค่า internet      

รวมงบประมาณ      

 



๑๔.  งบประมาณ  
     ๑๔.๑  แหล่งงบประมาณ 

- เงินอุดหนุน       จ านวน ……........................ บาท 
- บ ารุงการศึกษา  จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ICT จ านวน .................................. บาท 
- เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ......................................... บาท  

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
      นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

๑๖. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนสามารถใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน และ
และสืบค้นข้อมูลจากทุกท่ีผ่านใน
โรงเรียนได้ ๑๐๐ % 
ผลลัพธ์  
นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนสามารถใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน และ
และสืบค้นข้อมูลได้จากทุกท่ีภายใน
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

 
การสอบถามนักเรียน ครู และผู้มา
ขอใช้บริการ เรื่องความพึงพอใจใน
การใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
 

 
แบบสอบถาม  
เรื่องความพึงพอใจใน
การใช้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

 
๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       ๑๗.๑ นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนมีความพึงพอใจในระดับดีมากในการใช้
งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และและสืบค้นข้อมูลได้จากทุกท่ี
ภายในโรงเรียน 



 
 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

       (นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล) 
                                     ต าแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย ICT  
 
 

 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ  
              (นางประภัสสร เจนใจ) 
                                           ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
 
 
     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
                (นางภัคจิรา   สารทอง) 
                                    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
 
     

 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
                      ( นายอุทิศ  สาธิพา ) 
                                       ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
            ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
                     (นายสงกรานต์  บุญมี) 
                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               รายการพัสดุ 

       กิจกรรม ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน..........พัฒนาระบบเครือข่าย ICT.......กลุ่มงาน..............อ านวยการ.............. 

ท่ี รายละเอียดของพัสดุที่ซ้ือ จ านวน

หน่วย 

จ านวนที่ขอซ้ือ หมาย

เหตุ หน่วยละ จ านวนเงิน 

เทอม ๑ 

      

      

      

      

   

เทอม ๒ 

      

      

รวมเป็นเงิน   

รวมเงินทั้งหมด   

 
 
 
 
 



ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 
ช่วงท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑   

        
        
        
        

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มงาน............อ านวยการ............. งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้..........สารบรรณ......... 

๑. ชื่อโครงการ/งาน  พัฒนางานสารบรรณ 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน             งานประจ า         โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่       
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ข้อท่ี ๔  ด้านประสิทธิภาพ 
ข้อย่อยท่ี ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
เป้าหมายที่ ๓ ล้ าหน้าทางความคิด นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะการคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์ (Scientifiic Thinking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) และ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  และการใช้ 
ICT เพื่อการเรียนรู้ได้โดยน้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ( Independent Study) ด้าน ICT, IOT, M๒M (เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/
หนังสือ/แอปพลิเคช่ัน) ท่ีได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรางวัลจากงานท่ีจัดโดย
หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/
แข่งขัน) 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 
DKS มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างมีระบบ 
D – Development มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K – Knowledge and learning มีความรู้และเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S – System บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
ข้อท่ี  ๓ การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ  
ข้อท่ี  ๖ การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   



๘. หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)                  
พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กล่าวในมาตรา ๒๒ ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเดินศักยภาพ และ
มาตรา ๒๓ กล่าวว่าการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรราการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข รวมท้ังมาตรา ๒๔ การจัดการเรียนรู้ให้สถานศึกษาด าเนินการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน 
และเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง 
ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชา 
 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ี ๓ ซึ่งมีผล
การประเมินทุกตัวบ่งช้ีมีระดับคุณภาพดีขึ้นไป เพื่อให้การจัดการเรียนให้สอดคล้องกับรูปแบบการ
พัฒนาโรงเรียน DKS STEP MODEL 
 งานสารบรรณเป็นงานหลักท่ีด าเนินการจัดการในเรื่องการรับ – การส่งหนังสือราชการของ
โรงเรียนเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก  รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ี
ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอ  ดังนั้นเพื่อให้งานสารบรรณของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมมีการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเปน็ระเบียบเรียบร้อยตามระบบการด าเนินงานสารบรรณ
จึงจัดท าโครงการพัฒนางานสารบรรณขึ้น 

๙. วัตถุประสงค์   
 ๑. เพื่อให้การด าเนินงานสารบรรณเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทันสมัย รวดเร็ว สามารถค้นหา
หนังสือราชการ รวมถึงการจัดเก็บหนังสือได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๑๐. เป้าหมาย  
๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและบุคคลท่ัวไปได้รับการบริการ  
 ๑๐.๑.๒ การด าเนินงานสารบรรณ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      
 ๑๐.๒.๑ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและบุคคลท่ัวไปได้รับการบริการร้อยละ๙๐ 
 ๑๐.๒.๒ การด าเนินงานสารบรรณ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

ห้องธุรการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 
 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 
วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 

๑ 

พัฒนาระบบงานสาร
บรรณ 

- รับ – ส่ง เอกสารท้ัง
ภายในภายในและ
ภายนอก 

- แจ้งภาระงานกับ
บุคคลผู้เกี่ยวข้อง 

- จัดเก็บเอกสารให้
เป็นระบบ 

- บริการและอ านวย
ความสะดวกให้กับ
ทุก ๆ คน 

ตลอด 
ภาคเรียน 

 ตลอด 
ภาคเรียน 

๕,๐๐๐ ครูณัจฉรียา 

รวมงบประมาณ    ๕,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 



 
๑๔.  งบประมาณ  
     ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

- เงินอุดหนุน       จ านวน .......................... บาท (    ) 
๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

พัฒนาระบบงานสารบรรณ   ๕,๐๐๐   

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 ๑๕.๑ งานสารบรรณ กลุ่มอ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๒ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 
๑๖. การประเมินผลโครงการ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเปา้หมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
ผลผลิต  
๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และบุคคลทั่วไปได้รับการบริการ  
๒. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจ  
ผลลัพธ์  
๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และบุคคลทั่วไปได้รับการบริการ ร้อยละ 
๙๐ 
๒. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจ ร้อยละ 
๙๐ 

 
๑. ส ารวจจ านวน/เรื่องผู้ใช้บริการของงาน
สารบรรณ 
๒. สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
งานสารบรรณ 

 
๑. ใบลงชื่อ/เรื่องผู้มาขอใช้
บริการ 
๒. แบบสอบถามความพึง
พอใจต่องานสารบรรณ 

      

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       ๑๗.๑ การด าเนินงานสารบรรณเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

   ๑๗.๒ การพัฒนาระบบงานสารบรรณมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทันสมัย รวดเร็ว  สามารถค้นหา
หนังสือราชการ รวมถึงการจัดเก็บหนังสือได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 



 
 
 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

          (นางณัจฉรียา  ภาธรธนฤต) 
 
 
 

 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นางประภัสสร  เจนใจ) 
                                      ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 
 
 
 
     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
     (….......................................................) 
                                     ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 
            ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายสงกรานต์  บุญมี) 
                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม.. งานสารบรรณ 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ.........พฒันางานสารบรรณกลุ่มอ านวยการ 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน............ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม.. งานสารบรรณ 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ.........พฒันางานสารบรรณกลุ่มอ านวยการ 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน............๕,๐๐๐.........บาท 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
บาท 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแ

ทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
๑ ปลั๊กไฟ ๔ ช่อง ๔ สวิตซ์  ๘ เมตร LS๔๐๔ ๓/อัน ๔๒๐   ๔๒๐ ๔๒๐ 
๒ ตรายางโรงเรียน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพะเยา) ๓/อัน ๓๐๐  
  

๙๐๐ 
 

๙๐๐ 
๓ ตรายาง ส าเนาถูกต้อง+ผอ.สงกรานต์ ๓/อัน ๓๐๐   ๙๐๐ ๙๐๐ 
๔ แฟ้มเสนอเซ็น F๔" ๔/เล่ม ๑๕๕   ๖๒๐ ๖๒๐ 
๕ เทปลบค าผิด Dominic DP ๑๐/อัน ๒๕   ๒๕๐ ๒๕๐ 
๖ แขวนตรายาง ๑ ชั้น ๑/อัน ๘๐   ๘๐ ๘๐ 
๗ เทปโฟม ๑ เมตร ๓M" ๑/ม้วน ๕๗   ๕๗ ๕๗ 
๘ ซองน้ าตาล ๙*๑๒ น้ิว KA ครุฑ ๑/มัด ๑๑๕   ๑๑๕ ๑๑๕ 
๙ ซองน้ าตาลขยายข้าง ๙*๑๒ น้ิว KA ครุฑ ๑/มัด ๒๑๕   ๒๑๕ ๒๑๕ 
๑๐ เครื่องเย็บกระดาษ  NO.๑๐ ช้าง HS-E๑๐ อีโว ๓/อัน ๑๑๘   ๓๕๔ ๓๕๔ 
๑๑ สมุดบันทึกมุมมัน ๕/๑๐๐A ๗๐ แกรม ๒/เล่ม ๑๕๐   ๓๐๐ ๓๐๐ 
๑๒ ปากกาลูกลื่น ๐.๕ ม. น้ าเงิน(๕๐ด้าม) ควอนต้ัม ๑/แพ็ค ๒๐๐   ๒๐๐ ๒๐๐ 
๑๓ กระดาษการ์ดขาว A๔  ๑๘๐แกรม ๕๐แผ่น ๑/ห่อ ๖๒   ๖๒ ๖๒ 
๑๔ กระดาษอิงค์เจ็ท FHOTO ๑๘๐G (๑๐๐แผ่น) 

โฮบูเนะ ๑/ห่อ ๒๙๕  
 

๒๙๕ ๒๙๕ 
๑๕ แฟ้มก้านยก ๒ น้ิว ๑๑๒A๔ ด า ช้างพิเศษ ๒/เล่ม ๖๙   ๑๓๘ ๑๓๘ 
๑๖ กรรไกรตัดกระดาษ ๘ น้ิว NO.OFF-๐๓๘๐ ช้าง ๑/อัน ๔๐   ๔๐ ๔๐ 
๑๗ ยางลบดินสอ ๒B สเต็ดเลอร์(นีออน)" ๕/ก้อน ๕   ๒๕ ๒๕ 
๑๘ เทปกาว (๒ หน้าบาง)๑/๒ น้ิว ๓M" ๒/ม้วน ๓๒   ๖๔ ๖๔ 
๑๙ ปากกาเคมี ๒ หัว น้ าเงิน ๑/ด้าม ๑๕   ๑๕ ๑๕ 

รวม    ๕,๐๕๐ 



 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มงาน.........อ านวยการ.........งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้.............งานสวัสดิการ............. 

๑. ชื่อโครงการ/งาน........................พัฒนางานสวัสดิการ...................................... 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า          โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่           
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย - 
ตัวชี้วัดท่ี- 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
เป้าหมายท่ี - 
ตัวชี้วัดท่ี- 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน   
 DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
๖. กลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี  กลยุทธ์ท่ี ๕  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่

มาตรฐานสากล 
๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ข้อ ๒.๒ มาตรฐานท่ีมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๘. หลักการและเหตุผล   
เนื่องด้วยงานสวัสดิการโรงเรียนเป็นหัวใจส าคัญของการขับเคล่ือนการด าเนินและการให้

ขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลาการทางการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ งานสวัสดิการโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานสวัสดิการโรงเรียนเพื่อสนอง
นโยบายการขับเคล่ือนบุคลากร 

๙. วัตถุประสงค์   
๑. เพื่อเป็นขวัญก าลังให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. เพื่อพัฒนางานสวัสดิการโรงเรียน 

 



 
๑๐. เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
๑๐.๑.๑..คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจ านวน ๖๕ คนได้รับบริการสวัสดิการอาหาร

ว่างจากทางโรงเรียน 
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      
๑๐.๒.๑คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจ านวน ๖๕ คนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ขึน้

ไป  
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
    ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 
๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 
วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 

๑       
๒       
๓       
       

รวมงบประมาณ      
 
๑๔.  งบประมาณ  
๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

- เงินอุดหนุน       จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
  เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  จ านวน ...................................................... บาท  



(……………………….…..สองหมื่นบาทถ้วน…………………….…..) 
๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑.กิจกรรมพัฒนางานสวัสดิการ      
๒.กิจกรรม..........................................      
๓.กิจกรรม..........................................      

รวมงบประมาณ      

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

๑๖. การประเมินผลโครงการ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต  
๑. ร้อยละของนักเรียน.......๘๐...... 
๒. ร้อยละของครู...........๘๐........ 
๓. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ. 
ผลลัพธ์  
๑. ครูมีขวัญและก าลังใจในการ
ท างานบรรลุผลและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น.......................................... 

 
ท าการสังเกตพฤติกรรมครู 
ด้าน..........ความพึงพอใจต่อการรับ
บริการ 
จ านวน....๖๕.........คน 
 
 

 
แบบสังเกต เรื่องความ
พึงพอใจต่อการรับ
บริการ 
 

   
๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

       ๑๗.๑ บุคลาการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางศิวัชญา ไชยมงคล) 
 
 
 

 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางประภัสสร เจนใจ) 
                                       ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ  
 
 
 
     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
                  (….......................................................) 
                                      ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
  
 
 
            ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายสงกรานต์  บุญมี) 
                                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาค 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม.........................พฒันางานสวัสดิการ....................................................................................... 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ.........................อ านวยการ............................................................................... 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน.................๒๐,๐๐๐............................บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน................พฒันางานสวสัดิการ................กลุ่มงาน..........อ านวยการ............. 
 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ) 
๑ กาแฟ ๓ in ๑ ๑๐ ห่อ ๑๘๕   ๑,๘๕๐  
๒ กาแฟด า ๕  ห่อ ๙๐   ๔๕๐  
๓ ไมโล ๑๐ ห่อ ๑๐๐   ๑,๐๐๐  
๔ น้ าตาล ๒ ห่อ ๑๐๐   ๒๐๐  
๕ น้ าผึ้ง ๔ ขวด ๒๐๐   ๘๐๐  
๖ ชา ๓ ห่อ ๒๐๐   ๖๐๐  
๗ ขนม ๔๔๕ ชิ้น ๑๐   ๔,๔๕๐  
๘ หลอดดูด ๑ แพ็ค ๕๐   ๕๐  
๙ แก้วกระดาษ ๒ ห่อ ๑๕๐   ๓๐๐  
๑๐ ช้อนพลาสติก ๓ ห่อ ๑๐   ๓๐๐  

รวม   ๑๐,๐๐๐  

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒  ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ) 
๑ กาแฟ ๓ in ๑ ๑๐ ห่อ ๑๘๕   ๑,๘๕๐  
๒ กาแฟด า ๕  ห่อ ๙๐   ๔๕๐  
๓ ไมโล ๑๐ ห่อ ๑๐๐   ๑,๐๐๐  
๔ น้ าตาล ๒ ห่อ ๑๐๐   ๒๐๐  
๕ น้ าผึ้ง ๔ ขวด ๒๐๐   ๘๐๐  
๖ ชา ๓ ห่อ ๒๐๐   ๖๐๐  
๗ ขนม ๔๔๕ ชิ้น ๑๐   ๔,๔๕๐  
๘ หลอดดูด ๑ แพ็ค ๕๐   ๕๐  



๙ แก้วกระดาษ ๒ ห่อ ๑๕๐   ๓๐๐  
๑๐ ช้อนพลาสติก ๓ ห่อ ๑๐   ๓๐๐  
รวม      ๑๐,๐๐๐  

รวม   ๒๐,๐๐๐  
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ   งาน/สาระการเรียนรู้ งานวิชาการ 

 
๑. ชื่อโครงการ/งาน  ประเมินจุดเน้นและงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
( DATA MANAGEMENT CENTER; DMC )  
๒. ลักษณะโครงการ/งาน            งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 นโยบายท่ี ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัดข้อท่ี  
 ๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
 ๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  
 ๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 เป้าหมายข้อท่ี ๑ เป็นเลิศทางวิชาการ  นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อย
ละ ๕๐ ขึ้นไป 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒ ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 



 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔ ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๕ ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป



๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 
 DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 
๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ ๓  การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ  
๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
  มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อท่ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
  ข้อท่ี ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
  ข้อท่ี ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 
๘. หลักการและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และ  พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับท่ี ๓) หมาดท่ี ๔ แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ทางกลุ่มบริหารวิชาการได้ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ท าเป็น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยสอดคล้องกับรูปแบบ
การพัฒนาโรงเรียน DKS STEP MODEL 
๙. วัตถุประสงค์    
 ๙.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)  
  ๙.๑.๑ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ช้ัน
เรียน 
    ๙.๑.๒ เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตรงตามคุณลักษณะ
ของหลักสูตร  
    ๙.๑.๓ เพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาในระดับชาติ 
    ๙.๑.๔ เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึก แบบประเมิน สรุปผลการจัดการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 



  ๙.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
    ๙.๒.๑ โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
    ๙.๒.๒ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการส่งเสริมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตรงตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
    ๙.๒.๓ นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ตามจุดเน้น สนองมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 
 ๑๐. เป้าหมาย 
  ๑๐.๑ ด้านปริมาณ (Amount)  
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นักเรียนทุกช้ันเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ ๙๐ 
จะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องภาษา การคิดค านวณ ตรงตามระดับช้ัน มีทักษะการคิดพื้นฐาน การ
คิดช้ันสูง ทักษะการส่ือสาร ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะพื้นฐาน และคุณลักษณะจ าเป็น
ตามหลักสูตร 
  ๑๐.๒ ด้านคุณภาพ (Quality) 
  ๑๐.๒.๑ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องภาษา การคิดค านวณ ตรงตาม
ความสามารถในระดับช้ัน 
    ๑๐.๒.๒ นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้ ทักษะการคิดพื้นฐาน การคิดช้ันสูง ทักษะชีวิต และทักษะการส่ือสารตามช่วงวัย 
    ๑๐.๒.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และคุณลักษณะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ช่วงท่ี ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓. วิธีการการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ศึกษาเอกสาร นโยบาย
ปฏิรูป แนวการด าเนินการ
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน 
๒. ประชุมชี้แจง เผยแพร่องค์
ความรู้แก่คณะครู นักเรียน 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๓. ศึกษาข้อมูล สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เอกสาร ต ารา และสื่อ
เทคโนโลยี 
๔. วางแผนการด าเนินงานตาม
ข้ันตอนร่วมกัน 

  
มี.ค.๖๕ 

 
 
 

พ.ค.๖๕ 
- 

 
ต.ค.๖๕ 

 
 
 

ต.ค.๖๕ 
- ครูณรงค์กรณ ์

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
๑. ศึกษาสาระส าคัญ แนวการ
พัฒนา การอ่าน การเขียน การ
คิดเลข ทักษะการคิด ทักษะ
ชีวิต ทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี และคุณลักษณะ 
๒. ด าเนินงานตามจุดเน้น
พัฒนาผู้เรียนตาม
ความสามารถ และทักษะ 
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
- ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การประเมิน ทักษะการสรุปลง
ความเห็น 
- ต้ังค าถาม ออกแบบวิธีการหา
ค าตอบอย่างง่าย ๆ หา
แหล่งข้อมูล รวบรวมค าตอบ 
สรุปเขียนรายงานสั้นๆ 
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ประมวลผลข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ เอกสาร และท า

พ.ค.๖๕ 
ก.ย.๖๕ 

๑,๐๐๐ 
ต.ค.๖๕        
ก.พ.๖๖ 

 ครูณรงค์กรณ ์



การใช้งาน สไลด์น าเสนอข้อมูล 
อย่างมีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบ 
- ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน อย่างมี
มารยาท พูด เขียน อธิบาย 
ชี้แจง จากเรื่องที่ฟัง ดูและอ่าน 
ได้หลายแง่มุมอย่าง
สมเหตุสมผล 
- รู้ความถนัด ความสามารถ 
และบุคลิกของตนเอง 
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
- ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะ
การประยุกต์ใช้ความรู ้
- ต้ังค าถาม ออกแบบวิธีการหา
ค าตอบ หาแหล่งวิธีการหา
ค าตอบจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปเขียนรายงาน 
- ทักษะการค้นคว้าข้อมูล และ
การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม 
- ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน อย่างมี
มารยาท พูด เขียน วิเคราะห์ 
วิจารณ์ เรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 
ได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่เป็น
โทษต่อตนเองและผู้อื่น 
- ท างานร่วมกับผู้อื่นบน
พ้ืนฐานของความเป็น
ประชาธิปไตย มีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม 
๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
- ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค ์



- ต้ังค าถาม สร้างเครื่องมือ 
ก าหนดแหล่งรวบรวมข้อมูล 
สรุปและเขียนรายงาน 
- ใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การเรียนรู้ การสื่อสารการ
แก้ปัญหา การท างานอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม 
- ฟัง พูด อ่านเขียน อย่างมี
มารยาท พูด เขียน โน้มน้าว 
เชิญชวน แสดงความคิดเห็น
ใหม่จากเรื่องที่ฟัง ดู และ อ่าน 
อย่างมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 
- มีทักษะในการแสวงหาและ
ใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง รู้จักสร้างความสุข
ให้กับตนเองและผู้อื่น 
๓. ด าเนินงานตามจุดเน้น
พัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ 
๓.๑ ในระดับ ป.๑ - ป.๓ ใฝ่ดี 
๓.๒ ในระดับ ป.๔ - ป.๖ ใฝ่
เรียนรู้ 
๓.๓ ในระดับ ม.๑ - ม.๓ อยู่
อย่างพอเพียง 

๓ ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 
(Check)  
๑. ประชุมคณะครู ร่วมกัน
ก าหนด และออกแบบการ
วัดผลประเมินผล 
๒. สร้างเครื่องมือการวัดผล
ประเมินผลในทุกชั้นเรียน 
๓. วัดผลประเมินผลระหว่าง
ด าเนินการและหลังด าเนินการ 
๔. สรุปและรายงาน 

ก.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ - ครูณรงค์กรณ ์



๔ ขั้นสรุป รายงานผล  
และปรับปรุง (Act)  
๑. น าผลการประเมินทุกชั้น
เรียนร่วมกันวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์
๒. ร่วมกันศึกษาสภาพปัญหา 
และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
๓. รายงานผลการด าเนินงาน
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ก.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖ - ครูณรงค์กรณ ์

รวมงบประมาณ  ๑,๐๐๐    

 
๑๔. งบประมาณ 
  ๑๔.๑ ประเภทงบประมาณ 
    เงินอุดหนุน       จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท 
    เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน     -      บาท 
    เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน     -      บาท 
    เงินอื่น ๆ  จ านวน     -      บาท 
    รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  ๑๔.๒ รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงินงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย 
วัสดุ/
ครุภัณ

ฑ์ อุด
หน

ุน 

บ า
รุง

กา
รศึ

กษ
า 

กิก
รร

ม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
รี 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

อื่น
ๆ 

งานประเมินจุดเน้นฯ   ๑,๐๐๐       
รวมงบประมาณ   ๑,๐๐๐       

 
 
 
 
  



๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
  นักเรียนและคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
๑๖. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ ในเรื่องภาษา การคิด
ค านวณ ตรงตามความสามารถใน
ระดับช้ัน 

รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน - แบบประเมินการใช้เทคโนโลยี 
- แบบประเมินทักษะการคิด 
- แบบประเมินทักษะชีวิต 
- แบบประเมินการส่ือสาร 
- แบบประเมินคุณลักษณะ 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทักษะ
การคิดพื้นฐาน การคิดช้ันสูง ทักษะชีวิต 
และทักษะการส่ือสารตามช่วงวัย 

รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน - แบบประเมินการใช้เทคโนโลยี 
- แบบประเมินทักษะการคิด 
- แบบประเมินทักษะชีวิต 
- แบบประเมินการส่ือสาร 
- แบบประเมินคุณลักษณะ 

๓. ร้อยละ ๙๐ นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่
ดี ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และ
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน - แบบประเมินการใช้เทคโนโลยี 
- แบบประเมินทักษะการคิด 
- แบบประเมินทักษะชีวิต 
- แบบประเมินการส่ือสาร 
- แบบประเมินคุณลักษณะ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑. ร้อยละ ๙๐ นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ สามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ มีทักษะ การคิดช้ันสูง ทักษะชีวิต 
ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย อยู่อย่างพอเพียง และมี
คุณลักษณะตามหลักสูตร 

รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน - แบบประเมินการใช้เทคโนโลยี 
- แบบประเมินทักษะการคิด 
- แบบประเมินทักษะชีวิต 
- แบบประเมินการส่ือสาร 
- แบบประเมินคุณลักษณะ 

 
 
 



๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๗.๑ ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๑๗.๒ ร้อยละ ๙๐ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการส่งเสริมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตรง
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๑๗.๓ ร้อยละ ๙๐ นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ตามจุดเน้น สนองมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียน 

 
ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

      (นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล) 
  ต าแหน่ง หัวหน้างานประเมินจุดเน้นและงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน  
   รายบุคคล ( DATA MANAGEMENT CENTER; DMC )  
 
 

 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 
           (นางสุพัตรา  นาแพร่) 
                                     ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
 
     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
           (นางภัคจิรา   สารทอง) 
                                 ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 
 
           ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอุทิศ   สาธิพา) 
                                    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวทิยาคม  

 
 
 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

            (นายสงกรานต์  บุญมี) 
                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  



ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม ประเมินจุดเน้นและงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
( DATA MANAGEMENT CENTER; DMC )    
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  กลุ่มบริหารวิชาการ      
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๑,๐๐๐ บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน วิชาการ    กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ  
 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

ค่าตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 

๑ กระดาษ A๔ Photo paper Hi-Jet/ 

๒๓๐ แกรม/๑๐๐ แผ่น 
๑ กล่อง ๓๔๕ - - ๓๔๕ - 

๒ กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม/A๔/๕๐๐ 
แผ่น Double A 

๕ รีม ๑๓๕ - - ๖๗๕ - 

รวม - - ๑,๐๒๐ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
กลุ่มงาน   บริหารงานวิชาการ งาน    นิเทศภายในสถานศึกษา 

๑. ชื่อโครงการ/งาน  นิเทศภายในสถานศึกษา 

๒. ลักษณะโครงการ/งาน   งานประจ า     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

 นโยบาย ข้อที่  ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

 ตัวชี้วัดข้อท่ี 
 ๗. ครูมีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เป้าหมาย ข้อท่ี  -  
ตัวชี้วัดท่ี  -  

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน  

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ ๕  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล  
๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
   ข้อท่ี ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ข้อท่ี ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
   ข้อท่ี ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 



๘. หลักการและเหตุผล 

 การให้ความรู้และการแนะน าถึงผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ถือว่าเป็นส่ิงส าคัญในการติดตาม
ประเมินผลการสอนของครู เนื่องจากมีประโยชน์ในเชิงวิชาการก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างเพื่อนครู และคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรวิธีการท่ีดีวิธีหนึ่งคือ การนิเทศการสอซึ่งมี
กระบวนการท่ีจะด าเนินการให้คุณครูผู้สอนได้ข้อมูลจากผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถน าไป
พัฒนา ปรับปรุงและสามารถน ามาเป็นแบบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกท้ังยังเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน  

๙. วัตถุประสงค์ 
 ๙.๑ เพื่อรู้สภาพ ปัญหา และความต้องการการนิเทศน าข้อมูลส ารวจวางแผนการนิเทศและ
ด าเนินการนิเทศ 
 ๙.๒ เพื่อน าผลประเมินการนิเทศมาปรับปรุงการนเิทศ 
 ๙.๓ เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๙.๔ เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 ๙.๕ เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
 ๙.๖ เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
 ๙.๗ เพื่อให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
 ๙.๘ เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 
 ๙.๙ เพื่อให้ครูได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ 
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
 ๙.๑๐ เพื่อให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 ๙.๑๑ เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 ๙.๑๒ เพื่อให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

 

 



๑๐. เป้าหมาย  
๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  

๑๐.๑.๑ ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอน             
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)  

 ๑๐.๒.๑ ปัญหาและความต้องการนิเทศได้รับการวางแผนและสู่การแก้ไขและพัฒนา 
 ๑๐.๒.๒ แผนการนิเทศมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒.๓ ครูร้อยละ ๘๐ มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๔ ครูร้อยละ ๘๐ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๑๐.๒.๕ ครูร้อยละ ๘๐ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๖ ครูร้อยละ ๘๐ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๗ ครูร้อยละ ๘๐ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๘ ครูร้อยละ ๘๐ มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ในวิชาท่ีตน

รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๙ ครูร้อยละ ๘๐ ได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้าน

การเรียนและคุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๑๐.๒.๑๐ ครูร้อยละ ๘๐ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สถานศึกษา ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๑๑ ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ ในระดับ ดี ขึ้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ๑๐.๒.๑๒ สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง

การเรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม   
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 
                           ช่วงท่ี ๑ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 

               ช่วงท่ี ๒ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
 



๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ ขั้นเตรียมการ (Plan)  
๑. ประชุมคณะกรรมกาวาง
แผนการด าเนินงาน๒. ประชุม
แต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบ    
๓. จัดท าปฏิทินในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ 

    

ครูภรศศิร ์
และคณะ 

กรรมการการ
นิเทศ 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
๑. นิเทศกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่ม 
นิเทศโดยผู้บริหารหรือ 
ผู้ได้รับมอบหมาย 

    

ครูภรศศิร ์
และคณะ 

กรรมการการ
นิเทศ 

๓ ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check) 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูล   
- แบบสรุปการนิเทศ 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูเก่ียวกับ
ลักษณะการปฏิบัติตน 
- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูเก่ียวกับ
สมรรถภาพ 
การสอน 
- แบบประเมินหน่วย 
การเรียนรู้ 
- แบบรายงานการตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบรายงานผลการตรวจ
งานวิจัยในชั้นเรียน 
- แบบรายงานผลการเย่ียมชม
การจัดการเรียนรู ้

- - - - 

ครูภรศศิร ์
และคณะ 

กรรมการการ
นิเทศ 



ที่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

- แบบรายงานการประชุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๔ ขั้นสรุป รายงานผล  
และปรับปรุง (Act)  
๑. หัวหน้าโครงการประชุม
ร่วมกับ คณะ กรรมการ
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 
๒. เข้าเล่มรายงานผลการ
ประเมินต่อผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 

ต.ค ๖๕ 

 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

  

ครูภรศศิร ์
และคณะ 

กรรมการการ
นิเทศ 

รวมงบประมาณ  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  

๑๔.  งบประมาณ  

     ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 
         เงินอุดหนุน       จ านวน ....................๒,๐๐๐................... บาท 

เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ................... ๒,๐๐๐.................. บาท .) 
                                                 (สองพันบาทถ้วน) 

๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑. กิจกรรมการนิเทศภายใน      
๒.การท ารูปเล่มรายงานการนิเทศ   ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ   ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑ คณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๒ คณะครูผู้นิเทศท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 



๑๖. การประเมินผลโครงการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
๑. ร้อยละ ๙๐ ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการ
สอน             

- รวบรวมข้อมูล
จากการ 
เข้านิเทศการ
เรียน 
การสอน 

- ตารางสรุปวัน เวลา ท่ีเข้า
นิเทศภายในสถานศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑. ร้อยละ ๙๐ ปัญหาและความต้องการนิเทศได้รับ
การวางแผนและสู่การแก้ไขและพัฒนา 

- ประเมินผลการ
นิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
 

๑. แบบประเมินผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการ
สอน 

 

๒. ร้อยละ ๙๐ แผนการนิเทศมีการด าเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๔ ครูร้อยละ ๘๐ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

- การวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 
- แผนการจัดการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
รายงานการใช้ส่ือ
และเทคโนโลยี 

๑. แบบบันทึกการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 

๒. แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
แบบประเมินรายงานการใช้
ส่ือและเทคโนโลยี 

๕. ครูร้อยละ ๘๐ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา 

๖. ครูร้อยละ ๘๐ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

๗. ครูร้อยละ ๘๐ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  



ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๘. ครูร้อยละ ๘๐ มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการ เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

 
รายงานการวิจัย 
 
 
 
การนิเทศช้ัน
เรียน 

 
แบบประเมินรายงานการ
วิจัย 
 
 
แบบประเมินการนิเทศช้ัน
เรียน 

๙. ครูร้อยละ ๘๐ ได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑๐. ครูร้อยละ ๘๐ ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๑๑. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๑๒. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
อย่างสม่ าเสมอ 

 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ๑๗.๑ ปัญหาและความต้องการนิเทศได้รับการวางแผนและสู่การแก้ไขและพัฒนา 
 ๑๗.๒ แผนการนิเทศมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๗.๓ ครูผู้สอน มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 ๑๗.๔ ครูผู้สอน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
  ๑๗.๕ ครูผู้สอน มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 

พัฒนาการทางสติปัญญา  
 ๑๗.๖ ครูผู้สอน มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย  

 ๑๗.๗ ครูผู้สอน ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการ 

 ๑๗.๘ ครูผู้สอน มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน  



 ๑๗.๙ ครูผู้สอนได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค  

  ๑๗.๑๐ ครูผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  
 ๑๗.๑๑ ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  
 ๑๗.๑๒ สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ

สอน อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางภรศศิร์ ค าคม) 
                                                  ต าแหน่ง  หัวหน้างานนิเทศ 
 
 
     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ  
                  (นางสุพัตรา นาแพร่) 
                                             ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  
 
     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
                   (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                           ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 
 
               ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
                    (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 

 

 



ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม นิเทศภายในสถานศึกษา       
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  นิเทศภายในสถานศึกษา          
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๒,๐๐๐ บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  นิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ) 
๑ การท ารูปเล่มรายงาน

การนิเทศ 
๑๐ เล่ม ๒๐๐   ๒,๐๐๐  

        
รวม   ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด ๑ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ )    ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กลุ่มงาน.....บริหารงานวิชาการ.....งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้…..สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม…. 

๑. โครงการ/งาน พัฒนาการเรียนการสอนรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า    ☑  โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ข้อท่ี ๓ ด้านการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
ตัวชี้วัดข้อท่ี    

          ๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓ R ๘ C) 
๓.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
๔. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี ๖ มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามคงวามถนัดและความต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
น าไปปฏิบัติได้ 

๕.  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี 
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
   ๗. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ 
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู ้
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   

เป้าหมายข้อท่ี ๑ เป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖ – ม.๓ – ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

  



๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อท่ี   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ข้อท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานท่ี  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
     ข้อท่ี ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
     ข้อท่ี ๓.๒  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

    ข้อท่ี ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    ข้อท่ี ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    ข้อท่ี ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
๙. หลักการและเหตุผล   

       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เห็นความส าคัญในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา  

โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการการจัดการเรียนรู้และใช้ผลการวิจัยน ามาปรับการเรียน
การสอน 
๑๐. วัตถุประสงค์  

๙.๑  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนด 
๙.๒  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 



๙.๓  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูให้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยนื 
๑๐. เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
  ๑๐.๑.๑ นักเรียนทุกระดับช้ัน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๖) 
  ๑๐.๑.๒ ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกคน 

๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)     
๑๐.๒.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด ในระดับดีขึ้นไป  
๑๐.๒.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดใน ระดับดีขึ้นไป 
๑๐.๒.๓ ร้อยละ ๘๐ ของครูสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึน้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน ในระดับดีขึ้นไป 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

� ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 
� ช่วงท่ี ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันที/่เดือน งบประมาณ วันที/่เดือน งบประมาณ 

   ๑ 
 

ยกผลสัมฤทธ์ิกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

  
 
 

๑ เม.ย. 
๒๕๖๕ – ๓๐ 
ก.ย. ๒๕๖๕ 

 ๑๓,๐๘๐  
 
 คณะครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒ 
 
 

พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

       
 
   
 

๑ เม.ย. 
๒๕๖๕ – ๓๐ 
ก.ย. ๒๕๖๕ 

๓,๐๐๐ 
 
 

รวมงบประมาณ    ๑๖,๐๘๐  

 
 



๑๔.  งบประมาณ  
       ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

        ☑เงินอุดหนุน       จ านวน ....................๑๖,๐๘๐................... บาท 

⬜เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 

⬜เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 

⬜ เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน .................... ๑๖,๐๘๐................... บาท   
                                           (หนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบบาทถ้วน) 

๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย 

วัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

๑ 
ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาฯ 
  ๑๓,๐๘๐  ๑๓,๐๘๐ 

 
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาฯ 
  

๓,๐๐๐ 
 

 
๓,๐๐๐ 

 
 

รวมงบประมาณ   ๑๖,๐๘๐  ๑๖,๐๘๐ 
 
๑๕. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๕.๑  นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๒  ศูนย์การเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านผลผลิต 

๑. นักเรียนทุกระดับช้ัน ร้อยละ 
๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

รายงานจ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกระดับช้ัน 

แบบรายงานจ านวน
นักเรียนท่ีเข้าเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกระดับช้ัน 

๒. คณะครูทุกคน ร้อยละ ๑๐๐ มี
ความสามารถจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  

รายงานภาระงานของครูรายวิชา
ต่างๆกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แบบรายงานภาระงาน
ของครูรายวิชาต่างๆกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ด้านผลลัพธ ์

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีโรงเรียนก าหนด ในระดับดีขึ้นไป 

-ประเมินผลสมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ม.๑-ม.๖ 

-รายงานผลการทดสอบระดับชาติ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-แบบประเมินผลสมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละ
รายวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ม.
๑-ม.๖ (ปพ.๕) 

-แบบรายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณภาพ
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึง

ประเมินคุณภาพด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

แบบประเมินคุณภาพ
ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ



ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนด ในระดับดีขึ้นไป 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีความสามารถ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นกัเรียนเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องและยั่งยืน ในระดับดีขึ้นไป 

 

ประเมินโครงการจัดการเรียนรู ้

ประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้

ประเมินการรายงานการใช้ส่ือการ
จัดการเรียนรู้หรือวิจัยช้ันเรียน 

แบบประเมินโครงการ
จัดการเรียนรู้ 

แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

แบบประเมินการ
รายงานการใช้ส่ือการ
จัดการเรียนรู้หรือวิจัย
ช้ันเรียน 

 

   
  ๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๗.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
๑๗.๒ ผู้เรียนมีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
๑๗.๓ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยนื 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางภรศศิร์ ค าคม) 
 
 

 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางสุพัตรา นาแพร่) 
                                             ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
 
 
     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
                     (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                          ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 
 
                                  ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวทิยาคม  
 
 
 
            ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๑๓,๐๘๐ บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ  
 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๑  
๑ กรรไกร ๕ น้ิว NO.US-๑๒๕

A อูโน่" 
๕ ๒๕   ๑๒๕ ๑๒๕ 

๒ กรรไกร ๘ น้ิว NO.US-๒๐๘
A อูโน่" 

๕ ๕๘   ๒๙๐ ๒๙๐ 

๓ ปากกาเน้นข้อความ NO.QH-
๗๑๐ ควอนต้ัม 

๕ ๓๐   ๑๕๐ ๑๕๐ 

๔ สีไม้ระบายน้ า  
(สเต็ดเลอร์) ๒๔ ส ี

๑๐ ๙๐   ๙๐๐ ๙๐๐ 

๕ กระดาษวาดเขียนหยาบ  A
๔ ๕๐แผ่น  
เรนาซอง       

๑๐ ๒๑๕   ๒,๑๕๐ ๒,๑๕๐ 

๖ หมึกเติมเครื่องปริ๊นเตอร์ย่ีห้อ
Broter-DCP-J๑๐๐ (สีด า) 

๕ ๒๐๐   ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๗ ปลั๊กไฟ ๓ ช่อง ๑
สวิตซ์ ๒ USB ยาว ๕ เมตร " 

๑ ๕๗๐   ๕๗๐ ๕๗๐ 

๘ กระดาษโปสเตอร์ส ี      ๒ 
หน้า ๘๐ G  

๗๓ ๖   ๔๓๘ ๔๓๘ 

๙ 
 
 

เครื่องเย็บ NO.HD-๑๐ MAX ๕ ๙๐   ๔๕๐ ๔๕๐ 

๑๐ NUBWO เม้าส์ รุ่น PHELAN 
NM-๑๘ 

๕ ๑๓๐   ๖๕๐ ๖๕๐ 

๑๑ เทปกาว (๒ หน้าบาง)  
๑/๒ น้ิว ๓M" 

๕ ๓๒   ๑๖๐ ๑๖๐ 



๑๒ 
เทปกาว (๒ หน้าบาง) ๑ น้ิว  

๓ M" 

๕ ๕๕   ๒๗๕ ๒๗๕ 

๑๓ 
กาวแท่ง ๔๐ กรัม สีขาว UHU 
๑๙๐ 

๔ ๘๕   ๓๔๐ ๓๔๐ 

๑๔ 
สันรูด ๓ มม. A๔" 

๒๐ ๓   ๖๐ ๖๐ 

๑๕ สันรูด ๕ มม. A๔" ๒๐ ๔   ๘๐ ๘๐ 
๑๖ สันรูด ๗ มม. A๔" ๒๐ ๗   ๑๔๐ ๑๔๐ 
๑๗ 

Oker Laser Pointer รุ่น P-
๐๐๙ ๒.๔g Wireless 
Presenter 

๕ ๒๕๐   ๑,๒๕๐ ๑,๒๕๐ 

๑๘ 
สต๊ิกเกอร์พีวีซีใส A
๔ ช้าง ๕๐ แผ่น” 

๒ ๒๕๐   ๕๐๐ ๕๐๐ 

๑๙ 
ถ่านอัลคาไลน์ ๓A พานาโซ
นิค" 

๓ ๕๘   ๑๗๔ ๑๗๔ 

๒๐ 
ถ่านอัลคาไลน์ ๒A พานาโซ
นิค" 

๓ ๕๘   ๑๗๔ ๑๗๔ 

๒๑ 
ล าโพง NUBWO NS-๐๓๘ 

๔ ๖๐๐   ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ 

๒๒ 
สายออกดิโอ ๓ เมตร (ต่อ
ล าโพงกับคอมพิวเตอร์) 

๔ ๙๐   ๓๖๐ ๓๖๐ 

๒๓ 
ปากกาลูกลื่น ๐.๕ มม. หมึกสี
น้ าเงิน ๕๐ ด้าม/แพ็ค ตราม้า 
H-๓๐๑ 

๑ กล่อง ๒๒๒   ๒๒๒ ๒๒๒ 

๒๔ 
ปากกาลูกลื่น ๐.๕ มม. หมึกสี
แดง ๕๐ ด้าม/แพ็ค ตราม้า H-
๓๐๑ 

๑ กล่อง ๒๒๒   ๒๒๒ ๒๒๒ 

รวม   ๑๓๐๘๐ ๑๓,๐๘๐ 
   ๑๓,๐๘๐  ๑๓,๐๘๐ 

 
 
 



ช่ือกิจกรรม      
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๓,๐๐๐  บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ  

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๑ 
๑ ROLL UP GRADE A โรล

อัพ รุ่นเกรดเอ ๑ หน้า 
ขนาด ๘๐x๒๐๐ cm. 
เฉพาะโครง 

๒ ๗๕๐   ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

๒ ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ๖๕ 
x ๘๐ ซ.ม. สีฟ้า 

๓๐ ๓๐   ๙๐๐ ๙๐๐ 

๓ เทปกาว (๒ หน้า
บาง) ๑ นิ้ว ๓M" 

๑๑ ๕๕   ๖๐๕ ๖๐๕ 
 

รวม   ๓,๐๐๕ ๓,๐๐๕ 
รวมทั้งหมด    ๓,๐๐๕ ๓,๐๐๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา ๒๔๖๕ 
กลุ่มงาน   บริหารงานวิชาการ งาน    นิเทศภายในสถานศึกษา 

๑. ชื่อโครงการ/งาน  นิเทศภายในสถานศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน   งานประจ า     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 นโยบาย ข้อที่  ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 ตัวชี้วัดข้อท่ี 
 ๗. ครูมีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เป้าหมาย ข้อท่ี  -  
ตัวชี้วัดท่ี  -  

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน  
DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๕  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล  

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารจัดการศึกษา 

   ข้อท่ี ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ข้อท่ี ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
   ข้อท่ี ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 



๘. หลักการและเหตุผล 
 การให้ความรู้และการแนะน าถึงผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ถือว่าเป็นส่ิงส าคัญในการติดตาม
ประเมินผลการสอนของครู เนื่องจากมีประโยชน์ในเชิงวิชาการก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างเพื่อนครู และคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรวิธีการท่ีดีวิธีหนึ่งคือ การนิเทศการสอซึ่งมี
กระบวนการท่ีจะด าเนินการให้คุณครูผู้สอนได้ข้อมูลจากผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถน าไป
พัฒนา ปรับปรุงและสามารถน ามาเป็นแบบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกท้ังยังเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน  
๙. วัตถุประสงค์ 
 ๙.๑ เพื่อรู้สภาพ ปัญหา และความต้องการการนิเทศน าข้อมูลส ารวจวางแผนการนิเทศและ
ด าเนินการนิเทศ 
 ๙.๒ เพื่อน าผลประเมินการนิเทศมาปรับปรุงการนเิทศ 
 ๙.๓ เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๙.๔ เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 ๙.๕ เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
 ๙.๖ เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
 ๙.๗ เพื่อให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
 ๙.๘ เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 
 ๙.๙ เพื่อให้ครูได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ 
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
 ๙.๑๐ เพื่อให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 ๙.๑๑ เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 ๙.๑๒ เพื่อให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

 

 



๑๐. เป้าหมาย  
๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  

๑๐.๑.๑ ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอน             
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)  

 ๑๐.๒.๑ ปัญหาและความต้องการนิเทศได้รับการวางแผนและสู่การแก้ไขและพัฒนา 
 ๑๐.๒.๒ แผนการนิเทศมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒.๓ ครูร้อยละ ๘๐ มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๔ ครูร้อยละ ๘๐ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๑๐.๒.๕ ครูร้อยละ ๘๐ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๖ ครูร้อยละ ๘๐ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๗ ครูร้อยละ ๘๐ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๘ ครูร้อยละ ๘๐ มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ในวิชาท่ีตน

รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๙ ครูร้อยละ ๘๐ ได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้าน

การเรียนและคุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๑๐.๒.๑๐ ครูร้อยละ ๘๐ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สถานศึกษา ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๑๑ ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ ในระดับ ดี ขึ้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ๑๐.๒.๑๒ สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง

การเรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม   
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 
                           ช่วงท่ี ๑ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 

               ช่วงท่ี ๒ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
 



๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันท่ี/เดือน งบประมาณ วันท่ี/เดือน งบประมาณ 

๑ ขั้นเตรียมการ (Plan)  
๑. ประชุมคณะกรรม
กาวางแผนการด าเนินงาน
๒. ประชุมแต่งต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบ    
๓. จัดท าปฏิทินในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ 

    

ครูภรศศิร์ 
และคณะ 
กรรมการ
การนิเทศ 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
๑. นิเทศกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ท้ัง  ๘ กลุ่ม 
นิเทศโดยผู้บริหารหรือ 
ผู้ได้รับมอบหมาย 

    

ครูภรศศิร์ 
และคณะ 
กรรมการ
การนิเทศ 

๓ ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check) 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูล   
- แบบสรุปการนิเทศ 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู
เกี่ยวกับลักษณะการ
ปฏิบัติตน 
- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู
เกี่ยวกับสมรรถภาพ 
การสอน 
- แบบประเมินหน่วย 
การเรียนรู ้

- - - - 

ครูภรศศิร์ 
และคณะ 
กรรมการ
การนิเทศ 



ท่ี กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันท่ี/เดือน งบประมาณ วันท่ี/เดือน งบประมาณ 

- แบบรายงานการตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบรายงานผลการ
ตรวจงานวิจัยในช้ันเรียน 
- แบบรายงานผลการ
เย่ียมชมการจัดการเรียนรู้ 
- แบบรายงานการประชุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๔ ขั้นสรุป รายงานผล  
และปรับปรุง (Act)  
๑. หัวหน้าโครงการ
ประชุมร่วมกับ คณะ 
กรรมการสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
๒. เข้าเล่มรายงานผลการ
ประเมินต่อผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 

ต.ค ๖๕ 

 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

  

ครูภรศศิร์ 
และคณะ 
กรรมการ
การนิเทศ 

รวมงบประมาณ  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  
๑๔.  งบประมาณ  
     ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

         เงินอุดหนุน       จ านวน ....................๒,๐๐๐................... บาท 
เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ................... ๒,๐๐๐.................. บาท .) 
                                                 (สองพันบาทถ้วน) 

 



๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑. กิจกรรมการนิเทศภายใน      

๒.การท ารูปเล่มรายงานการนิเทศ   ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ   ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑ คณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๒ คณะครูผู้นิเทศท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๖. การประเมินผลโครงการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
๑. ร้อยละ ๙๐ ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการ
สอน             

- รวบรวมข้อมูล
จากการ 
เข้านิเทศการ
เรียน 
การสอน 

- ตารางสรุปวัน เวลา ท่ีเข้า
นิเทศภายในสถานศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑. ร้อยละ ๙๐ ปัญหาและความต้องการนิเทศได้รับ
การวางแผนและสู่การแก้ไขและพัฒนา 

- ประเมินผลการ
นิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
 

๑. แบบประเมินผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการ
สอน 
 

๒. ร้อยละ ๙๐ แผนการนิเทศมีการด าเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๔ ครูร้อยละ ๘๐ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

- การวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 

๑. แบบบันทึกการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 



ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๕. ครูร้อยละ ๘๐ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา 

- แผนการจัดการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
รายงานการใช้ส่ือ
และเทคโนโลยี 
 
รายงานการวิจัย 
 
 
 
การนิเทศช้ัน
เรียน 

๒. แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
แบบประเมินรายงานการใช้
ส่ือและเทคโนโลยี 
 
แบบประเมินรายงานการ
วิจัย 
 
 
แบบประเมินการนิเทศช้ัน
เรียน 

๖. ครูร้อยละ ๘๐ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
๗. ครูร้อยละ ๘๐ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
๘. ครูร้อยละ ๘๐ มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการ เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 
๙. ครูร้อยละ ๘๐ ได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
๑๐. ครูร้อยละ ๘๐ ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๑๑. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
๑๒. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
อย่างสม่ าเสมอ 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ๑๗.๑ ปัญหาและความต้องการนิเทศได้รับการวางแผนและสู่การแก้ไขและพัฒนา 
 ๑๗.๒ แผนการนิเทศมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๗.๓ ครูผู้สอน มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 ๑๗.๔ ครูผู้สอน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
  ๑๗.๕ ครูผู้สอน มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 

พัฒนาการทางสติปัญญา  



 ๑๗.๖ ครูผู้สอน มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  

 ๑๗.๗ ครูผู้สอน ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการ 

 ๑๗.๘ ครูผู้สอน มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน  

 ๑๗.๙ ครูผู้สอนได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค  

  ๑๗.๑๐ ครูผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  
 ๑๗.๑๑ ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  
 ๑๗.๑๒ สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ

สอน อย่างสม่ าเสมอ 
 

     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางภรศศิร์ ค าคม) 

                                                  ต าแหน่ง  หัวหน้างานนิเทศ 

 

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

                  (นางสุพัตรา นาแพร่) 

                                             ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  

     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  

                   (นางภัคจิรา สารทอง) 

                                           ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 

               ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 

                    (นายสงกรานต์ บุญมี) 

                                          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  



ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม นิเทศภายในสถานศึกษา       

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  นิเทศภายในสถานศึกษา          

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๒,๐๐๐ บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  นิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ) 
๑ การท ารูปเล่มรายงาน

การนิเทศ 
๑๐ เล่ม ๒๐๐   ๒,๐๐๐  

        
รวม   ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด ๑ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ )    ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้……สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม……. 
๑. โครงการ/งาน พัฒนาการเรียนการสอนรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๒. ลักษณะโครงการ/งาน         งานประจ า    ☑  โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ข้อท่ี ๓ ด้านการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
ตัวชี้วัดข้อท่ี    

          ๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓ R ๘ C) 
๓.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
๔. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี ๖ มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามคงวามถนัดและความต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
น าไปปฏิบัติได้ 

๕.  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี 
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
   ๗. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ 
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู ้
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   

เป้าหมายข้อท่ี ๑ เป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖ – ม.๓ – ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

 

  



๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา.  

7. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อท่ี  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ข้อท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
     ข้อท่ี ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
     ข้อท่ี ๓.๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

    ข้อท่ี ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    ข้อท่ี ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    ข้อท่ี ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้
 

8. หลักการและเหตุผล   
       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เห็นความส าคัญในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา  

โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการการจัดการเรียนรู้และใช้ผลการวิจัยน ามาปรับการเรียน
การสอน 
9. วัตถุประสงค์  

๙.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนด 
๙.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 



๙.๓  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูให้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยนื 
๑๐. เป้าหมาย  

๑๐.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)  
  ๑๐.๑.๑ นักเรียนทุกระดับช้ัน (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๖) 
  ๑๐.๑.๒ ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกคน 

๑๐.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)     
๑๐.๒.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด ในระดับดีขึ้นไป  
๑๐.๒.๒  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดใน ระดับดีขึ้นไป 
๑๐.๒.๓ ร้อยละ ๘๐ ของครูสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึน้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน ในระดับดีขึ้นไป 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

� ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 
� ช่วงท่ี ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ ม.ีค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

วันที่/เดือน 
งบประมา

ณ 
วันที่/เดือน 

งบประมา
ณ 

   ๑ 
 

ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

  
 
 

๑ เม.ย. 
๒๕๖๕ – ๓๐ 
ก.ย. ๒๕๖๕ 

 ๑๓,๐๘๐  
 
 คณะครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒ 
 
 

พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

       
 
   
 

๑ เม.ย. 
๒๕๖๕ – ๓๐ 
ก.ย. ๒๕๖๕ 

๓,๐๐๐ 
 
 

รวมงบประมาณ    ๑๖,๐๘๐  
 
 
 
 



 
๑๔.  งบประมาณ  
       ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

        ☑เงินอุดหนุน       จ านวน ....................๑๖,๐๘๐................... บาท 
⬜เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
⬜เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
⬜ เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน .................... ๑๖,๐๘๐.................. บาท   
                                           (หนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบบาทถ้วน) 

๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย 

วัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

๑ ยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

  ๑๓,๐๘๐  
 

 ๑๓,๐๘๐  

 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

  ๓,๐๐๐ 
 

 

 ๓,๐๐๐ 
 

 
รวมงบประมาณ   ๑๖,๐๘๐  ๑๖,๐๘๐ 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๕.๑  นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๒  ศูนย์การเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
๑๖. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านผลผลิต 

๑. นักเรียนทุกระดับช้ัน ร้อยละ 
๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

รายงานจ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกระดับช้ัน 

แบบรายงานจ านวน
นักเรียนท่ีเข้าเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกระดับช้ัน 

๒. คณะครูทุกคน ร้อยละ ๑๐๐ มี
ความสามารถจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเพื่อให้นักเรียนมี

รายงานภาระงานของครูรายวิชา
ต่างๆกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แบบรายงานภาระงาน
ของครูรายวิชาต่างๆกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชา



ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ด้านผลลัพธ ์

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีโรงเรียนก าหนด ในระดับดีขึ้นไป 

-ประเมินผลสมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ม.๑-ม.๖ 

-รายงานผลการทดสอบระดับชาติ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-แบบประเมินผลสมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละ
รายวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ม.
๑-ม.๖ (ปพ.๕) 

-แบบรายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณภาพ
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนด ในระดับดีขึ้นไป 

ประเมินคุณภาพด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

แบบประเมินคุณภาพ
ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีความสามารถ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องและยั่งยืน ในระดับดีขึ้นไป 

 

ประเมินโครงการจัดการเรียนรู ้

ประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้

ประเมินการรายงานการใช้ส่ือการ
จัดการเรียนรู้หรือวิจัยช้ันเรียน 

แบบประเมินโครงการ
จัดการเรียนรู้ 

แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

แบบประเมินการ
รายงานการใช้ส่ือการ
จัดการเรียนรู้หรือวิจัย
ช้ันเรียน 

 



 
 ๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๗.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
๑๗.๒ ผู้เรียนมีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
๑๗.๓ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยนื 
 
 

 
 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางภรศศิร์ ค าคม) 
 
 

 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางสุพัตรา นาแพร่) 
                                             ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
 
     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
                 (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                  ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 
 
                                  ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
            ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 



ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๑๓,๐๘๐ บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ  
 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๑  
๑ กรรไกร ๕ น้ิว NO.US-๑๒๕

A อูโน่" 
๕ ๒๕   ๑๒๕ ๑๒๕ 

๒ กรรไกร ๘ น้ิว NO.US-๒๐๘
A อูโน่" 

๕ ๕๘   ๒๙๐ ๒๙๐ 

๓ ปากกาเน้นข้อความ NO.QH-
๗๑๐ ควอนต้ัม 

๕ ๓๐   ๑๕๐ ๑๕๐ 

๔ สีไม้ระบายน้ า  
(สเต็ดเลอร์) ๒๔ ส ี

๑๐ ๙๐   ๙๐๐ ๙๐๐ 

๕ กระดาษวาดเขียนหยาบ  A
๔ ๕๐แผ่น  
เรนาซอง       

๑๐ ๒๑๕   ๒,๑๕๐ ๒,๑๕๐ 

๖ หมึกเติมเครื่องปริ๊นเตอร์ย่ีห้อ
Broter-DCP-J๑๐๐ (สีด า) 

๕ ๒๐๐   ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๗ ปลั๊กไฟ ๓ ช่อง ๑
สวิตซ์ ๒ USB ยาว ๕ เมตร " 

๑ ๕๗๐   ๕๗๐ ๕๗๐ 

๘ กระดาษโปสเตอร์ส ี      ๒ 
หน้า ๘๐G  

๗๓ ๖   ๔๓๘ ๔๓๘ 

๙ 
 
 

เคร่ืองเย็บ NO.HD-๑๐ MAX ๕ ๙๐   ๔๕๐ ๔๕๐ 

๑๐ NUBWO เม้าส์ รุ่น PHELAN 
NM-๑๘ 

๕ ๑๓๐   ๖๕๐ ๖๕๐ 

๑๑ 
เทปกาว (๒ หน้าบาง) ๑/
๒ น้ิว ๓M" 

๕ ๓๒   ๑๖๐ ๑๖๐ 



๑๒ 
เทปกาว (๒ หน้าบาง) ๑ น้ิว ๓
M" 

๕ ๕๕   ๒๗๕ ๒๗๕ 

๑๓ 
กาวแท่ง ๔๐ กรัม สีขาว UHU 
๑๙๐ 

๔ ๘๕   ๓๔๐ ๓๔๐ 

๑๔ 
สันรูด ๓ มม. A๔" 

๒๐ ๓   ๖๐ ๖๐ 

๑๕ สันรูด ๕ มม. A๔" ๒๐ ๔   ๘๐ ๘๐ 
๑๖ สันรูด ๗ มม. A๔" ๒๐ ๗   ๑๔๐ ๑๔๐ 
๑๗ 

Oker Laser Pointer รุ่น P-
๐๐๙ ๒.๔g Wireless 
Presenter 

๕ ๒๕๐   ๑,๒๕๐ ๑,๒๕๐ 

๑๘ 
สต๊ิกเกอร์พีวีซีใส A
๔ ช้าง ๕๐ แผ่น” 

๒ ๒๕๐   ๕๐๐ ๕๐๐ 

๑๙ 
ถ่านอัลคาไลน์ ๓A พานาโซ
นิค" 

๓ ๕๘   ๑๗๔ ๑๗๔ 

๒๐ 
ถ่านอัลคาไลน์ ๒A พานาโซ
นิค" 

๓ ๕๘   ๑๗๔ ๑๗๔ 

๒๑ 
ล าโพง NUBWO NS-๐๓๘ 

๔ ๖๐๐   ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ 

๒๒ 
สายออกดิโอ ๓ เมตร (ต่อ
ล าโพงกับคอมพิวเตอร์) 

๔ ๙๐   ๓๖๐ ๓๖๐ 

๒๓ 
ปากกาลูกลื่น ๐.๕ มม. หมึกสี
น้ าเงิน ๕๐ ด้าม/แพ็ค ตราม้า 
H-๓๐๑ 

๑ กล่อง ๒๒๒   ๒๒๒ ๒๒๒ 

๒๔ 
ปากกาลูกลื่น ๐.๕ มม. หมึกสี
แดง ๕๐ ด้าม/แพ็ค ตราม้า H-
๓๐๑ 

๑ กล่อง ๒๒๒   ๒๒๒ ๒๒๒ 

รวม   ๑๓,๐๘๐ ๑๓,๐๘๐ 
รวมทั้งหมด     ๑๓,๐๘๐ ๑๓,๐๘๐ 

 
 
 
 



ช่ือกิจกรรม      
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๓,๐๐๐  บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ  

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๑ 
๑ ROLL UP GRADE A โรล

อัพ รุ่นเกรดเอ ๑ หน้า 
ขนาด ๘๐x๒๐๐ cm. 
เฉพาะโครง 

๒ ๗๕๐   ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

๒ ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ๖๕ 
x ๘๐ ซ.ม. สีฟ้า 

๓๐ ๓๐   ๙๐๐ ๙๐๐ 

๓ เทปกาว (๒ หน้า
บาง) ๑ นิ้ว ๓M" 

๑๑ ๕๕   ๖๐๕ ๖๐๕ 
 

รวม   ๓,๐๐๕ ๓,๐๐๕ 
รวมทั้งหมด    ๓,๐๐๕ ๓,๐๐๕ 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กลุ่มบริหารวิชาการ งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. ชื่อโครงการ/งาน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน       งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่          
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 นโยบาย ข้อท่ี ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ข้อท่ี ๒.๒ ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษา
ต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 เป้าหมายที่ ๕ นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นผู้ท่ีมีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกในการ
ส่งเสริม พิทักษ์และปกป้องส่ิงแวดล้อม รวมท้ังมีทักษะชีวิตเกี่ยวกับวิถีชี วิต ศิลปะ วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นพลโลก 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนช้ัน ป.๔-๖ 
ม.๑-๓ และ   ม.๔-๖ ท่ีนักเรียนท าขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง ท่ีได้รับการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้น
ไป จากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการ
ประเมินผลงานประจ าปี) 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนช้ัน ป.๔-๖ 
ม.๑-๓ และ   ม.๔-๖ ท่ีนักเรียนท าขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง ท่ีได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัด
ให้มีเวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน) 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน ข้อที่  

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 
 
 



๖. กลยุทธ์โรงเรียน   
 กลยุทธ์โรงเรียนที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์โรงเรียนที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานที ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อท่ี ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ข้อท่ี ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ข้อท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ข้อท่ี ๑.๒.๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ข้อท่ี ๑.๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
๘. หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และ(ฉบับท่ี๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเดินตามศักยภาพ แนวทางจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะเป็นกลุ่มสาระ การเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ 
มีสุนทรียภาพ มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทาง
ศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ได้ นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะยังมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทาง
ศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วย ทัศนศิลป์  ดนตรีและ
นาฏศิลป์ สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาโรงเรียน DKS STEP MODEL จากความส าคัญดังกล่าว จึงท าให้มีการ
พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะขึ้น 
๙. วัตถุประสงค์   
 ๙.๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ๙.๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
 ๙.๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 



๑๐. เป้าหมาย  
 ๑๐.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)  
  ๑๐.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
  ๑๐.๑.๒ ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์
เขียน  
  ๑๐.๑.๓ ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๑๐.๑.๔ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลตามสภาพจริง สะท้อนผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียน การวิจัยใน
ช้ันเรียน การพัฒนาตนเอง และการทบทวนประเมินตนเองเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๑๐.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)          
  ๑๐.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
  - ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป 
  - ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
  - ผู้เรียนติด ๐ ร มส ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะไม่เกินร้อยละ ๕ 
  ๑๐.๒.๒ ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์
เขียนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๐.๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๑๐.๒.๔ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร้อยละ ๑๐๐ จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลตามสภาพจริง สะท้อนผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
การวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนาตนเอง และการทบทวนประเมินตนเองเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน 
๑๑. สถานท่ีด าเนินการ 

ห้องเรียนทัศนศิลป์ ห้องเรียนดนตรี และห้องเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 
 ช่วงท่ี ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 
 



๑๓. วิธีการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันท่ี/เดือน งบประมาณ วันท่ี/เดือน งบประมาณ 

๑ พัฒนาการเรียนการสอน    ๓,๐๐๐  
๒ ยกผลสัมฤทธิ์ทัศนศิลป์    ๑,๘๐๐ ครูปวริศา 
๓ ยกผลสัมฤทธิ์ดนตรี    ๒,๕๒๐ ครูอิทธิกร 
๔ ยกผลสัมฤทธิ์นาฏศิลป์    ๒,๗๖๐ ครูรพิชญา 

รวมงบประมาณ    ๑๐,๐๘๐  
 
๑๔. งบประมาณ  
 ๑๔.๑ แหล่งงบประมาณ 
          เงินอุดหนุน       จ านวน ......................๑๐,๐๘๐................. บาท 

- บ ารุงการศึกษา  จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ......................๑๐,๐๘๐................. บาท  

                  ( หนึ่งหมื่นแปดสิบบาทถ้วน ) 
 

 ๑๔.๒ รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงินงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย 
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๑. พัฒนาการเรียนการสอน   ๓,๐๐๐       
๒. ยกผลสัมฤทธิ์ทัศนศิลป์   ๑,๘๐๐       
๓. ยกผลสัมฤทธิ์ดนตรี   ๒,๕๒๐       
๔. ยกผลสัมฤทธิ์นาฏศิลป์   ๒,๗๖๐       

รวมงบประมาณ   ๑๐,๐๘๐       
 
๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑ นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 



๑๖. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
๑.๓ ผู้เรียนติด ๐ ร มส ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ไม่เกินร้อยละ ๕ 

๑. ทดสอบความรู้ 
๒. ทดสอบภาคปฏิบัติ 
๓. ตรวจผลงานนักเรียน 
๔. ตรวจประเมิน ID plan และ
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. แบบทดสอบประจ าหน่วยการ
เรียนรู ้
๓. แบบทดสอบหลังเรียน 
๔. แบบประเมินผลงาน 
๕. แบบประเมิน ID plan และ
การก าหนดเป้าหมายผู้เรียน 

๒. ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์การอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระศิลปะ 

๕. การสังเกต 
๖. ตรวจสอบการส่งงาน 
๗. ประเมินการอ่าน 
๘. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
๙. ทดสอบทักษะการปฏิบัติ 

๕. บันทึกการสังเกต 
๖. บันทึกการส่งงาน 
๗. แบบประเมินการอ่าน 
๘. แบบส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๙. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ 

๔. นักเรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม  

๑. ผลการแข่งขัน ๑๐. เกียรติบัตร 

๕. ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการวางแผนการเรียนรู้ 
การวัดประเมินผลตามสภาพจริงสะท้อนผล
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน การวิจัยในช้ันเรียน การ
พัฒนาตนเอง และการทบทวนประเมินตนเอง
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

๑๑. สังเกตการสอน 
๑๒. ตรวจแผนฯ 
๑๓. ตรวจประเมินวิจัยฯ 
๑๔. ผู้เรียนประเมินการสอนครู 
๑๕. ตรวจรายงานการประเมิน
ตนเอง SAR 

๑๑. บันทึกการสังเกตการณ์สอน 
๑๒. แบบประเมินแผนฯ 
๑๓. แบบประเมินงานวิจัยฯ 
๑๔. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อการสอน 

 
๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  ๑๗.๑ นักเรียนมีความรู้ คุณลักษณะ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 ๑๗.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนและระดับชาติสูงขึ้น 
 ๑๗.๓ นักเรียนได้รับพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ 
 ๑๗.๔ นักเรียนเกิดทักษะและพร้อมสำหรับการแข่งขัน 
 ๑๗.๕ ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส า คัญ การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีทักษะการทำวิจัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

        
 



 
 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสาวปวริศา วังผา) 
                                  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
                 (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
 
     

 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
                       (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                     ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
            ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
                    (นายสงกรานต์ บุญม)ี 
                                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ......................................................................................................................... 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน ๓,๐๐๐  บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ท่ี 
 

รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าตอบแท

น 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

๑ ปล๊ักสามขา ๔ จุด สายยาว ๕ เมตร ๑ อัน ๑๙๕   ๑๙๕  
๒ กบเหลาดินสอตั้งโต๊ะ/EML๑๒๐ ๒ อัน ๒๖๕   ๕๓๐  
๓ พลาสติกลูกฟูก/๑๓๐x๒๔๕ ซ.ม./หนา ๓ ม.

ม. 
๔ แผ่น ๑๙๕   ๗๘๐  

๔ กระดาษ A๔ Photo paper Hi-Jet/๑๘๐ g/
๑๐๐ แผ่น 

๑ 
กล่อง 

๒๖๕   ๒๖๕  

๕ เทปโฟม ๒ หน้า/๒๑ ม.ม.x๓ เมตร / ๓ m ๒ ม้วน ๑๓๕   ๒๗๐  
๖ กล่องใส่เอกสารกระดาษ/๓ ช่อง/๑๒” x ๑๒” ๒ อัน ๒๔๕   ๔๙๐  
๗ คลิบหนีบด า/๑”x๒” (เบอร์ ๑๐๘ Elfen) ๒ โหล ๕๕   ๑๑๐  
๘ ดินสอ EE/สเต็ดเลอร์ ๑๒ 

แท่ง 
๒๗   ๓๒๔  

๙ ไม้บรรทัดพลาสติก/๑๒”/หนา ๖ อัน ๖   ๓๖  
รวมท้ังหมด   ๓,๐๐๐  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม โครงการยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ......................................................................................................................... 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน ๗,๐๘๐  บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที ่
 

รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครภุัณฑ์ 

พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ-ทัศนศิลป ์
๑ จานสี ๑๐ หลุม  ๑ อัน ๑๐   ๑๐  
๒ สีไม้ยาว ๑๒ สี/คอลลีน ๖ กล่อง ๖๕   ๓๙๐  
๓ สมุดวาดเขียน มาสเตอร์อาร์ต No.๓๐๓ ๗๐ เล่ม ๒๐   ๑,๔๐๐  

รวม   ๑,๘๐๐  
พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ-ดนตรี 
๑ กระดานไวท์บอร์ด/๘๐x๑๒๐ ซ.ม./หนาอย่างดี 

พร้อมเสาล้อเลื่อน 
๑ แผ่น ๒,๕๒๐   ๒,๕๒๐  

รวม   ๒,๕๒๐  
พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ-นาฏศิลป์ 
๑ สเปรย์แต่งผม ๒ ขวด ๑๕๐   ๓๐๐  
๒ กิ๊บด า ๑ กล่อง ๒๐๐   ๒๐๐  
๓ รองพ้ืน ๒ ขวด ๒๕๐   ๕๐๐  
๔ แป้งพับ ๓ ตลับ ๒๕๐   ๗๕๐  
๕ ดินสอเขียนคิ้ว ๒ แท่ง ๑๐๐   ๒๐๐  
๖ ใบมีดขนนก ๑ โหล ๑๐๐   ๑๐๐  
๗ ขนตาปลอม ๑ โหล ๒๔๐   ๒๔๐  
๘ อายไลน์เนอร์ ๒ แท่ง ๑๑๕   ๒๓๐  
๙ เข็มกลัด ๑๒ อัน ๒๐   ๒๔๐  

รวม   ๒,๗๖๐  
รวมทั้งหมด   ๗,๐๘๐  

 

 

 

 

 

  



 
 
 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มงานวิชาการ / กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

๑. ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

๒. ลักษณะโครงการ/งาน    งานประจ า     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
 

๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
นโยบาย  

ตัวชี้วัดข้อที่ ๑ ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การมึสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

ตัวชี้วัดข้อที่ ๒ ด้านโอกาส 
๒.๑ สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังร่างการ จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 เป้าหมายท่ี ๕ - 
 ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑ - 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
๑. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อท่ี  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

    



๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

     มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อท่ี ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
     ข้อท่ี ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 

๘. หลักการและเหตุผล 
 

      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกายด้วย
การเล่นกีฬาส่งเสริมให้นักกีฬามีความเป็นเลิศและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ท้ังหมดนี้จะได้ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีต้องมีอุปกรณ์และสนามท่ีพร้อมจะ
ใช้งานการสอนและฝึกปฏิบัติเพียงพอกับจ านวนและชนิดกีฬาท่ีจะเล่น  สนามท่ีมีอยู่ก็มีการปรับปรุงให้
อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ดีสนามท่ียังไม่ได้สร้างก็จัดท าขึ้นใหม่เพื่อให้เพียงพอส าหรับใช้เรียนในคาบ
เรียนและนักเรียนเล่นในคาบกิจกรรมยามว่าง  ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจึง
จัดท าโครงการ  จัดท าและปรับปรุงสนามกีฬาขึ้นมาและจะได้ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีต้องมีอุปกรณ์และสนามท่ี
พร้อมจะใช้งานการสอนและฝึกปฏิบัติเพียงพอกับจ านวนและชนิดกีฬาท่ีจะเล่น   

 
๙. วัตถุประสงค์ 
 ๙.๑ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

๙.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความถนัดในด้านกีฬาและมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง 
 ๙.๓ เพื่อจัดให้มีส่ืออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

  

๑๐. เป้าหมาย 
 ๑๐.๑ ด้านผลผลิต (Output) 
  ๑๐.๑.๑ จ านวนนักเรียน/ครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
จากจ านวน ๕๗๘ คน 

๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      
          ๑๐.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตาม 

ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
    ๑๐.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความถนัดในด้านกีฬาและมีสุขภาพพลานามัยท่ี
แข็งแรง   

๑๐.๒.๓ ร้อยละ ๙๕ มีส่ืออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

 
 



๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
 ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ 
การจัดสร้างและ
ปรับปรุงสนาม 

พ.ค.๖๔-
ก.ย.๖๔ 

๑๑,๙๔๕ 

ต.ค.๖๔-
มี.ค.๖๕ 

๑๐,๙๖๐ 

 

๒ 
การสนับสนุน ส่งเสริม 
พัฒนาการกีฬา  
ด้านอุปกรณ์กีฬา 

พ.ค.๖๔-
ก.ย.๖๔ 

ต.ค.๖๔-
มี.ค.๖๕ 

 

๓ 
กิจกรรมผลิต จัดหา 
อุปกรณ์ในการทดสอบ
สมรรถภาพนักเรียน 

พ.ค.๖๔-
ก.ย.๖๔ 

ต.ค.๖๔-
มี.ค.๖๕ 

 

รวมงบประมาณ  ๑๑,๙๔๕  ๑๐,๙๖๐  
๑๔. งบประมาณ 

๑๔.๑ ประเภทงบประมาณ 
 เงินอุดหนุน       จ านวน ....................๒๓,๐๐๐................... บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
 เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
 เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
     รวมงบประมาณท้ังส้ินจ านวน ....................๒๓,๐๐๐................... บาท 
                                            (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔.๒ รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 

ล าดบั รายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบด าเนินงาน รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด/ุครุภัณฑ ์

๑ การจัดสร้างและปรับปรุงสนาม - - 

๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ 
๒ การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการกีฬา  

ด้านอุปกรณ์กีฬา - - 

๓ กิจกรรมผลิต จัดหา อุปกรณ์ในการ
ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 

- - 

รวมงบประมาณ - - ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ 

 
๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑๕.๑ นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
๑๖. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วดัความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
ด้านผลผลติ 
๑. จ านวนนักเรียน/ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  
๑๐๐  
จากจ านวน ๕๗๘ คน 
๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

 
การสังเกต 
 
 
 
จากแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
จากการบันทึกข้อมูลและแบบสังเกต 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

ด้านผลลัพธ ์
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

 
จากผลสัมฤทธิ์ทางการของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
 
 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความถนดัในด้านกีฬาและมี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 

 
จาการประเมินความพึงพอใจ 
ในการจัดการเรียนการสอน 
 

 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

๓. ร้อยละ ๙๕ มีสื่ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

 
จาการประเมินความพึงพอใจ 
ในการจัดการเรียนการสอน 
 

 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๗.๑ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

๑๗.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความถนัดในด้านกีฬาและมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง 

 ๑๗.๓ เพื่อจัดให้มีส่ืออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
 
 



 
    
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                   (นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง) 
                                ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 

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

                   (นางสุพัตรา นาแพร่) 
                                          ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
             (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                      ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 
    ลงช่ือ............................................................. ผู้อนมุัติโครงการ 
                (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

 
ช่ือกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา    
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา       
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๒๓,๐๐๐    บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  



 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕– ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
๑ ลูกบาสเกตบอล  

NO ๑๐๐๐ มิกาซา 
๓ ๓๘๐   ๑,๑๔๐ ๑,๑๔๐ 

๒ ลูกแบดมินตัน NO.
๒๒๐๐FBT 

๑๐ ๒๖   ๒๖๐ ๒๖๐ 

๓ ลูกปิงปอง 
 

๓๐ ๕   ๖๐ ๖๐ 

๔ ตาข่ายปิงปอง 
พร้อมขา 

๒ ๑๓๕   ๒๗๐ ๒๗๐ 

๕ ปล๊ักไฟต่อพ่วงยาว 
๓๐ เมตร 

๑ ๑๑๘๐   ๑๑๘๐ ๑,๑๘๐ 

๖ ตาข่ายตะกร้อหุ้ม
หนัง มีลวด thaitip 

๓ ๔๙๐   ๑๔๗๐ ๑,๔๗๐ 

๗ ปล๊ักไฟ๔ช่อง ยาว๕
เมตร 
 

๑ ๓๘๐   ๓๘๐ ๓๘๐ 

๘ ตาข่ายวอลเล่ย์บอล ๒ ๗๓๕   ๑,๔๗๐ ๑,๔๗๐ 
๙ กระดาษกาวนีออน

๓*๓ 
๒ ๓๕   ๗๐ ๗๐ 

๑๐ ลูกวอลเล่ยบ์อล 
NOMV๓๐๐ 

๑ ๑,๑๐๐   ๑,๑๐๐ ๑,๑๐๐ 

รวม   ๗,๗๘๐ ๗,๔๐๐ 
 
 
 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒  ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ ) 



๑ ลูกแฮนด์บอล มิซูม่า ๕ ๓๙๕   ๑,๙๗๕ ๑,๙๗๕ 
๒ ลูกวอลเล่ยบ์อล NOMV

๓๐๐ 
 

๒ ๑,๑๐๐   ๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐ 

๖ กระดาษปกแข็ง ๑ ๑๒๖   ๑๒๖ ๑๒๖ 
๗ แลคซีน ๑๐ ๓๐   ๓๐๐ ๓๐๐ 
๘ พลาสติกปก เอ ๔ ๑ ๑๖๕   ๑๖๕ ๑๖๕ 
๙ กล่องล้ินชกัพลาสติก๕ชั้น 

ออร์กา้  
 

๑ ๗๘๐   ๗๘๐ ๗๘๐ 

๑๑ กระดาษการ์ดขาว ๑๘๐ g ๓ ๖๐   ๑๘๐ ๑๘๐ 
๑๒ กระดาษโน้ตกาวนีออน๒/๓ 

นิ้ว 
๒ ๒๕   ๕๐ ๕๐ 

๑๓ ตาข่ายประตูฟุตซอล ๑ ๑๖๕๐   ๑,๖๕๐ ๑,๖๕๐ 
        

รวม - - ๗,๔๒๐ ๗,๔๒๐ 
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒) - - ๑๕,๒๐๖ ๑๕,๒๐๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กลุ่มงานวิชาการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



๑. ชื่อโครงการ  พัฒนาสมรรถภาพทางด้านกีฬา 
 

๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า     โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
 

๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ตัวชี้วัดข้อที่ ๑ ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
มสุีขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

ตัวชี้วัดข้อที่ ๒ ด้านโอกาส 
๒.๑ สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังร่างการ จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 เป้าหมายท่ี ๕ - 
 ตัวชี้วัดท่ี ๕.๑ - 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
๑. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อท่ี  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 

๘. หลักการและเหตุผล 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ด้านต่างๆ และ
แผนพัฒนาทางการศึกษา นโยบายสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งมีความสุข ในวิถีชีวิตจารีตประเพณี 
ส่ิงแวดล้อมปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษาและสุขภาพของคนเป็นอย่างยิ่ง 



 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีมาตรฐานการเรียนรู้และวิสัยทัศน์ มุ่งให้ผู้เรียน
พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การเรียนการสอนรายวิชาพลานามัยจะสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพราะกีฬานอกจากจะได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาด้านทักษะ สุขภาพและพลานามัยท่ีสมบูรณ์ ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม  สร้างความสามัคคีของหมู่คณะ  ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน  
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี รักสถาบันตนเอง และรักการออกก าลังกาย เป็น
ประจ าอย่างยั่งยืน ส่งผลให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เป็นผู้ท่ีมีศักยภาพท้ัง
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข 

๙. วัตถุประสงค์ 
๙.๑  เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย แสดงภาวะผู้น า ผู้ตามในเกมกีฬา 
๙.๒  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
๙.๓  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๙.๔  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๙.๕  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ  
๙.๖  เพื่อสร้างความสามัคคีภายในสถาบัน  รู้จักการท างานเป็นทีม 
๙.๗  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใน

การอยู่รวมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี 
๙.๘  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา ให้มีมาตรฐาน  เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬา

ของโรงเรียน 
 

๑๐. เป้าหมาย 
 ๑๐.๑ ด้านผลผลิต (Output) 
  ๑๐.๑.๑ จ านวนนักเรียน/ครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
จากจ านวน ๕๗๘ คน 

๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      
๑๐.๒.๑  ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย แสดงภาวะผู้น า ผู้ตามในเกมกีฬา 

ร้อยละ ๑๐๐ โดยผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
๑๐.๒.๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 

๘๐ โดยผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
๑๐.๒.๓  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

ร้อยละ ๘๐ โดยผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
๑๐.๒.๔ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

ร้อยละ ๘๐ โดยผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
๑๐.๒.๕ ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ  

ร้อยละ ๗๐ โดยผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
๑๐.๒.๖ ผู้เรียนมีความรักความสามัคคีภายในสถาบัน  รู้จักการท างานเป็นทีม  

ร้อยละ ๘๐ โดยผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป 



๑๐.๒.๗ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ  
รู้อภัย ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี ร้อยละ ๘๐ โดยผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๘ ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬาท่ีได้มาตรฐาน  และได้เป็นตัวแทน
นักกีฬาของโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โดยผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕– ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 
 ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ ประชุมวางแผน - 

- 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๒ 
จัดการแข่งขันกีฬาสี
ภายในประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

- พ.ย.๒๕๖๕  

๓ 
คัดเลือกตัวแทน
นักกีฬาของโรงเรียน 

- ธ.ค.๒๕๖๕  

รวมงบประมาณ  -  ๑๐,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
๑๔. งบประมาณ 

๑๔.๑ ประเภทงบประมาณ 
 เงินอุดหนุน       จ านวน ....................๑๐,๐๐๐................... บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
 เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
 เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 



     รวมงบประมาณท้ังส้ินจ านวน ....................๑๐,๐๐๐................... บาท 
                                                 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

๑๔.๒ รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 

ล าดับ รายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑ ประชุมวางแผน - - 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๒ จัดการแข่งขันกีฬาสี
ภายในประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

- - 

๓ คัดเลือกตัวแทนนักกีฬา
ของโรงเรียน 

- - 

รวมงบประมาณ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 
๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑๕.๑ นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านผลผลิต 
๑. จ านวนนักเรียน/ครูท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  
จากจ านวน ๕๗๘ คน 

 
การสังเกต 
 

 

 
จากการบันทึกข้อมูลและ
แบบสังเกต 
 



  

ด้านผลลัพธ ์
๑. ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการออก
ก าลังกาย แสดงภาวะผู้น า ผู้ตามใน
เกมกีฬา ร้อยละ ๑๐๐ โดยผ่าน
การประเมินในระดับดีขึ้นไป 

 
การสังเกต 
 

 
จากการบันทึกข้อมูลและ
แบบสังเกต 

๒.  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ ร้อยละ ๘๐ โดยผ่านการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป 

สังเกตสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายของผู้เรียน 

แบบสังเกตสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายของผู้เรียน 

๓. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน  ร้อยละ ๘๐ โดยผ่าน
การประเมินในระดับดีขึ้นไป 

บันทึกติดตามสถิติน้ าหนัก ส่วนสูง 
และสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน 
โดยอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐาน 

แบบบันทึกติดตามสถิติ
น้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายของ
ผู้เรียน โดยอ้างอิงจาก
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 



๔. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ร้อยละ ๘๐ โดยผ่าน 
การประเมินในระดับดีขึ้นไป 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
ของผู้เรียน 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อตนเองของ
ผู้เรียน  

๕. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ  
ร้อยละ ๗๐ โดยผ่านการประเมินใน
ระดับดีขึ้นไป 

ประเมินผลงานของนักเรียน ช้ินงาน/รางวัล/ผลงาน
ของผู้เรียน 

๖. ผู้เรียนมีความรักความสามัคคี
ภายในสถาบัน  รู้จักการท างาน 
เป็นทีม ร้อยละ ๘๐ โดยผ่าน 
การประเมินในระดับดีขึ้นไป 

สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

๗. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอัน
พึงประสงค์มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมได้เป็นอย่างดี ร้อยละ ๘๐ โดย
ผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

๘. ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์
ทางกีฬาท่ีได้มาตรฐาน  และได้เป็น
ตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓ โดยผ่านการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๗.๑  ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย แสดงภาวะผู้น า ผู้ตามในเกมกีฬา 
๑๗.๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
๑๗.๓  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๑๗.๔  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๑๗.๕  ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ  
๑๗.๖  ผู้เรียนมีความสามัคคีภายในสถาบัน  รู้จักการท างานเป็นทีม 
๑๗.๗  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการ

อยู่รวมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี 
๑๗.๘  ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา ท่ีมีมาตรฐาน  และเป็นตัวแทนนักกีฬาของ

โรงเรียน 
 
 



 
     
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                 (นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง) 
                                    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 

                  (นางสุพัตรา นาแพร่) 
                                          ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
                     (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                         ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 
 
    ลงช่ือ  ........................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 



 
ช่ือกิจกรรม กีฬาสีภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕    
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา       
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๑๐,๐๐๐    บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
 ปูนขาว ๑๕ ๘๐   ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
 น้ าแข็ง ๒ ๖๐๐   ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
 น้ าด่ืม ๑๖ ๒๕   ๔๐๐ ๔๐๐ 
 แลคซีนท าเส้น 

พื้นสนาม 
๑๐ ๔๐   ๔๐๐ ๔๐๐ 

 สีทาพื้นเส้นสนาม ๑/ถัง ๕๐๐   ๕๐๐ ๕๐๐ 
  ซ่อมแซมแป้นบาส

ท้ังสองข้าง 
    ๒๐๐๐ ๒๐๐๐ 

 ป้ายไวนิล ๑ ๖๐๐   ๖๐๐ ๖๐๐ 
 ค่าอาหารกลางวัน 

ผู้ตัดสินรวม ๓ วัน 
๒๕ กล่อง ๔๐   ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ตกแต่งปะร าพิธีและ
กระถางจุดคบเพลิง 

    ๑๔๐๐ ๑๔๐๐ 

 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-
ปิด(อาหารว่าง) 

    ๑๓๐๐ ๑๓๐๐ 

รวม - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒) - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 

 

  



 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กลุ่มงานวิชาการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า     โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

๓. ด้านคุณภาพ 
๓.๒  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

               ๔. ด้านประสิทธิภาพ 

               ๔.๕  สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เป้าหมายข้อที่ ๒ ส่ือสารสองภาษา : นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทักษะท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษสูง เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้การติดต่อส่ือสาร การน าเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผล
และการเจรจาความร่วมมือ ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และมีทักษะการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศท่ีสองเพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔-ป.๖, ม.๑-ม.๓, ม.๔-ม.๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือได้รับ
รางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก (เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
๒)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

     ข้อท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๓)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อท่ี ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ 
ข้อท่ี ๓.๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๘. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒เน้นการจัดการเรียน

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน 
โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ ท้ังแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน และน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด 
 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น      
มีทักษะการด าเนินชีวิต สามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้และมีผลการทดสอบ
เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๒๔ (๑) 
กล่าวไว้ว่า “จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน         
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” (๕) “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมและอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมถึงสามารถใช้     
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน จากส่ือ       
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยากรประเภทต่าง ๆ” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุและส่ือการสอนให้นักเรียน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรุง
ปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดท า
โครงการขึ้น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส่งผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาต่อไป 
๙. วัตถุประสงค์ 

๙ .๑ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

๙.๒ เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๓ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๙.๓ เพื่อส่งเสริมให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสามารถสร้างและพัฒนาส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม 

๙.๔  เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย 
 



๑๐. เป้าหมาย 

๑๐.๑ ด้านผลผลิต (Outputs) 

     ๑๐.๑.๑  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ท่ีเรียนรายวิชาภาษาไทย 
     ๑๐.๑.๒  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน 

 ๑๐.๒ ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes) 
    ๑๐.๒.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายของ

สถานศึกษา 

    ๑๐.๒.๒  นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน     
(O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด    

    ๑๐.๒.๓  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างและพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

        ๑๐.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาไทยในระดับมากขึ้นไป 

๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 
 ช่วงท่ี ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ 
ยกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๑ พ.ย ๙,๐๐๐ ๑๗ พ.ค ๑๑,๖๔๐ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

๒ 
พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

  ๑๗ พ.ค ๓,๐๐๐ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

๓ วันส าคัญทางภาษาไทย   ๑ มิ.ย. ๗,๑๐๐ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

รวมงบประมาณ  ๙,๐๐๐  ๒๑,๗๔๐  
 

 

 



๑๔. งบประมาณ 

๑๔.๑ แหล่งงบประมาณ 

 เงินอุดหนุน        จ านวน ....................๓๐,๗๔๐................... บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน ...................................................... บาท 

 เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี  จ านวน ...................................................... บาท 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน ...................................................... บาท 

 เงินอื่น ๆ   จ านวน ...................................................... บาท 
     รวมงบประมาณท้ังส้ิน จ านวน ....................๓๐,๗๔๐................... บาท 

                                                   (สามหมื่นเจ็ดร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
 

๑๔.๒ รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงินงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ อุด
หน

ุน 

บ า
รุง

กา
รศึ

กษ
า 

กิก
รร

ม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

เงิน
เรีย

น
ฟรี

 
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 
อื่น

ๆ 

๑. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

  ๒๐,๖๔๐       

๒. พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

  ๓,๐๐๐       

๓. กิจกรรมวันส าคัญทาง
ภาษาไทย 

 ๕,๑๐๐ ๒,๐๐๐       

รวมงบประมาณ  ๕,๑๐๐ ๒๕,๖๔๐       

 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 ๑๕.๑ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 ๑๕.๒ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖. การประเมินผลโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้

ผลผลิต 
๑. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ ที่เรียน 
   รายวิชาภาษาไทย 
๒. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยร้อยละ ๑๐๐ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 
๒.  นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด    
๓.   คณะครู กลุ่ มสาระการ เ รี ยนรู้
ภาษาไทยร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน น าบริบทและภูมิ
ปัญญาท้อง ถ่ินมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาไทยในระดับดีข้ึนไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นิเทศการสอนของคณะครูในกลุ่มสาระฯ 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 
 

 
 
 
แบบประเมินแผน 
การจัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
- แบบนิเทศการสอนของคณะ
คร ู
- แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทย 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๗.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 

๑๗.๒ นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๑๗ .๓ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสามารถสร้างและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม 

๑๗.๔  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย 
 

 

 



 

     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน) 

                                     ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  

                  (นางภัคจิรา สารทอง) 

                                    ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 

 

 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 

                        (นายอุทิศ สาธิพา) 

                                      ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 

 

    ลงช่ือ......................................................... ผู้อนุมติัโครงการ 

                (นายสงกรานต์ บุญมี) 

                                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        . 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๑๑,๖๔๐  บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ภาษาไทย กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ       . 

ครูอ้อมใจ  จันทร์กิเสน 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑ กระดาษรายงาน A๔ ๒๐๐แผ่น ช้าง ๑ ห่อ ๖๕   ๖๕  

๒ กระดาษการ์ด (ชาร์ท) สี ๓๑*

๔๓ นิ้ว ๑๐ ๘ 

  

๘๐ 

 

๓ กระดาษปอนด์ขาว ๕๕G ๓๑*

๔๓ นิ้ว ๒๐ ๕ 

  

๑๐๐ 

 

๔ กรรไกร ๘ นิ้ว NO.OFP๑๓๘๐ ช้าง ๒ ๗๕   ๑๕๐  

๕ กล่องล้ินชักพลาสติก ๕ ช้ัน ออร์ก้า ๑ ๗๑๑   ๗๑๑  

๖ กล่องเอกสารกระดาษ ๓ ช่อง ๒ ๑๘๙   ๓๗๘  

๗ กาวแท่ง ๘.๒ กรัม ยูฮู ๒ ๓๘   ๗๖  

๘ ตะแกรงเอกสารลวดเคลือบ ๓ ช่อง ๑ ๔๘๐   ๔๘๐  

๙ ปากกาไวท์บอร์ดหัวตัด ไพลอต  

(น้ าเงิน,ด า,แดง) สีละ ๑๐ ด้าม ๓๐ ๒๕ 

  

๗๕๐ 

 

๑๐ กาวน้ าขวดน้ ากล่ัน ๕๖๐ ซีซี. ม้า ๖ ๓๕   ๒๑๐  

รวม (สามพันบาทถ้วน) ๓,๐๐๐ บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 



ครูเรือนค า  ค าโมนะ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑ กระดาษการ์ดขาว ๑๘๐G A๔ HI 

TECK (๕๐) 
๔  ห่อ ๖๒   ๒๔๘  

๒ กระดาษ A๔ Double A ๘๐ แกรม ๕  รีม ๑๔๓   ๗๑๕  

๓ ไมโครโฟน ๑  อัน ๑,๑๓

๔ 

  ๑,๑๓๔  

๔ กรรไกร ๗ ¾ น้ิว NO.HEA๐๑๗๕ ช้าง ๓  อัน ๖๐   ๑๘๐  

๕ บรรทัดเหล็ก ๔๐ นิ้ว  ๑  อัน ๑๗๒   ๑๗๒  

๖ บรรทัดเหล็ก ๒๔ นิ้ว  ๑  อัน ๕๕   ๕๕  

๗ น้ ายาลบค าผิดปากกา ๗ มล.ช้างส้ม ๒  ขวด ๖๐   ๑๒๐  

๘ คลิปด า NO.๑๐๘ ช้าง ๔๐  

อัน 
๕   ๒๐๐  

๙ ดินสอด า HB มาสเตอร์อาร์ด ๑๒ 

แท่ง 

๓   ๓๖  

๑๐ กาวลาเท็กซ์ ๑๖ ออนซ์ ทีโอเอ ๓ ขวด ๔๑   ๑๒๓  

๑๑ กบเหลาดินสอ NO.๘ มาตเตอร์

อาร์ต 

๑ อัน ๑๗   ๑๗  

รวม (สามพันบาทถ้วน) ๓,๐๐๐ บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครูพิพิธพัฒน์  ณ นา่น 

ท่ี รายการ 
จ านวน

หน่วย 

ราคา/

หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

ค่าตอบ

แทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒  (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑ แผ่นรองตัด ๓๐*๔๕ ซม. A๓   

เอลเฟ่น" ๑ ๑๕๔ 

  

๑๕๔ 

 

๒ กระดานไวท์บอร์ด ๘๐*๑๒๐ ซม." ๑ ๖๒๐   ๖๒๐  

๓ ปล๊ักไฟ ๕ ช่อง ๑

สวิตซ์  ยาว ๑๐ เมตร " ๑ ๗๕๐ 

  

๗๕๐ 

 

๔ ถ่านไฟฉาย ๓A ช้าง(แพ็ค๔)" ๓ ๒๕   ๗๕  

๕ ถ่านไฟฉาย ๒A ช้าง(แพ็ค๔)" ๒ ๒๕   ๕๐  

๖ กระดาษถ่าย Color Print ๙๐G A๔ AA" ๒ ๑๖๗   ๓๓๔  

๗ กระดาษวาดเขียนหยาบ A

๔ (๕๐ แผ่น)ไทยอิมเมนท์ ๔ ๑๘๐ 

  

๗๒๐ 

 

๘ น้ ายาลบค าผิดปากกา ๑๐

มล. ช้าง เมเปิ้ล" ๑ ๒๕ 

  

๒๕ 

 

๙ ปากกาเน้นข้อความ ช้าง สปาร์ค

เกิ้ล ๑ ๒๐ 

  

๒๐ 

 

๑๐ ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ไพลอต ๑๐ ๒๕   ๒๕๐  

รวม (สามพันบาทถ้วน) ๓,๐๐๐ บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 



ครูรัตนา  อานนท์ 

ท่ี รายการ 
จ านวน

หน่วย 

ราคา/

หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

ค่าตอบ

แทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒  (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑ สีไม้ยาว ๒๔ สี มาสเตอร์อาร์ต ๑๐ ๑๐๕   ๑,๐๕๐  

๒ กระดาษการ์ดขาว ๑๘๐G A๔  HI 

TECK (๕๐) ๕ ๕๘ 
  

๒๙๐ 

 

๓ กระดาษอิงค์เจ็ท PHOTO ๑๘๐

G (๑๐๐แผ่น)โฮบุเน ๒ ๒๙๕ 

  

๕๙๐ 

 

๔ กล่องล้ินชักพลาสติก ๕ ช้ัน ออร์ก้า ๑ ๗๑๑   ๗๑๑  

รวม (สองพันหกร้อยสี่สบิบาทถ้วน) ๒,๖๔๐ บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
 

ช่ือกิจกรรม ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         . 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๙,๐๐๐  บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ภาษาไทย กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ       . 

ครูอ้อมใจ  จันทร์กิเสน 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 

๑ ใบคัตเตอร์เฉียงใหญ่ NO.

๑๘๓๐ ช้าง (แพ็ค๑๐ใบ ๒ ๕๐ 

  

๑๐๐ 

 

๒ ปล๊ักไฟ ๕ช่อง ๑๐ เมตร LS-

๑๐๕ ๒ ๖๐๐ 

  

๑,๒๐๐ 

 

๓ พลาสติกปกใส A๔ ORCA ๒ ๑๔๕   ๒๙๐  

๔ สีไม้ยาว ๒๔ สี มาสเตอร์อาร์ต ๑๐ ๑๐๕   ๑,๐๕๐  

๕ ปากกาเน้น
ข้อความ ช้าง สปาร์คเกิ้ล- ๓ ๒๐ 

  

๖๐ 

 

๖ กล่องเอกสารกระดาษ ๒ ช่อง ๒ ๑๕๐   ๓๐๐  

รวม (สามพันบาทถ้วน) ๓,๐๐๐ บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครูเรือนค า  ค าโมนะ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 

๑ กระดาษการ์ดขาว ๑๘๐G A๔ 

HI TECK (๕๐) 
๔  ห่อ ๖๒   ๒๔๘  

๒ กระดาษA๔ Double A ๘๐ แก
รม 

๕  รีม ๑๔๓   ๗๑๕  

๓ กล่องเอกสารกระดาษ ๓ ช่อง ๔  

กล่อง 
๑๘๙   ๗๕๖  

๔ กาวลาเท็กซ์ ๑๖ ออนซ์ ทีโอ
เอ 

๓  ขวด ๔๑   ๑๒๓  

๕ กระดาษบรุ๊ฟ ๓๑*๔๓ นิ้ว ๔๑  

แผ่น 
๓   ๑๒๓  

๖ กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ 
ปอนด์ A๔ 

๒ รีม ๓๖๕   ๗๓๐  

๗ กระดาษชาร์ท์คละสี(ฟ้า ขาว 
เขียว ชมพู) 

๑๖แผ่น ๑๙   ๓๐๔  

รวม (สามพันบาทถ้วน) ๓,๐๐๐ บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน 

ท่ี รายการ 
จ านวน

หน่วย 

ราคา/

หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 

ช่วงท่ี ๑  (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 

๑ กระดาษถ่าย Color Print     ๙๐

G A๔ AA 

๔ ๑๖๗   ๖๖๘  

๒ กระดาษอิงค์เจ็ท PHOTO ๑๘๐

G (๑๐๐แผ่น)โฮบุเน 

๒ ๒๙๕   ๕๙๐  

๓ ปากกาไวท์บอร์ด ไพลอต (หัว

กลม/สีน้ าเงิน) 

๑๓ ๒๕   ๓๒๕  

๔ กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ 

ปอนด์ A๔ 

๒ ๓๖๕   ๗๓๐  

๕ พลาสติกลูกฟูก ๓ มม. ๑๓๐*

๒๔๕ ซม. ๔ ๑๗๕ 

  ๗๐๐  

รวม (สามพันบาทถ้วน) ๓,๐๐๐ บาท 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
 

ช่ือกิจกรรม พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๓,๐๐๐  บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ภาษาไทย กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ       . 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑ กระดาษการ์ดขาว ๑๘๐G A๔ AA 

(๕๐ แผ่น) 
๓ ๖๕   ๑๙๕  

๒ กระดาษวาดเขียนหยาบ ๑๐๐ 

ปอนด์ ๒๑๐ แกรม A๔ ๕๐แผ่น  

เรนาซอง 

๓ ๒๑๕   ๖๔๕  

๓ กระดาษวาดเขียนหยาบ  ๑๐๐ 

ปอนด์ ๒๑๐ แกรม A๓ ๕๐แผ่น เร
นาซอง 

๑ ๓๖๐   ๓๖๐  

๔ ปล๊ักไฟ ๕ช่อง ๑๐ เมตร LS-๑๐๕ ๓ ๖๐๐   ๑,๘๐๐  

รวม (สามพันบาทถ้วน) ๓,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
 

ช่ือกิจกรรม วันส าคัญทางภาษาไทย             . 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๗,๑๐๐  บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ภาษาไทย กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ       . 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน

หน่วย 

ราคา/

หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑ กระดาษการ์ดขาว ๑๘๐G  

A๔ AA (๕๐ แผ่น) 

๒ ๖๕   ๑๓๐  

๒ กระดาษวาดเขียนหยาบ  ๑๐๐ 

ปอนด์ ๒๑๐ แกรม A๔ ๕๐แผ่น  

เรนาซอง 

๒ ๒๑๕   ๔๓๐  

๓ กระดาษวาดเขียนหยาบ ๑๐๐ 

ปอนด์ ๒๑๐ แกรม A๓ ๕๐แผ่น   

เรนาซอง 

๑ ๓๖๐   ๓๖๐  

๔ พลาสติกลูกฟูก ๓ มม. ๑๓๐*

๒๔๕ ซม. ๑๒ ๙๐ 

  ๑,๐๘๐  

๕ ของรางวัล  ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐   

๖ ป้ายกิจกรรม ๑ ๕๐๐  ๕๐๐   

๗ เครื่องสักการะสุนทรภู่ ๑ ๖๐๐  ๖๐๐   

รวม (เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ๗,๑๐๐ บาท 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้      ทะเบียน  

๑. ชื่อโครงการ/งาน พัฒนางานทะเบียน   
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ข้อที่  ๒ ด้านโอกาส 
๒.๒ ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสิงเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   

เป้าหมาย ข้อท่ี  -  
ตัวชี้วัดท่ี  -  

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 
ข้อที่ ๗  พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการศึกษา 

   ข้อท่ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
  ข้อท่ี ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘. หลักการและเหตุผล   
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มี 

คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของ แต่ละระดับการศึกษา โดยยึดหลักความมี
เอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ก าหนดจุดหมายท่ีเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ใน
ภาพรวม ๑๒ ปี สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และ 
ตัวช้ีวัด ซึ่งถือเป็นมาตรฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของ 
ชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้  
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ศักยภาพ เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรได้ยืดหยุ่นท้ังด้านเนื้อหาสาระ เวลา และการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีหลักการวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ 

ดังนั้นโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จึงได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนางานทะเบียน  เนื่องจากงาน
ทะเบียน  ลักษณะของงาน เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องข้อมูลของนักเรียนและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลของ
นักเรียนท้ังหมด  ซึ่งต้องมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น ประวัติส่วนตัวของนักเรียน  ประวัติด้านการ
เรียนของนักเรียน  ผลการเรียนท้ังหมด  ให้เป็นระบบและถูกต้อง  พร้อมท่ีจะให้บริการกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
ดังนั้นงานทะเบียน   จึงเป็นงานท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อได้รับข้อมูลต่าง ๆ  ให้เป็นระบบถูกต้องและเรียบร้อย  
สะดวกต่อการให้ข้อมูลและการบริการ การด าเนินการไปด้วยดี  และมีประสิทธิภาพ 

๙. วัตถุประสงค ์  
๙.๑  เพื่อพัฒนางานทะเบียนให้มีระบบเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
๙.๒  เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานและจัดระบบงานทะเบียนของโรงเรียน 

  ๙.๓  เพื่อให้ระบบงานทะเบียนมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
  ๙.๔  เพื่อให้นักเรียน คณะครู และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระบบงานทะเบียนของโรงเรียน 
๑๐. เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกคนได้รับบริการอย่างท่ัวถึงและได้ผลประโยชน์
ต่อ การใช้บริการอย่างสูงสุด  
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      

๑๐.๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของงานทะเบียนมีระบบเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

 ๑๐.๒.๒ ร้อยละ ๙๐ ของงานทะเบียนมีวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานและจัด
ระบบงานทะเบียนของโรงเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๓ ร้อยละ ๙๐ ของระบบงานทะเบียนมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๔ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในในระบบงาน
ทะเบียนของโรงเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  



 

๑๒. ระยะเวลาด าเนนิการ 
 ช่วง (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันท่ี/เดือน งบประมาณ วันท่ี/เดือน งบประมาณ 

๑ ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ส ารวจความต้องการ
การใช้งานในด้านวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
๒. เขียนโครงการ  
๓. ขออนุมัติโครงการ 

  
มี.ค.๖๕ 

 
 
 
 

- 

 
พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

- ครูสุพัตรา 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
๑. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ        
งานทะเบียนของโรงเรียน  
๒. จัดท าระบบงานให้
เป็นปัจจุบัน และสะดวก
รวดเร็วต่อการใช้งาน 

   ๕,๕๐๐ ครูสุพัตรา 

๓ ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check)  
- ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงาน 
 

     

ท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันท่ี/เดือน งบประมาณ วันท่ี/เดือน งบประมาณ 

๔ ขั้นสรุป รายงานผล  
และปรับปรุง (Act)  
- ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

    ครูสุพัตรา 

รวมงบประมาณ    ๕,๕๐๐    
 
 



 

๑๔.  งบประมาณ  
       ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

         เงินอุดหนุน       จ านวน .................... ๕,๕๐๐................... บาท 
เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ................... ๕,๕๐๐.................. บาท .) 
                                             (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

  ๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑. พัฒนางานทะบียน   ๕,๕๐๐  ๕,๕๐๐ 

รวมงบประมาณ   ๕,๕๐๐  ๕,๕๐๐ 

 
๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวทิยาคม 
 

๑๖. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
.๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนได้รับ
บริการอย่างท่ัวถึงและได้ประโยชน์             
จากการใช้บริการงานทะเบียน 

- รวบรวมข้อมูลจากสถิติ 
การใช้บริการงานทะเบียน 

- การบันทึกสถิติการใช้บริการ
งานทะเบียน 

ผลลัพธ์ (Ouctcomes) 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของงานทะเบียนมีระบบ
เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

- ส ารวจข้อมูลงานทะเบียน - การบันทึกข้อมูลงานทะเบียน 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของงานทะเบียนมีวัสดุ
และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
และจัดระบบงานทะเบียนของโรงเรียน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- ส ารวจวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ใน 
  งานทะเบียน 

- แบบบันทึกรายการ 
  วัสดุ-อุปกรณ์งานทะเบียน 

๓. ร้อยละ ๙๐ ของระบบงานทะเบียนมี
ความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมี
คุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

-   สอบถามความคิดเห็นของ 
   นักเรียนท่ีมีต่อการบริการ 
   งานทะเบียน 

-  แบบสอบถามความคิดเห็น 
  ของนักเรียนท่ีมีต่อการบริการ 
   งานทะเบียน 



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๔. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน คณะครู 
และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในใน
ระบบงานทะเบียนของโรงเรียน อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

-   ประเมินความพึงพอใจ 
   โครงการพัฒนางานทะเบียน 
 

-  แบบประเมินประเมินความ 
  พึงพอใจโครงการพัฒนา 
  งานทะเบียน 
 

 
   ๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๗.๑  งานทะเบียนให้มีระบบเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
๑๗.๒  งานทะเบียนมีวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานและจัดระบบงานทะเบียนของโรงเรียน 
๑๗.๓  งานทะเบียนมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
๑๗.๔  นักเรียน คณะครู และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระบบงานทะเบียนของโรงเรียน 

 
 
 
 

    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสุพัตรา นาแพร่) 
                                      ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                      ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน 
  
 
              ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
              ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสงกรานต์ บุญม)ี 
                                       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
 

ช่ือกิจกรรม พัฒนางานทะเบยีน       
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนางานทะเบียน          
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๕,๕๐๐ บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ทะเบียน  กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

๑ กระดาษถ่ายเอกสารสี๘๐
GA๔ AA๒๕๐แผ่น 

๒ ๙๕ - - ๑๙๐ ๑๙๐ 

๒ กระดาษการร์ดขาว๑๒๐
G A๔ HI TECK  

๒๐ ๕๐ - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๓ เทปใส ๑ นิ้ว ๗๒ หลา  
NO.๖๐๕ ๓M 

๒ ๓๕ - - ๗๐ ๗๐ 

๔ เทปกาว (๒ หน้าบาง)  
๑/๒ นิ้ว ๒๐ หลา 

๑๐ ๒๐ - - ๒๐๐ ๒๐๐ 

๕ เทปผ้า ๑.๕ นิ้ว (สีขาว) ๖ ๔๐ - - ๒๔๐ ๒๔๐ 

๖ ปากกาหมึกเจลสีด า 
๑.๐ AGP๑๓๖๗๒B M&G 

๖ ๒๐ - - ๑๒๐ ๑๒๐ 

๗ กาวลาเท็กซ์ ๘ ออนซ์TOA ๔ ๒๕ - - ๑๐๐ ๑๐๐ 

๘ เทปลบค าผิด ๔ ๒๕ - - ๑๐๐ ๑๐๐ 

๙ แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผล
การเรียน ปพ.๑:บ (ม.ต้น) 

๔ ๑๘๕ - - ๗๔๐ ๗๔๐ 

๑๐ แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผล
การเรียนปพ.๑:พ (ม.ปลาย) 

๔ ๑๘๕ - - ๗๔๐ ๗๔๐ 

๑๑ แบบพิมพ์ประกาศนียบัตร  
ปพ.๒:บ (ระดับม.ต้น) 

๒๐๐ ๒ - - ๔๐๐ ๔๐๐ 

๑๒ แบบพิมพ์ประกาศนียบัตร  
ปพ.๒:พ(ระดับม.ปลาย) 

๒๐๐ ๒ - - ๔๐๐ ๔๐๐ 



 

๑๓ กล่องจัดระเบียบ
เอนกประสงค์ (จัดซื้อเอง) 

๑๐ ๒๐ - - ๒๐๐ ๒๐๐ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

๑๔ ช้ันเก็บของเอนกประสงค์  
๓ ช่อง(มีกุญแจ) (จัดซื้อเอง) 

๒ ๕๐๐ - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวม   ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ 

รวมทั้งหมด ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้      ทะเบียน  

๑. ชื่อโครงการ/งาน พัฒนางานทะเบียน   
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ข้อที่  ๒  ด้านโอกาส 
ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ
และความถนัดของตนเอง รวมท้ังสิงเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   
เป้าหมาย ข้อท่ี  -  
ตัวชี้วัดท่ี  -  

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 
ข้อที่ ๗  พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการศึกษา 

   ข้อท่ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
  ข้อท่ี ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘. หลักการและเหตุผล   
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มี 

คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของ แต่ละระดับการศึกษา โดยยึดหลักความมี
เอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ก าหนดจุดหมายท่ีเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ใน
ภาพรวม ๑๒ ปี สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และ 
ตัวช้ีวัด ซึ่งถือเป็นมาตรฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของ  
ชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ 
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ศักยภาพ เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรได้ยืดหยุ่นท้ังด้านเนื้อหาสาระ เวลา และการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีหลักการวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ 

ดังนั้นโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จึงได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนางานทะเบียน  เนื่องจากงาน
ทะเบียน ลักษณะของงาน เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องข้อมูลของนักเรียนและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลของ
นักเรียนท้ังหมด ซึ่งต้องมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น ประวัติส่วนตัวของนักเรียน ประวัติด้านการเรียน
ของนักเรียน ผลการเรียนท้ังหมด ให้เป็นระบบและถูกต้อง พร้อมท่ีจะให้บริการกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นงาน
ทะเบียน จึงเป็นงานท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อได้รับข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบถูกต้องและเรียบร้อย สะดวกต่อ
การให้ข้อมูลและการบริการ การด าเนินการไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ 
๙. วัตถุประสงค์   

๙.๑  เพื่อพัฒนางานทะเบียนให้มีระบบเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
๙.๒  เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานและจัดระบบงานทะเบียนของโรงเรียน 

  ๙.๓  เพื่อให้ระบบงานทะเบียนมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
  ๙.๔  เพื่อให้นักเรียน คณะครู และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระบบงานทะเบียนของโรงเรียน 

๑๐. เป้าหมาย  
๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกคนได้รับบริการอย่างท่ัวถึงและได้ผลประโยชน์ต่อ การใช้
บริการอย่างสูงสุด  
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      
๑๐.๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของงานทะเบียนมีระบบเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 ๑๐.๒.๒ ร้อยละ ๙๐ ของงานทะเบียนมีวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานและจัดระบบงาน
ทะเบียนของโรงเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  ๑๐.๒.๓ ร้อยละ ๙๐ ของระบบงานทะเบียนมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๔ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในในระบบงานทะเบียน
ของโรงเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 



 

๑๒. ระยะเวลาด าเนนิการ 
 ช่วง (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันท่ี/เดือน งบประมาณ วันท่ี/เดือน งบประมาณ 

๑ ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ส ารวจความต้องการ
การใช้งานในด้านวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
๒. เขียนโครงการ  
๓. ขออนุมัติโครงการ 

  
มี.ค.๖๕ 

 
 
 
 

- 

 
พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

- ครูสุพัตรา 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
๑. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ        
งานทะเบียนของโรงเรียน  
๒. จัดท าระบบงานให้
เป็นปัจจุบัน และสะดวก
รวดเร็วต่อการใช้งาน 

   ๕,๕๐๐ ครูสุพัตรา 

๓ ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check)  
- ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงาน 
 

     

ท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันท่ี/เดือน งบประมาณ วันท่ี/เดือน งบประมาณ 

๔ ขั้นสรุป รายงานผล  
และปรับปรุง (Act)  
- ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

    ครูสุพัตรา 

รวมงบประมาณ    ๕,๕๐๐    
 
 



 

๑๔.  งบประมาณ  
       ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

         เงินอุดหนุน       จ านวน .................... ๕,๕๐๐................... บาท 
เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ................... ๕,๕๐๐.................. บาท .) 
                                             (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

  ๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑. พัฒนางานทะเบียน   ๕,๕๐๐  ๕,๕๐๐ 

รวมงบประมาณ   ๕,๕๐๐  ๕,๕๐๐ 

 
๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวทิยาคม 
 

๑๖. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
.๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนได้รับ
บริการอย่างท่ัวถึงและได้ประโยชน์             
จากการใช้บริการงานทะเบียน 

- รวบรวมข้อมูลจากสถิติ 
การใช้บริการงานทะเบียน 

- การบันทึกสถิติการใช้บริการ
งานทะเบียน 

ผลลัพธ์ (Ouctcomes) 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของงานทะเบียนมีระบบ
เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

- ส ารวจข้อมูลงานทะเบียน - การบันทึกข้อมูลงานทะเบียน 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของงานทะเบียนมีวัสดุ
และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
และจัดระบบงานทะเบียนของโรงเรียน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- ส ารวจวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ใน 
  งานทะเบียน 

- แบบบันทึกรายการ 
  วัสดุ-อุปกรณ์งานทะเบียน 

๓. ร้อยละ ๙๐ ของระบบงานทะเบียนมี
ความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมี
คุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

-   สอบถามความคิดเห็นของ 
   นักเรียนท่ีมีต่อการบริการ 
   งานทะเบียน 

-  แบบสอบถามความคิดเห็น 
  ของนักเรียนท่ีมีต่อการบริการ 
   งานทะเบียน 



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๔. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน คณะครู 
และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในใน
ระบบงานทะเบียนของโรงเรียน อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

-   ประเมินความพึงพอใจ 
   โครงการพัฒนางานทะเบียน 
 

-  แบบประเมินประเมินความ 
  พึงพอใจโครงการพัฒนา 
  งานทะเบียน 
 

 
   ๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๗.๑  งานทะเบียนให้มีระบบเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
๑๗.๒  งานทะเบียนมีวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานและจัดระบบงานทะเบียนของโรงเรียน 
๑๗.๓  งานทะเบียนมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
๑๗.๔  นักเรียน คณะครู และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระบบงานทะเบียนของโรงเรียน 

 
 
 
 

    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสุพัตรา นาแพร่) 
                                      ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ  
           (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                      ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน 
  
 
              ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
              ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม พัฒนางานทะเบยีน       
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนางานทะเบียน          
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๕,๕๐๐ บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ทะเบียน  กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ/
ครุภณัฑ ์

๑ กระดาษถ่ายเอกสารสี๘๐GA
๔ AA๒๕๐แผ่น 

๒ ๙๕ - - ๑๙๐ ๑๙๐ 

๒ กระดาษการ์ดขาว๑๒๐G A
๔ HI TECK  

๒๐ ๕๐ - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๓ เทปใส ๑ น้ิว ๗๒ หลา  
NO.๖๐๕ ๓M 

๒ ๓๕ - - ๗๐ ๗๐ 

๔ เทปกาว (๒ หน้าบาง)  
๑/๒ น้ิว ๒๐ หลา 

๑๐ ๒๐ - - ๒๐๐ ๒๐๐ 

๕ เทปผ้า ๑.๕ น้ิว (สีขาว) ๖ ๔๐ - - ๒๔๐ ๒๔๐ 
๖ ปากกาหมึกเจลสีด า 

๑.๐ AGP๑๓๖๗๒B M&G 
๖ ๒๐ - - ๑๒๐ ๑๒๐ 

๗ กาวลาเท็กซ ์๘ ออนซ์TOA ๔ ๒๕ - - ๑๐๐ ๑๐๐ 
๘ เทปลบค าผิด ๔ ๒๕ - - ๑๐๐ ๑๐๐ 
๙ แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผล

การเรียน ปพ.๑:บ (ม.ต้น) 
๔ ๑๘๕ - - ๗๔๐ ๗๔๐ 

๑๐ แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผล
การเรียนปพ.๑:พ (ม.ปลาย) 

๔ ๑๘๕ - - ๗๔๐ ๗๔๐ 

๑๑ แบบพิมพ์ประกาศนียบัตร  
ปพ.๒:บ (ระดับม.ต้น) 

๒๐๐ ๒ - - ๔๐๐ ๔๐๐ 

๑๒ แบบพิมพ์ประกาศนียบัตร  
ปพ.๒:พ(ระดับม.ปลาย) 

๒๐๐ ๒ - - ๔๐๐ ๔๐๐ 

๑๓ กล่องจัดระเบียบ
เอนกประสงค์ (จัดซื้อเอง) 

๑๐ ๒๐ - - ๒๐๐ ๒๐๐ 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ/
ครุภณัฑ ์

๑๔ ช้ันเก็บของเอนกประสงค์  
๓ ช่อง(มีกุญแจ) (จัดซื้อเอง) 

๒ ๕๐๐ - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวม   ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ 
รวมทั้งหมด ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ 

 



 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ   งานวัดและประเมินผล  

๑. ชื่อโครงการ/งาน  พัฒนางานวัดและประเมินผล   
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง        โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ข้อท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา  
ตัวชี้วัดข้อท่ี    

           ๖.  สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
 ๗.  สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  
 ๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   
เป้าหมาย ข้อท่ี  -  
ตัวชี้วัดท่ี  -  

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 
DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๓  การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ  

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   ข้อท่ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
  ข้อท่ี ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘. หลักการและเหตุผล   
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มี 

คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของ แต่ละระดับการศึกษา โดยยึดหลักความมี
เอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ก าหนดจุดหมายท่ีเป็นมาตรฐานการเรียนรู้  ใน
ภาพรวม ๑๒ ปี สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และ 
ตัวช้ีวัด ซึ่งถือเป็นมาตรฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของ 
ชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้  
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ศักยภาพ เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรได้ยืดหยุ่นท้ังด้านเนื้อหาสาระ เวลา และการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีหลักการวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ 

ดังนั้นโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จึงได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนางานวัดและประเมินผล  เนื่องจาก
งานวัดและประเมินผล  ลักษณะของงาน เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องข้อมูลของนักเรียนและเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลของนักเรียนท้ังหมด ได้แก่ พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน จัดท า
เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล จัดเก็บข้อสอบวัดผลทุกรายวิชา/ทุกภาคเรียน ตลอดจนมีการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศวิชาการ เช่น รายงานบันทึกการเรียนการสอนของครูและนักเรียน รายงานผล
ผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ ให้เป็นระบบและถูกต้องพร้อมท่ีจะ
ให้บริการกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนั้นงานวัดและประเมินผล จึงเป็นงานท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อได้รับข้อมูลต่างๆ 
ให้เป็นระบบถูกต้องและเรียบร้อย สะดวกต่อการให้ข้อมูลและการบริการ การด าเนินการไปด้วยดี และมี
ประสิทธิภาพ 
๙. วัตถุประสงค์   

๙.๑  เพื่อวางแผนการบริหารและด าเนินงานวัดและประเมินผล พัฒนาให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ อย่าง
มีระบบ เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 

๙.๒  เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  ๙.๓  เพื่อให้ระบบงานวัดและประเมินผล มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
  ๙.๔  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อระบบการบริการของงานวัดและประเมินผล  
๑๘. เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑ ครูผู้สอนส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานวัดและประเมินผล ครบถ้วน ตรงเวลา      ร้อย

ละ ๙๐  
 ๑๐.๑.๒ มีเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ได้แก่ รายงานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน, รายงานการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน, รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายงานแบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญ และรายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ ๙๐ 

 ๑๐.๑.๓ มีวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน ร้อยละ ๙๐ 
 ๑๐.๑.๔ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนและครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีความพึงพอใจในใน

ระบบงานวัดและประเมินผล อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
 



 

๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)      
๑๐.๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของระบบงานวัดและประเมินผล มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ

ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีมากท่ีสุด 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
๑๒. ระยะเวลาด าเนนิการ 

  ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
  ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 
 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันท่ี/เดือน งบประมาณ วันท่ี/เดือน งบประมาณ 

๑ ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ส ารวจความต้องการ
การใช้งานในด้านวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
๒. เขียนโครงการ  
๓. ขออนุมัติโครงการ 

  

มี.ค.๖๕ 

 
 
 

พ.ค.๖๕ 

พ.ค.๖๕ 

- 

 
 
 
 
  ครูจินดา 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
๑. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ        
งานวัดและประเมินผล 
๒. จัดท าระบบงานให้
เป็นปัจจุบัน และสะดวก
รวดเร็วต่อการใช้งาน 

พ.ค.๖๕ 

ก.ย.๖๕ 
๑๐,๐๐๐   ครูจินดา 

๓ ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check)  
- ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงาน 

ก.ย.๖๕ -    

 

 

 

 



 

 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันท่ี/เดือน งบประมาณ วันท่ี/เดือน งบประมาณ 

๔ ขั้นสรุป รายงานผล  
และปรับปรุง (Act)  
- ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

ก.ย.๖๕ -   ครูจินดา 

รวมงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  -  

 
๑๔.  งบประมาณ  
       ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

         เงินอุดหนุน       จ านวน      ๑๐,๐๐๐ บาท 
เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน         -         บาท 
เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน         -         บาท 
เงินอื่น ๆ  จ านวน         -         บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน      ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

  ๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงินงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ อุด
หน

ุน 

บ า
รุง

กา
รศ

ึกษ
า 

กิก
รร

มพ
ัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
ร ี

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

อื่น
ๆ 

พัฒนางานวัดและประเมินผล - - ๑๐,๐๐๐       
รวมงบประมาณ - - ๑๐,๐๐๐       

 
๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 นักเรียนและครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๖. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนครูท่ีส่ง
เอกสารครบถ้วนและตรงเวลา 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนวัสดุและ
อุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ 
๔. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนและครู
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีความพึง
พอใจในระบบวัดและประเมินผล อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

- ตรวจนับจ านวน 
 
- ตรวจนับจ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจนับจ านวน 
 
- แบบประเมิน 

 

- แบบสรุปการส่งเอกสาร
งานวัดและประเมินผล 
- เอกสารรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
- เอกสารรายงานการอ่านคิด
วิเคราะห์เขียน  
- เอกสารรายงานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  
- เอกสารรายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
- แบบสรุปรายการวัสดุและ
อุปกรณ์ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อระบบการให้บริการงานวัด
และประเมินผล 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของระบบงานวัดและ
ประเมินผล มีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับดีมากท่ีสุด 

- แบบประเมิน - แบบประเมินการวางแผนการ
บริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

    
 ๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๗.๑  ครูผู้สอนส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานวัดและประเมินผล ครบถ้วน ตรงเวลา 
๑๗.๒  มีเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ถูกต้อง ครบถ้วน 

  ๑๗.๓  มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  ๑๗.๔  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๑๗.๕  นักเรียนและครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีความพึงพอใจในในระบบงานวัดและประเมินผล อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

 



 

 
 
 
 
 

  ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางจินดา เช้ือเมืองพาน) 
               ต าแหน่ง หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
 
 

  ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นางสุพัตรา นาแพร่) 
                                           ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
 
      ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
                      (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                     ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
    

 

  ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                        (นายอุทิศ สาธิพา) 

                                          ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

         
 

  ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 

  



 

เกณฑ์การประเมินผลการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

โดยมีระดับคุณภาพเพื่อประกอบการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ 

ดีเย่ียม 
มีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

โดยบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

๓ 

ดี 
มีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

โดยบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และน าไป 

ประยุกต์ใช้ได้ 

๒ 

พอใช้ 
มีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

โดยบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือทันสมัย 

หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

๑ 

ปรับปรุง 
มีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

โดยจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัยและไม่มี 
การน าไปประยุกต์ใช้ 

 

เกณฑ์การผ่านการประเมินผล  

 งานวัดและประเมินผล จัดข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ๓ ขึ้นไป 



 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบบริการงานสารสนเทศวิชาการของงานวัดและประเมินผล 

กลุ่มบริการวิชาการ  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 

 

ค าช้ีแจง  ขอความร่วมมือผู้กรอกแบบสอบถาม โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อจะได้น าข้อมูลท่ีได้มา
ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา      

๒ ข้อมูลมีรายละเอียดท่ีต้องการครบถ้วน      

๓ ข้อมูลตอบสนองความต้องการของผู้ใช้      

๔ ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน       

๕ การน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์      

 

หมายเหตุ : ข้อมูลท่านท่ีได้รับ คือ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, รายงานการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน, 
รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายงานสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET)  
 

 

ขอขอบคุณท่ีตอบแบบประเมิน 

                      งานวัดและประเมินผล  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม   พัฒนางานวัดและประเมินผล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕    
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนางานวัดและประเมินผล      
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน วิชาการ    กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ  

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
๑ กระดาษถ่ายเอกสาร ๗๐G AA  ๕๕๐ แผ่น ๑๐ ๑๒๐ - - ๑,๒๐๐ - 
๒ กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐G A๔ AA ๕๐๐แผ่น ๕ ๑๔๐ - - ๗๐๐ - 
๓ กระดาษการ์ดสี ๑๘๐ แกรม/๒๑๐×๒๙๗ cm 

/๕๐ แผ่น (สีขาว) 
๑๐ ๖๐ - - ๖๐๐ - 

๔ กระดาษชาร์ทท าปก ๑๒๐ แกรม/A๔/๑๘๐ 
แผ่น (สีฟ้า, สีชมพู, สีเหลือง สีละ ๓ ห่อ) 

๙ ๑๒๐ - - ๑,๐๘๐ 
 

- 

๕ กระดาษค าตอบ ๖๐ ข้อ  ๕๐ ๒๐ - - ๑,๐๐๐ - 
๖ กระดาษค าตอบ ๖๐ ข้อ  ๕๐ ๒๐ - - ๑๔๐ - 
๗ เชือกขาว NO.๑๕ (๑๐ เมตร) ๒๐ ๗ - - ๔๐๐ - 
๘ เชือกฟาง (สีแดง สีน้ าเงิน สีละ ๑๐ ม้วน) ๒๐ ๒๐ - - ๒๒๐ - 
๙ ซองน้ าตาล ๙*๑๒ น้ิว KA ๒ ๑๑๐ - - ๒๑๕ - 

๑๐ ซองน้ าตาลขยายข้าง ๙*๑๒ น้ิว KA ๑ ๒๑๕ - - ๓๖๐ - 
๑๑ แปรงลบกระดาน NO.๒ ตราไก่ ๒๐ ๑๘ - - ๑๐๐ - 
๑๒ ยางลบดินสอ ๒B สเต็ดเลอร์ ๒๐ ๕ - - ๑๐๐ - 
๑๓ ไส้ดินสอ Q๓๐๐ ๐.๕  ๒B ควอนต้ัม ๒ ๑๕ - - ๓๐ - 
๑๔ ปากกาเคมี ๒ หัว ม้า  

(สีด า, สีแดง, สีน้ าเงิน สีละ ๑ ด้าม) 
๓ ๑๕ - - ๔๕ - 

๑๕ ปากกาลูกลื่น Deli ๐.๗ ม.ม. ๕๐ ๕ - - ๒๕๐ - 
๑๖ สต๊ิกเกอร์กระดาษ A๔ ขาว/มัน ช้าง ๑ ๑๖๕ - - ๑๖๕ - 
๑๗ ลวดเสียบอีซี่ (๗๐๐ตัว) E-๔๒๖ ๑ ๙๕ - - ๙๕ - 
๑๘ พลาสติกเคลือบ A๔ เอลเฟ่น ๑ ๒๘๕ - - ๒๘๕ - 
๑๙ แฟ้มก้านยก ๓ น้ิว A๔ (สีชมพู) ๑๐ ๘๐ - - ๘๐๐ - 
๒๐ ไส้แฟ้ม A๔ ช้าง (๒๐ ซอง) ๑๐ ๒๑ - - ๒๑๐ - 
๒๑ กาวลาเท็กซ์ ๔ ออนซ์ ทีโอเอ ๓ ๑๖ - - ๔๘ - 
๒๒ กรรไกร ๘ ๑/๒น้ิว NO.OFE๑๔๘๕ ช้าง" ๓ ๔๕ - - ๑๓๕ - 
๒๓ ตะกร้า (จัดซื้อเอง) ๑ ๒๒๒ - - ๒๒๒ - 
๒๔ ป้ายต้ังโต๊ะ อะคริลิค A๔  (จัดซื้อเอง) ๔ ๒๐๐ - - ๘๐๐ - 
๒๕ กล่องใส่โบรชัวร ์๓ ชั้น A๔ (จัดซื้อเอง) ๑ ๘๐๐ - - ๘๐๐ - 

รวม - - ๑๐,๐๐๐ - 
 
 

 



 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ   งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานหลักสูตรสถานศึกษา 
 

๑. ชื่อโครงการ/งาน  พัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา  

๒. ลักษณะโครงการ/งาน            งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
  นโยบายท่ี ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
  ตัวชี้วัดข้อท่ี  
   ๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C) 
   ๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   
  เป้าหมายข้อท่ี ๑  เป็นเลิศทางวิชาการ  นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป 
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป  
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป 
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๕   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
  



 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 
  DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 
๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
  กลยุทธ์ที่ ๒  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
  มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อท่ี ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๘. หลักการและเหตุผล   
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มี 
คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของ แต่ละระดับการศึกษา โดยยึดหลักความมี
เอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ก าหนดจุดหมายท่ีเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ใน
ภาพรวม ๑๒ ปี สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และ 
ตัวช้ีวัด ซึ่งถือเป็นมาตรฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของ 
ชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ 
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ศักยภาพ เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรได้ยืดหยุ่นท้ังด้านเนื้อหาสาระ เวลา และการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีหลักการวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
  ดังนั้นโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จึงได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษาเนื่องจาก
งานหลักสูตรสถานศึกษา ลักษณะของงาน เป็นงานท่ีเกี่ยวกับจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษา ดูแลการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เหมาะสม ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดท าคู่มือการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  ดังนั้นงานหลักสูตรสถานศึกษา จึงเป็นงานท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อ
ได้รับข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบถูกต้องและเรียบร้อย สะดวกต่อการให้ข้อมูลและการบริการ การด าเนินการไป
ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ 
๙. วัตถุประสงค ์
  ๙.๑  เพื่อปรับหลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  
  ๙.๒ เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

  ๙.๓  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม(การปรับหลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม)   
  



 

๑๐. เป้าหมาย 
  ๑๐.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)  
    ๑๐.๑.๑  มีเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม (ฉบับปรังปรุง ๒๕๖๐)         
ร้อยละ ๙๐ 
    ๑๐.๑.๒  มีวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน ร้อยละ ๙๐ 
    ๑๐.๑.๓  ร้อยละ ๙๐ ของครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีความพึงพอใจในระบบงานหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  ๑๐.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
    ๑๐.๒.๑  ร้อยละ ๙๐ ของระบบงานหลักสูตรสถานศึกษา มีการวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไป 

๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
  ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 
 

๑๓. วิธีการการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันท่ี/เดือน งบประมาณ วันท่ี/เดือน งบประมาณ 

๑ ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ส ารวจความต้องการ
การใช้งานในด้านวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
๒. เขียนโครงการ  
๓. ขออนุมัติโครงการ 

  

มี.ค.๖๕ 

 
 
 

พ.ค.๖๕ 

พ.ค.๖๕ 

- 

 

 ครูจินดา 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
๑. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ        
งานวิชาการ  
๒. จัดท าระบบงานให้
เป็นปัจจุบัน และสะดวก
รวดเร็วต่อการใช้งาน 

พ.ค.๖๕ 

ก.ย.๖๕ 
๒,๕๐๐   ครูจินดา 

 



 

 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันท่ี/เดือน งบประมาณ วันท่ี/เดือน งบประมาณ 

๓ ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check)  

- ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงาน 

ก.ย.๖๕ -   ครูจินดา 

๔ ขั้นสรุป รายงานผล  
และปรับปรุง (Act)  
- ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

ก.ย.๖๕ -   ครูจินดา 

รวมงบประมาณ  ๒,๕๐๐    

 
๑๔. งบประมาณ 
  ๑๔.๑ ประเภทงบประมาณ 
    เงินอุดหนุน       จ านวน  ๒,๕๐๐ บาท 
    เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน     -      บาท 
    เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน     -      บาท 
    เงินอื่น ๆ  จ านวน     -      บาท 
    รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน  ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ๑๔.๒ รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 

รายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงินงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ อุด
หน

ุน 

บ า
รุง

กา
รศ

ึกษ
า 

กิก
รร

มพ
ัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
ร ี

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

อื่น
ๆ 

พัฒนางานหลักสูตร
สถานศึกษา 

- - ๒,๕๐๐  
     

รวมงบประมาณ - - ๒,๕๐๐       
 
 
๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

  นักเรียนและคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 



 

 

๑๖. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนเอกสาร
เกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม (ฉบับปรังปรุง ๒๕๖๐) 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนวัสดุและ
อุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของครูโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม มีความพึงพอใจในระบบงาน
หลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

- ตรวจนับจ านวน 
 
 
- ตรวจนับจ านวน 
 
- แบบประเมิน 

- เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  
- เอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนทุกกลุ่มสาระ 
- แบบสรุปรายการวัสดุและ
อุปกรณ์ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อระบบงานหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของระบบงานหลักสูตร
สถานศึกษา มีการวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไป 

- แบบประเมิน - แบบประเมินการวางแผน 
และด าเนินงานพัฒนาวิชาการ   
ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 
๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑๗.๑ มีเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม (ฉบับปรังปรุง ๒๕๖๐) 
  ๑๗.๒ มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  ๑๗.๓ มีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ๓ ขึ้นไป 
  ๑๗.๔ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีความพึงพอใจในในระบบงานหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
  



 

 
 

 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางจินดา เช้ือเมืองพาน) 
                  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานวิชาการ 
 
 

 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางสุพัตรา  นาแพร่) 
                                           ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
 
     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
                   (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                   ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 

 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
                      (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                      ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
 
            ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
                  (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
  



 

เกณฑ์การประเมินผลการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเปน็รูปธรรม ดังนี้ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ 

ดีเย่ียม 
สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

โดยพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็น 

รูปธรรม 
๓ 

ดี 
สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

โดยพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

๒ 

พอใช้ 
สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

โดยพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน และมีการด าเนินการ 

๑ 

ปรับปรุง 
สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

โดยพัฒนาวิชาการท่ีไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และด าเนิน 

การอย่างไม่เป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมินผล  

การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 



 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบบริการงานสารสนเทศวิชาการของงานหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มบริการวิชาการ  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 

ค าช้ีแจง  ขอความร่วมมือผู้กรอกแบบสอบถาม โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อจะได้น าข้อมูลท่ีได้มา
ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา      

๒ ข้อมูลมีรายละเอียดท่ีต้องการครบถ้วน      

๓ ข้อมูลตอบสนองความต้องการของผู้ใช้      

๔ ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน       

๕ การน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์      

 

หมายเหตุ : ข้อมูลท่านท่ีได้รับ คือ หลักสูตรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

 

ขอขอบคุณท่ีตอบแบบประเมิน 

                      งานหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

  



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
 
ช่ือกิจกรรม  พัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา    
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา      
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๒,๕๐๐ บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน วิชาการ    กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ  
 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
๑ กระดาษถ่ายเอกสาร ๗๐G AA  ๕๕๐ แผ่น ๕ ๑๒๐ - - ๖๐๐ - 
๒ กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐G A๔ AA ๕๐๐แผ่น ๕ ๑๔๐ - - ๗๐๐ - 
๓ เทปใส ๑ น้ิว ๓๖ หลา Uni ๑ ๔๐ - - ๔๐ - 
๔ น้ าหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ CANON (ของแท้) 

รุ่น G๒๐๑๐ 
๔ ๒๙๐ - - ๑๑๖๐ - 

รวม - - ๒,๕๐๐ - 
 
 

 

 

  



 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ห้องสมุด  

๑. ชื่อโครงการ/งาน พัฒนางานห้องสมุด   
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

๓. ด้านคุณภาพ 
    ๓.๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    ๓.๒) พัฒนาผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   
เป้าหมายข้อท่ี ๒ ส่ือสารสองภาษา : นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทักษะท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษสูง เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้การติดต่อส่ือสาร การน าเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผลและการ
เจรจาความร่วมมือ ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และมีทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศท่ี
สองเพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔ - ป.๖, ม.๑ – ม.๓, ม.๔ – ม.๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือได้รับ
รางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 
(เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 

 



 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

    ข้อท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๒) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

               ข้อท่ี ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย     
                ข้อท่ี ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

     มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     ข้อท่ี ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

     ข้อท่ี ๓.๒  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๘. หลักการและเหตุผล   
ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อการ จัดการเรียนรู้ของ

ครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีอ านวยความ
สะดวก จัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ท่ีเน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนา
ไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่าง
สร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การท างาน 
โครงงาน รายงาน ช้ินงาน  การปฏิบัติจริง โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงหอ้งสมุดให้สะดวกต่อการ
ใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด  จัดบรรยากาศให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ดังนั้นโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จึงได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนางานห้องสมุด  เพื่อเป็นการพัฒนา 
ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้บุคลากร
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด จัดบรรยากาศและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอ านวย
ความสะดวกต่อการใช้บริการของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน และ
เพื่อให้ครูนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและเกิดนิสัยรักการ
อ่านมากขึ้น 

 
 
 



 

๙. วัตถุประสงค์   

๙.๑  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนใหเ้ป็นห้องสมุด ๓ ดี               

๙.๒  เพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู ้ 

๙.๓  เพื่อใหร้ะบบงานห้องสมุดมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

๙.๔  เพื่อให้นักเรียน คณะครู และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติของ
โรงเรียน 

 

๑๐. เป้าหมาย  
๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  

  ๑๐.๑.๑ นักเรียน  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร้อยละ  ๘๐   
เข้าใช้บริการห้องสมุด 

๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      

๑๐.๒.๑ ห้องสมุดได้รับการประเมินห้องสมุด ๓ ดี อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 ๑๐.๒.๒ ห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๓ ระบบงานห้องสมุดมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๔ นักเรียน คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดเฉลิม
พระเกียรติของโรงเรียน อยูใ่นระดับดีขึ้นไป 

 

๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 
  ช่วงท่ี ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 
 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ จัดซื้อหนังสือ ๑-๓๐ พ.ย. ๑๐,๐๐๐ ๑-๓ มิ.ย. ๑๐,๐๐๐ ครูรัตนา 

๒ จัดบรรยากาศ ๑-๓๐ พ.ย. ๑๓,๐๐๐ 
๑๘พ.ค.- 

๓๐ มิ.ย. 
๖,๐๐๐ ครูรัตนา 

รวมงบประมาณ  ๒๓,๐๐๐  ๑๖,๐๐๐  



 

 

๑๔.  งบประมาณ  

       ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

        เงินอุดหนุน       จ านวน ....................๓๙,๐๐๐................... บาท 

- เงินรายไดส้ถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 

- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 

- เงินอ่ืน ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 

  รวมงบประมาณทั้งส้ิน   จ านวน ...................................................... บาท 

.) 

                                            (สามหม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 

 

  ๑๔.๒  รายละเอียดในการใชง้บประมาณ 

รายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงนิงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบแทน ใช้สอย 
วสัดุ/

ครุภณัฑ์ อ ุด
หนุ

น 

บ า
รุง

กา
รศึ

กษ
า 

กิก
รร
มพ

ัฒ
นา

ผ ู้เ
รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
รี 

กิจ
กร
รม

พัฒ
นา
ผ ู้เ
รีย
น 

อื่น
ๆ 

๑. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ   ๒๐,๐๐๐       

๒. กิจกรรมจัดบรรยากาศ   ๑๙,๐๐๐       

รวมงบประมาณ   ๓๙,๐๐๐       

 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวทิยาคม 

 

๑๖. การประเมินผล  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
.๑. นักเรียน คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนดงเจน
วิทยาคม ร้อยละ ๘๐ เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 

 รวบรวมข้อมูลจากสถิติการเข้าใช้
ห้องสมุด 

 ระบบการบันทึกสถิติ
การเข้าใช้ห้องสมุด 

ผลลัพธ์ (Ouctcomes) 



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ห้องสมุดได้รับการประเมิน
ห้องสมุด  ๓  ดี อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

การประเมินห้องสมุด ๓ ดี ของกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 
 

แบบประเมินห้องสมุด ๓ 
ดี ของกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัด
พะเยา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา 

๒. ห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

แบบส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

๓. ระบบงานห้องสมุดมีความ
คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมี
คุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

แบบส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

๔. นักเรียน คณะครู และ
ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
ของโรงเรียน อยูใ่นระดับดีขึ้นไป 

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

แบบส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๗.๑  ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นห้องสมุด ๓ ดี               

๑๗.๒  ห้องสมุดมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

๑๗.๓  ห้องสมุดมีระบบการบริหารงานท่ีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

๑๗.๔  นักเรียน คณะครู และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติของ

โรงเรียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน) 

 

 

     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  

                     (นางภัคจิรา สารทอง) 

                                   ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 

 

  ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                       (นายอุทิศ สาธิพา) 

                                           ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 

  

            ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                      (นายสงกรานต์ บุญมี) 

                                            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

  

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม จัดซื้อหนังสือ       

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนางานห้องสมุด         งบประมาณท่ี

ได้รับอนุมัติตามแผน  ๒๐,๐๐๐ บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ห้องสมุด กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 
๑ หนังสือเพื่อ

การศึกษาค้นคว้า 
- -   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

รวม   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
ช่วงที่ ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 
๑ หนังสือเพื่อ

การศึกษาค้นคว้า 
- -   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

รวม   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม จัดบรรยากาศ         
  

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนางานห้องสมุด         งบประมาณท่ี

ได้รับอนุมัติตามแผน  ๑๙,,๐๐๐ บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ห้องสมุด กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 
๑ ตู้เหล็กบานเล่ือน ๑ ๓,๕๐๐   ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ 
๒ ช้ันวางหนังสือแฟนซ ี ๕ ๕๐๐   ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

รวม   ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)   ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

๑. ชื่อโครงการ/งาน พัฒนางานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ข้อที่  ๒  ด้านโอกาส 
๒.๒ ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานยการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสิงเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   

เป้าหมาย ข้อท่ี  -  
ตัวชี้วัดท่ี  -  

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 
ข้อที่ ๗  พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการศึกษา 

   ข้อท่ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

  ข้อท่ี ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 

๘. หลักการและเหตุผล   
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มี 

คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของ แต่ละระดับการศึกษา โดยยึดหลักความมี
เอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ก าหนดจุดหมายท่ีเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ใน
ภาพรวม ๑๒ ปี สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และ 
ตัวช้ีวัด ซึ่งถือเป็นมาตรฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของ  
ชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้  
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ศักยภาพ เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรได้ยืดหยุ่น ท้ังด้านเนื้อหาสาระ เวลา             



 

และการจัดการเรียนรู้ โดยมีหลักการวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ 

ดังนั้นโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จึงได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนางานหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้  เนื่องจากงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จ าต้องขัยเคล่ือนด าเนินการให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ดังนั้น
งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงเป็นงานท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อได้รับข้อมูลต่าง ๆ  ให้เป็นระบบถูกต้อง
และเรียบร้อย  สะดวกต่อการให้ข้อมูลและการบริการ การด าเนินการไปด้วยดี  และมีประสิทธิภาพ 

๙. วัตถุประสงค์   
๙.๑  เพื่อพัฒนางานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีระบบเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
๙.๒  เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานและจัดระบบงานของโรงเรียน 

  ๙.๓  เพื่อให้ระบบงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
  ๙.๔  เพื่อให้นักเรียน คณะครู และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระบบงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ของโรงเรียน 
๑๐. เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกคนได้รับบริการอย่างท่ัวถึงและได้ผลประโยชน์

ต่อ การใช้บริการอย่างสูงสุด  

๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      
๑๐.๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของงานงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีระบบเป็นปัจจุบันและมี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๒ ร้อยละ ๙๐ ของงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ

การใช้งานและจัดระบบงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๑๐.๒.๓ ร้อยละ ๙๐ ของระบบงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความคล่องตัว สะดวก

รวดเร็ว และมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๑๐.๒.๔ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในในระบบงาน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
๑๒. ระยะเวลาด าเนนิการ 

 ช่วง (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

 

 

 

 



 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันท่ี/เดือน งบประมาณ วันท่ี/เดือน งบประมาณ 

๑ ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ส ารวจความต้องการ
การใช้งานในด้านวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
๒. เขียนโครงการ  
๓. ขออนุมัติโครงการ 

  
มี.ค.๖๕ 

 
 
 
 

- 

 
พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

- ครูสุพัตรา 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
๑. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. จัดท าระบบงานให้
เป็นปัจจุบัน และสะดวก
รวดเร็วต่อการใช้งาน 

   ๑,๐๐๐ ครูสุพัตรา 

๓ ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check)  
- ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงาน 
 
 

     

ท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันท่ี/เดือน งบประมาณ วันท่ี/เดือน งบประมาณ 

๔ ขั้นสรุป รายงานผล  
และปรับปรุง (Act)  
- ประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

    ครูสุพัตรา 

รวมงบประมาณ    ๑,๐๐๐    
 
 
 
 
 



 

๑๔.  งบประมาณ  
       ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

         เงินอุดหนุน       จ านวน .................... ๑,๐๐๐  ................... บาท 
เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ................... ๑,๐๐๐  .................. บาท .) 
                                                  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

  ๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑. พัฒนางานทะบียน   ๑,๐๐๐    ๑,๐๐๐   

รวมงบประมาณ   ๑,๐๐๐    ๑,๐๐๐   

 
๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวทิยาคม 
 

๑๖. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
.๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนได้รับ
บริการอย่างท่ัวถึงและได้ประโยชน์             
จากการใช้บริการของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

- รวบรวมข้อมูลจากสถิติ 
การใช้บริการงานของ 
แต่ละกลุ่มสาระ 

- การบันทึกสถิติการใช้บริการ
งานของแต่ละกลุ่มสาระ 

ผลลัพธ์ (Ouctcomes) 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของงานหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีระบบเป็นปัจจุบันและ
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- ส ารวจข้อมูล 
  งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- การบันทึกข้อมูลงาน 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

๒. ร้อยละ ๙๐ ของงานหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีวัสดุและอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการใช้งานและจัดระบบงาน
ของโรงเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- ส ารวจวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ใน 
  งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- แบบบันทึกรายการ 
  วัสดุ-อุปกรณ์งาน 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของระบบงานหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความคล่องตัว 
สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

-   สอบถามความคิดเห็นของ 
    นักเรียนท่ีมีต่อการบริการ 
    งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

-  แบบสอบถามความคิดเห็น 
   ของนักเรียนท่ีมีต่อ 
   การบริการงานหัวหน้า 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๔. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน คณะครู 
และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในใน
ระบบงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ของโรงเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

-   ประเมินความพึงพอใจ 
    โครงการพัฒนางานหัวหน้า 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

-  แบบประเมินประเมิน 
   ความพึงพอใจโครงการ 
   พัฒนางานหัวหน้ากลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้ 
 

 
   ๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๗.๑  งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีระบบเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
๑๗.๒  งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานและจัดงานหัวหน้า 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน 
๑๗.๓  งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
๑๗.๔  นักเรียน คณะครู และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระบบงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
         ของโรงเรียน 

 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสุพัตรา นาแพร่) 
                                       ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ  
            (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                       ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน 
  
 
              ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
              ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสงกรานต์ บุญม)ี 
                                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม พัฒนางานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้       
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนางานทะเบียน          
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๑,๐๐๐  บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  
 

ท่ี รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

๑ สมุดบันทึกมุมมัน ๕/๕๐” ๑๐ ๑๐๐   ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
รวม   ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
 

 

 

 

  



 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  งานเรียนร่วม   

๑. ชื่อโครงการ/งาน พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

๒. ด้านโอกาส 
    ๒.๔) ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโฮกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนโยบาย 
๓. ด้านคุณภาพ 
    ๓.๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   
เป้าหมายข้อท่ี ๒ ส่ือสารสองภาษา : นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทักษะท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษสูง เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้การติดต่อส่ือสาร การน าเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผลและการ
เจรจาความร่วมมือ ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และมีทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศท่ี
สองเพิ่มมากขึ้น 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔ - ป.๖, ม.๑ – ม.๓, ม.๔ – ม.๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือได้รับ
รางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 
(เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 



 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อท่ี   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๓) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

    ข้อท่ี  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

     มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     ข้อท่ี ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

     ข้อท่ี ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

     ข้อท่ี ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๘. หลักการและเหตุผล   

จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะท่ี ๕ พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ซึ่งสอดคล้องเช่ือมโยงกับพระราชบัญญัติการ

จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีกล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและ

บริการในทุกระบบและทุกรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และได้มีนักเรียนเรียนร่วมเรียนรวมกับนักเรียนปกติรวมอยู่ด้วย จึงจ าเป็นต้องได้จัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนเรียนร่วมท่ีมีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่ิง อ านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงได้จัดให้มีการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนร่วมทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในลักษณะ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

๙. วัตถุประสงค์   

๙.๑  เพื่อให้นักเรียนเรียนร่วมได้รับการพฒันาทักษะในด้านการอ่าน การเขียน และการคิด 

ค านวณ อย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล    

๙.๒  เพื่อให้นักเรียนเรียนร่วมมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๙.๓  เพื่อใหค้รูมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรวม/เรียน 

ร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

๙.๔  เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ สามารถคัดกรองและ 

ประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึงระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 



 

๙.๕  เพื่อให้ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 

บุคคล  (IEP : Individual Education Program)  ท่ีเหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการจ าเป็นพิเศษ

ของเด็กแต่ละคน และเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ           

๙.๖  เพื่อใหค้รูผู้สอนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

อย่างเหมาะสม  

๙.๗  เพื่อใหค้รูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน 

๙.๘  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล 

 

 ๑๐. เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  

  ๑๐.๑.๑ นักเรียนเรียนร่วมทุกคน เข้าร่วมเพื่อพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 

  ๑๐.๑.๒ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เข้า

ร่วมกิจกรรมเพื่อพฒันาผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านภาษาไทย  และคณิตศาสตร์ 

๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      

๑๐.๒.๑ นักเรียนเรียนร่วมร้อยละ ๘๐  ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียน  

และการคิดค านวณอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลได้ระดับดีขึ้นไป 

 ๑๐.๒.๒ นักเรียนเรียนร่วมร้อยละ ๘๐  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 

ก าหนดได้ระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๓ ครูร้อยละ ๙๐  มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรวม/เรียน 

ร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสมในระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๔ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๙๐ สามารถคัด

กรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึงระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่

ละคนในระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๕ ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ วางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP : Individual Education Program)  ท่ีเหมาะสมต่อพัฒนาการและความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละคน และเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๖ ครูผู้สอนร้อยละ ๘๐  สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสมในระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๗ ครูผู้สอนร้อยละ ๘๐  มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนใด้

ระดับดีขึ้นไป 



 

๑๐.๒.๘ ครูผู้สอนร้อยละ ๗๐  ใช้กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น

พิเศษเฉพาะบุคคลในระดับดีขึ้นไป 
 

๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 
  ช่วงท่ี ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 
 

 
 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ 

ขั้นเตรียมการ/ วางแผน 

๑. ประชุมคณะกรรมการ

นักเรียนเรียนร่วม 

๒ . เขียนโครงการพัฒนา

นักเรียนเรียนร่วม 

๓. ขออนุมัติโครงการ

พัฒนานักเรียนเรียนรว่ม 

    ครูอ้อมใจ 

๒ 

ขั้นด าเนินงานตามแผน 

๑. ศึกษาท าความเข้าใจ 
นโยบายกฎหมาย
เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
๒. วิเคราะห์ผู้เรียน และ
กระบวนการคัดกรอง
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม 

 

 

 

 

 

๔,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูอ้อมใจ 



 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๓.  การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 
๔.  การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IIP) 

๓ 

ขั้นติดตามประเมินผล 

- ประเมินและสรุปผล

โครงการพัฒนานักเรียน

เรียนร่วม 

    ครูอ้อมใจ 

 

ขั้นสรุป ปรับปรุง และ

พัฒนา 

- รายงานผลการปฏิบัติ

โครงการพัฒนานักเรียน

เรียนร่วม 

    ครูอ้อมใจ 

รวมงบประมาณ  ๔,๐๐๐    

๑๔.  งบประมาณ  

       ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 
 เงินอุดหนุน        จ านวน ....................๔,๐๐๐................... บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน ...................................................... บาท 
 เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี  จ านวน ...................................................... บาท 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน ...................................................... บาท 
 เงินอื่น ๆ   จ านวน ...................................................... บาท 
     รวมงบประมาณท้ังส้ิน จ านวน ....................๔,๐๐๐................... บาท 
                                                (ส่ีพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 



 

  ๑๔.๒  รายละเอียดในการใชง้บประมาณ 

รายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงนิงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบแทน ใช้สอย 
วสัดุ/

ครุภณัฑ์ อ ุด
หนุ

น 

บ า
รุง

กา
รศึ

กษ
า 

กิก
รร
มพ

ัฒ
นา

ผ ู้เ
รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
รี 

กิจ
กร
รม

พัฒ
นา
ผ ู้เ
รีย
น 

อื่น
ๆ 

พัฒนาทักษะการอ่านเขียน 

และคิดค านวณนักเรียนเรียน

ร่วม 

  ๔,๐๐๐       

รวมงบประมาณ   ๔,๐๐๐       

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวทิยาคม 

 

๑๖. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
๑) นักเรียนเรียนร่วม เข้าร่วมเพื่อ
พัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 
๒) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์   เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางด้านภาษาไทย  และ
คณิตศาสตร์ 

ส ารวจและคัดกรองผู้เรียน 

ส ารวจครูเข้าร่วมกิจกรรม 
 

แบบคัดกรอง 

แบบส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
มีความบกพร่อง 
 

ผลลัพธ์ (Ouctcomes) 

๑. นักเรียนเรียนรว่มร้อยละ ๘๐  
ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการ
อ่าน การเขียน และการคิดค านวณ
อย่างเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคลได้ระดับดีขึ้นไป 

๑. นิเทศการสอน 

๒. ตอบแบบสอบถามแบบ Check  list 
๓. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๑. แบบบันทึกนิเทศการ
สอน 

๒. แบบสอบถามแบบ 
Check  list 
๓. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

๒. นักเรียนเรียนรว่มร้อยละ ๘๐  
มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๓. ครูร้อยละ ๙๐  มีความรู้ ความ
เข้าใจ เจตคติท่ีดีต่อการจัดการ
เรียนรวม/เรียนร่วมและปฏิบัติต่อ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 
๔. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 
๙๐ สามารถคัดกรองและประเมิน
ความสามารถพื้นฐานของเด็ก 
เพื่อให้ทราบถึงระดับความสามารถ
และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
๕. ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ วาง
แผนการจัดการศึกษาและสามารถ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  (IEP : Individual 
Education Program)  ท่ี
เหมาะสมต่อพัฒนาการและความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละ
คน และเพิ่มศักยภาพในการเรียน
การสอนเด็กพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๖. ครูผู้สอนร้อยละ ๘๐  สามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคลอย่างเหมาะสม 
๗. ครูผู้สอนร้อยละ ๘๐  มีการวัด
และประเมินผลท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับผู้เรียน 
๘. ครูผู้สอนร้อยละ ๗๐  ใช้
กระบวนการวิจัย เพื่อพฒันาผู้เรียน
ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล 



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านระดับความพึงพอใจ 
ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทุกคนมี
ความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วม ในระดับดีขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

    

   ๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๗.๑ นักเรียนเรียนร่วมได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียน และคิดค านวณ อย่างเต็ม

ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

๑๗.๒ นักเรียนเรียนร่วมมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๑๗.๓ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรวม/เรียนรว่มและปฏิบัติต่อผู้เรียน

อย่างเหมาะสม 

๑๗.๔  ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ สามารถคัดกรองและประเมิน

ความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึงระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 

๑๗.๕  ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษาและสามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP : 

Individual Education Program)  ท่ีเหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละคน 

และเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๗.๖  เพื่อใหค้รูผู้สอนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

อย่างเหมาะสม  

๑๗.๗  เพื่อใหค้รูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน 

๑๗.๘  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

               (นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน) 

           ต าแหน่ง  หัวหน้างานเรียนรวม 

 

 

        ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  

               (นางภัคจิรา  สารทอง) 

                                     ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 

 

     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (นายอุทิศ สาธิพา) 

                                  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 

 

               ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นายสงกรานต์ บุญมี) 

                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม       

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๔,๐๐๐  บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  เรียนร่วม กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  

 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน/
หน่วย 

ราคา/หน่วย 
จ านวนเงิน (บาท) รวม

ทั้งหมด ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ช่วงที่ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑ ตู้เก็บเอกสาร ๑ ๔,๐๐๐     ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  

  รวม (สี่พันบาทถ้วน)        ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  
 

 

 

 

 

  



 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มงาน.......บริหารงานวิชาการ.......งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้.....งานแนะแนว......... 

๑. ชื่อโครงการ/งาน.........พัฒนาระบบงานแนะแนว….. 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า     โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่          
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ข้อที่  ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

 ตัวชี้วัดข้อท่ี 

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C) 
๔.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  มีทักษะ
การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

๕.  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี เป็นพหุวัฒนธรรม 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
เป้าหมายท่ี ๔  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถใน

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) และสามารถสร้างนวัตกรรม ได้ด้วยตนเอง 
ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒  ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) ด้าน

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงาน
อาชีพ และภาษาต่างประเทศ ท่ีนักเรียน ช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/
แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ (เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้
มีเวทีการแสดง/แข่งขัน) 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน ข้อที่  

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา.  



 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อท่ี   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    ข้อท่ี  ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

     ข้อท่ี  ๓.๒  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๘. หลักการและเหตุผล   

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี

ความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ (มาตรฐาน ๒๒ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ 

พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓) และข้อเสนอแนะจากการประเมินของ สมศ. ท่ีมีต่อโรงเรียนดงเจน

วิทยาคมในรอบท่ี ๓ ในด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูควรวิเคราะห์ศักยภาพ

ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านความสามารถการเรียนรู้ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้าน

สังคม ด้านร่างกาย พร้อมท้ังครอบครัว น าผลบันทึกหลังสอน หรือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีไม่ผ่านจุดประสงค์

มาสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

 งานแนะแนวถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนานักเรียนในการเรียนให้เต็มตามศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น

ทางด้านการใช้ชีวิต ท้ังทางด้านการศึกษา สังคม และอารมณ์ เพื่อท่ีให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและผู้อื่น ตลอดจน

ท าให้นักเรียนได้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาระบบงานแนะแนวถือเป็น

จุดเริ่มต้นหนึ่งท่ีน าไปสู่การแนะแนวอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เพราะอุปกรณ์ในห้องแนะแนวถือ

เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีจะท าให้การจัดการแนะแนวอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะให้บริการแก่

นักเรียนท่ีเข้ามาให้ค าปรึกษา ตลอดจนส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวให้มี

ประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของผู้เรียนได้อย่างสูงสุด  

๙.  วัตถุประสงค์   

 ๙.๑ เพื่อให้งานแนะแนวได้ผลิต  จัดหา และใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแนะ

แนว และแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

 ๙.๒ เพื่อผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับ

การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 



 

 ๙.๓ เพื่อจัดห้องแนะแนวจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
กับผู้เรียนให้เข้ากับบรรยากาศของการแนะแนว 
๑๐.  เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกคนได้รับบริการอย่างท่ัวถึงและได้ผลประโยชน์
ต่อ การใช้บริการอย่างสูงสุดเมื่อใช้บริการห้องแนะแนว 
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)      
 ๑๐.๒.๑  ร้อยละ ๙๒ ของงานแนะแนวผลิต จัดหา และใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการแนะแนว และแหล่งเรียนรู้ ในระดับดีขึ้นไป  

  ๑๐.๒.๒ ร้อยละ ๙๒ ของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ(ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส แ ละ
ผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้วย รูปแบบท่ีเหมาะสม ใน
ระดับดีขึ้นไป 

 ๑๐.๒.๓  ร้อยละ ๙๒ ของงานแนะแนวจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป 

๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

ห้องแนะแนว และป้ายนิเทศของแนะแนว 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงท่ี ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

 ช่วงท่ี ๒ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖) 

๑๓. วิธีการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ 
จัดกิจกรรมพัฒนา

ระบบงาน/ห้องแนะแนว 

พ.ค. – 

ก.ย. ๖๕ 
๑๐,๐๐๐ - - 

ครูจินตนา 

และคณะ 

รวมงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐    

 

 

 



 

๑๔.  งบประมาณ  

     ๑๔.๑  แหล่งงบประมาณ 
                  เงินอุดหนุน       จ านวน ..........................๑๐,๐๐๐................ บาท 

- บ ารุงการศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ................๑๐,๐๐๐.................. บาท  

        (…………………หนึ่งหมื่นบาทถ้วน………………..) 
๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงินงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ อุด
หนุ

น 

บ า
รุง

กา
รศึ

กษ
า 

กิก
รร

ม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
รี 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

อื่น
ๆ 

๑. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน

แนะแนว.. 

  ๑๐,๐๐๐       

รวมงบประมาณ   ๑๐,๐๐๐       

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

 ๑๕.๑ งานแผนงานและงานประกันคุณภาพโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม 

 ๑๕.๒ งานพัสดุโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๖. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
๑. ร้อยละ ๙๒ ของนักเรียนได้รับ
บริการอย่างท่ัวถึงและได้ประโยชน์
จากการใช้บริการบริการห้อง 
แนะแนว 
ผลลัพธ์  
๑. ร้อยละ ๙๒ ของงานแนะแนว
ผลิต จัดหา และใช้ส่ือการเรียนการ
สอน เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการ
แนะแนว และแหล่งเรียนรู ้
๒. ร้อยละ ๙๒ ของผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้วย
รูปแบบท่ีเหมาะสม 
๓. ร้อยละ ๙๒ ของงานแนะแนว
จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 

- ประเมินความพึงพอใจโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ท่ีมีต่อห้องแนะแนวและการบริการ
แนะแนว 

- แบบประเมินความพึง
พอใจโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ต่อห้องแนะแนวและ 
การบริการ 
แนะแนว 

          

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

       ๑๗.๑ งานแนะแนวได้ผลิต จัดหา และใช้ส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแนะแนว และแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
       ๑๗.๒ ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการผู้ด้วยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
       ๑๗.๓ งานแนะแนวได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

  

 

 

 

 



 

 

  ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

                         (นางสาวจินตนา วิยานัน) 

                                               ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนว 

 

 

     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  

                 (นางภัคจิรา สารทอง) 

                                      ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 

 

 

     

  ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                       (นายอุทิศ สาธิพา) 

                                     ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 

 

 

             ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                      (นายสงกรานต์ บุญมี) 

                                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม    พฒันาระบบงานแนะแนว 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   พฒันาระบบงานแนะแนว 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน..........๑๐,๐๐๐...............บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน........แนะแนว...........กลุ่มงาน.............บริหารงานวิชาการ.......... 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
๑ กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐G A๔ AA ๕๐๐

แผ่น" 
๑๕ ริม ๑๔๐   ๒๑๐๐ ๒๑๐๐ 

๒ กระดาษการ์ดขาว ๑๘๐G A๔ HI 
TECK (๕๐ แผ่น)" 

๒ ริม ๖๒   ๑๒๔ ๑๒๔ 

๓ ซองขาวพับ ๔ ๕๕๕" ๑๐ มัด ๔๕   ๔๕๐ ๔๕๐ 
๔ ซองน้ าตาล ๑๑*๑๗ นิ้ว KA" ๑ มัด ๒๕๐   ๒๕๐ ๒๕๐ 
๕ ซองน้ าตาลขยายข้าง ๑๑*๑๗นิ้ว KA" ๑ มัด ๒๖๗   ๒๖๗ ๒๖๗ 
๖ กาวลาเท็กซ์ ๓๒ ออนซ์ ทีโอเอ" ๒ ขวด ๗๕   ๑๕๐ ๑๕๐ 
๗ ปากกา สีน้ าเงิน ๐.๕ ควอนต้ัม ๕๐ ด้าม ๕   ๒๕๐ ๒๕๐ 
๘ ดินสอ ๒B มาสเตอร์อาร์ต" ๒๔ แท่ง ๕   ๑๒๐ ๑๒๐ 
๙ ปากกาเคมี ๒ หัว ม้า สีน้ าเงิน ๓ แท่ง ๑๕   ๓๐ ๔๕ 

๑๐ ปากกาเคมี ๒ หัว ม้า สีแดง ๒ แท่ง ๑๕   ๓๐ ๓๐ 
๑๑ ปากกาเคมี ๒ หัว ม้า สีด า ๒ แท่ง ๑๕   ๓๐ ๓๐ 
๑๒ กล่องเอกสารกระดาษ ๓ ช่อง" ๑ ใบ ๒๑๕   ๒๑๕ ๒๑๕ 
๑๓ กล่องล้ินชักพลาสติก ๕ ช้ัน สีขาว" ๑ ใบ ๓๘๐   ๓๘๐ ๓๘๐ 
๑๔ บรรทัดเหล็ก ๑๒ นิ้ว" ๓ อัน ๑๗   ๕๑ ๕๑ 
๑๕ ยางลบดินสอ ๒B สเต็ดเลอร์" ๖ ก้อน ๕   ๓๐ ๓๐ 
๑๖ น้ ายาลบค าผิดขวด ๔.๒ มม.  

NO.ZL๑๐๒-W เพนเทล 
๒ ชวด ๕๗   ๑๑๔ ๑๑๔ 

๑๗ กรรไกร ๗ นิ้ว NO.OFP๐๓๗๐ ช้าง" ๒ อัน ๗๐   ๑๔๐ ๑๔๐ 
๑๘ กรรไกร ๘ นิ้ว NO.OFP๑๓๘๐ ช้าง" ๑ อัน ๗๕   ๗๕ ๗๕ 
๑๙ เครื่องเย็บ NO.HD-๑๐ MAX ๓ อัน ๙๐   ๒๗๐ ๒๗๐ 



 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

๒๐ ลวดเย็บ NO.๑๐ MAX" ๑๒ 
กล่อง 

๑๒    ๑๔๔ 

๒๑ เครื่องยิง NO.TS-๑๓H ช้าง" ๑ อัน ๗๕๐    ๗๕๐ 
๒๒ ลวดยิง T-๑๓ ช้าง" ๒ กล่อง ๔๗    ๙๔ 
๒๓ แท่นประทับ(ตลับชาด) NO.๒ ม้า น้ าเงิน ๒ อัน ๓๙    ๗๘ 
๒๔ แท่นประทับ(ตลับชาด) NO.๒ ม้า แดง ๒ อัน ๓๙    ๗๘ 
๒๕ แฟ้มโชว์ ๓ ห่วง A๔ NO.๔๔๔ ช้าง ๓ อัน ๑๑๗    ๓๕๑ 
๒๖ ไส้แฟ้ม A๔ ช้าง (๒๐ซอง)" ๑๐ ชุด ๒๑    ๒๑๐ 
๒๗ คลิบด า NO.๑๐๘ ช้าง"  ๑๒ อัน ๕    ๖๐ 
๒๘ คลิบด า NO.๑๑๐ ช้าง" ๒๔ อัน ๓    ๗๒ 
๒๙ คลิบด า NO.๑๑๑ ช้าง" ๒๔ อัน ๒    ๔๘ 
๓๐ ลวดเสียบกลม NO.๑ ม้า" ๑๒ 

กล่อง 
๑๑    ๑๓๒ 

๓๑ ลวดเสียบจัมโบ้ NO.๐๐ ม้า" ๖ กล่อง ๑๔    ๘๔ 
๓๒ หมึกเติมแท่นประทับ สีน้ าเงิน ๒ ขวด ๒๐    ๔๐ 
๓๓ หมึกเติมแท่นประทับ แดง ๑ ขวด ๒๐    ๒๐ 
๓๔ ตรายาง ช่ือ นายสงกรานต์ บุญมี+

ผู้อ านวยการโรงเรียน ดงเจนวิทยาคม 
(แบบธรรมดาไม่มีหมึกในตัว) 

  ๑ อัน ๓๕๐    ๓๕๐ 

๓๕ ตะกร้าพลาสติกทรงส่ีเหล่ียม  
(๒๘*๓๗.๕*๙.๕ CM) 

๔ อัน ๓๐    ๑๒๐ 

๓๖ สต๊ิกเกอร์กระดาษ A๔ ขาว/ด้าน ช้าง" ๑ ห่อ ๑๕๐    ๑๕๐ 
๓๗ สต๊ิกเกอร์พีวีซีใส A๔ ช้าง ๕๐ แผ่น"  ๑ ห่อ ๒๕๐    ๒๕๐ 
๓๘ กระดาษการ์ด(ชาร์ท)สี ๓๑*๔๓ นิ้ว" 

ฟ้า ชมพู เหลือง เขียว (อย่างละ ๕ แผ่น) 
๒๐ แผ่น ๘     ๑๖๐ 

๓๙ กระดาษสี ๒ ด้าน  
แดง เขียว เหลือง น้ าเงิน น้ าตาล ชมพู 
ส้ม (อย่างละ ๕ แผ่น) 

๓๕ แผ่น ๖    ๒๑๐ 

๔๐ ช้ันวางของ ๓ ช้ัน BOX ๓ ช่อง มกีุญแจ  ๑ ชุด ๑,๐๐๐    ๑,๐๐๐ 



 

๔๑ ช้ันวางของ ๓ ช้ัน BOX ๓ ช่อง ไม่มี
กุญแจ 

๑ ชุด ๕๐๘    ๕๐๘ 

รวม   ๑๐,๐๐
๐ 

๑๐,๐๐
๐ 

 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ   งาน/สาระการเรียนรู้ งานวิชาการ 

 

๑. ชื่อโครงการ/งาน  พัฒนางานวิชาการ  

๒. ลักษณะโครงการ/งาน            งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
  นโยบายท่ี ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวชี้วัดข้อท่ี  
   ๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
   ๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ(Big Data Technology)  
   ๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   
  เป้าหมายข้อท่ี ๑  เป็นเลิศทางวิชาการ  นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป 
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป  
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป 
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 



 

   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๕   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๕.   สนองค่านิยมโรงเรียน 

  DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 
๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
  กลยุทธ์ที่ ๓  การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ  
๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
  มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ข้อท่ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
   ข้อท่ี ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ข้อท่ี ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 
๘. หลักการและเหตุผล   
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ  
พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับท่ี ๓) หมาดท่ี ๔ แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการ ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ทางกลุ่มบริหารวิชาการได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ท าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาโรงเรียน DKS STEP MODEL 
๙. วัตถุประสงค์   
  ๙.๑  เพื่อการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
  ๙.๒  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
๑๐. เป้าหมาย 
  ๑๐.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)  
    ๑๐.๑.๑ ครูและนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกคนได้รับบริการอย่างท่ัวถึงและได้
ผลประโยชน์ต่อการใช้บริการอย่างสูงสุด 
    ๑๐.๑.๒  มีวัสดุและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน ร้อยละ ๙๐  
    ๑๐.๑.๓ ร้อยละ ๙๐ ของครูและนักเรียนมีความพึงพอใจการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ห้องส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ)  อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

  ๑๐.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 



 

    ๑๐.๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ห้องส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ) อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
  ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 

๑๓. วิธีการการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันท่ี/เดือน งบประมาณ วันท่ี/เดือน งบประมาณ 

๑ ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ส ารวจความต้องการ
การใช้งานในด้านวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
๒. เขียนโครงการ  
๓. ขออนุมัติโครงการ 

  
มี.ค.๖๕ 

 
 
 

พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

- 

 

 ครูจินดา 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
๑. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ        
งานวิชาการ  
๒. จัดท าระบบงานให้
เป็นปัจจุบัน และสะดวก
รวดเร็วต่อการใช้งาน 

พ.ค.๖๕ 
ก.ย.๖๕ 

๒,๕๐๐   ครูจินดา 

๓ ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check)  
- ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงาน 

ก.ย.๖๕ -   ครูจินดา 

๔ ขั้นสรุป รายงานผล  
และปรับปรุง (Act)  
- ประเมินผลและ

ก.ย.๖๕ -   ครูจินดา 



 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

รวมงบประมาณ  ๒,๕๐๐    

 
๑๔. งบประมาณ 
  ๑๔.๑ ประเภทงบประมาณ 
    เงินอุดหนุน       จ านวน  ๒,๕๐๐๐ บาท 
    เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน     -      บาท 
    เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน     -      บาท 
    เงินอื่น ๆ  จ านวน     -      บาท 
    รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน  ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  ๑๔.๒ รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงินงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ อุด
หน

ุน 

บ า
รุง

กา
รศ

ึกษ
า 

กิก
รร

มพ
ัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
ร ี

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

อื่น
ๆ 

พัฒนาส านักงานวิชาการ   ๒,๕๐๐       
รวมงบประมาณ   ๒,๕๐๐       

 
๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
  นักเรียนและคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 

๑๖. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนได้รับบริการ
อย่างท่ัวถึงและได้ประโยชน์             
จากการใช้บริการงานวิชาการ 

- รวบรวมข้อมูลจากสถิติ 
การใช้บริการงานทะเบียน 

- การบันทึกสถิติการใช้บริการ
งานวิชาการ 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนวัสดุและ
อุปกรณ์ท่ีจัดซื้อ 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของครูและนักเรียนเกิด
ความพึงพอใจต่อการวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- ตรวจนับจ านวน 
- ประเมินความพึงพอใจต่อการ
วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- แบบสรุปรายการวัสดุและ
อุปกรณ์ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละ ๙๐ ของการวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- ประเมินการวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  

- แบบประเมินการวางแผนและ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑๗.๑ ร้อยละ ๙๐ ของการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๑๗.๒ มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  ๑๗.๓ ร้อยละ ๙๐ ของครูและนักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

 
 
 
  ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางจินดา เช้ือเมืองพาน) 
                    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานวิชาการ 
 
 

  ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางสุพัตรา นาแพร่) 
                                             ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
 
      ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
                     (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                     ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 
 
             ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                      ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 
 



 

  ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 

  



 

เกณฑ์การประเมินผลการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๔ 
ดีเย่ียม 

สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  
โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  
โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 

๒ 
พอใช้ 

สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  
โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดี 

๑ 
ปรับปรุง 

สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  
โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 

 

เกณฑ์การผ่านการประเมินผล  

การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ๓ ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ห้องส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ) 

กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

ค าช้ีแจง  ขอความร่วมมือผู้กรอกแบบสอบถาม โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อจะได้น าข้อมูลท่ีได้มา
ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป โดยเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑ ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา      
๒ ข้อมูลมีรายละเอียดท่ีต้องการครบถ้วน      
๓ ข้อมูลตอบสนองความต้องการของผู้ใช้      
๔ ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน       
๕ การน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์      

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
 
ช่ือกิจกรรม การพัฒนางานวิชาการ    
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  การพัฒนางานวิชาการ      
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๒,๕๐๐ บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน วิชาการ    กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ  
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 
ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
๑ กระดาษการ์ดขาว A๔/๑๘๐ g/๑๐๐ 

แผ่น 
๔ ห่อ ๑๓๕ - - ๕๔๐ - 

๒ กระดาษชาร์ตท าปก ๑๑๐ g/A๔/๑๘๐ 
แผ่น  
(สีฟ้า, สีชมพู, สีเขียว, สีเหลือง) 

๔ ห่อ ๑๑๕ - - ๔๖๐ - 

๓ กาวเทปผ้าปิดสันหนังสือ/๑.๕ นิ้ว/๑๐ 
หลา 

๖ ม้วน ๓๕ - - ๒๑๐ 
- 

๔ กระดาษ A๔ Photo paper Hi-Jet/ 
๒๓๐ g/๑๐๐ แผ่น 

๑ 
กล่อง 

๓๔๕ - - ๓๔๕ - 

๕ กาวแท่ง/๔๐ กรัม/ยูฮ ู ๒ แท่ง ๑๑๐   ๒๒๐  
๖ คลิปหนีบด า/๑”x ๒” (เบอร์ ๑๐๘ 

Elfen) 
๒ โหล ๕๕   ๑๑๐  

๗ ซองเติมแฟ้มโชว์เอกสาร/A๔/ช้าง ๑๐ ถุง ๒๐   ๒๐๐  
๘ ดินสอ ๒B/สเต็ดเลอร์ ๒ โหล ๗๕   ๑๕๐  
๙ ท่ีแขวนตรายาง/๘ ช่อง ๑ อัน ๘๕   ๘๕  
๑
๐ 

บรรทัดเหล็ก/๓๖” (๑ เมตร) 
๑ อัน ๑๙๕   ๑๙๕  

รวม - - ๒,๕๑
๕ 

- 

 

 



 

  



 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้     - 
 

๑. ชื่อโครงการ/งาน  เพชรดงเจน  

๒. ลักษณะโครงการ/งาน            งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
  นโยบายท่ี ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
  ตัวชี้วัดข้อท่ี  
   ๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C) 
   ๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   
  เป้าหมายข้อท่ี ๑  เป็นเลิศทางวิชาการ  นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป 
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป  
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป 
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๔   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
   ตัวชี้วัดท่ี ๑.๕   ร้อยละของนักเรียน ช้ัน ป.๖, ม.๓ , ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
  



 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 
  DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 
๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
  กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
  มาตรฐานท่ี  ๑ คุณภาพผู้เรียน 
   ข้อท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
    ๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๘. หลักการและเหตุผล   
  ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด ๑  บทท่ัวไป  ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ท่ีต้องการ
เน้นว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กลุ่ม
บริหารงานวิชาการเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการบริหารจัดการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้ทันกับโลกปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนใน
การศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 ดังนั้นโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จึงได้จัดโครงการเพชรดงเจนขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับ
นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
๙. วัตถุประสงค ์
  ๙.๑  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ท่ีมีผลการเรียนดีเด่น แต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์  
  ๙.๒ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 

  ๙.๓  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการโครงการเพชรดงเจน   
  



 

๑๐. เป้าหมาย 
  ๑๐.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)  
    ๑๐.๑.๑  นักเรียนโครงการเพชรดงเจน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ และ ๕ จ านวน ๔ คน 
    ๑๐.๑.๒  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการโครงการเพชรดงเจน 
  ๑๐.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
    ๑๐.๒.๑  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนโครงการเพชรดงเจน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตาม
ค่าเป้าหมายของโครงการ 
    ๑๐.๒.๒  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนโครงการเพชรดงเจน เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับ
รางวัลระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศ 

    ๑๐.๒.๓  ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนโครงการเพชรดงเจน สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันท่ีมี
ช่ือเสียง 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
  ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 

๑๓. วิธีการการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑. ประชุมครูชี้แจงนโยบาย
ของโครงการเพ่ือสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในการจัด
กิจกรรม 
๒. เขียนโครงการ  
๓. ขออนุมัติโครงการ 

  
มี.ค.๖๕ 

 
 
 

พ.ค.๖๕ 
พ.ค.๖๕ 

- 

 

 ครูจินดา 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
๑. แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
รับผิดชอบกิจกรรมใน
โครงการ 
๒. ครรูับผิดชอบกิจกรรม
ชี้แจงนโยบายเพ่ือสร้างความ
เข้าใจร่วมกันนักเรียนและ
ปกครอง 
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม
และรายงานเมื่อเสร็จสิ้นใน
การเรียนเสริม  

พ.ค.๖๕ 
ก.ย.๖๕ 

๗๒,๖๔๐   ครูจินดา 

 



 

ที่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๓ ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check)  
- ก ากับ ติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงาน 

ก.ย.๖๕     

๔ ขั้นสรุป รายงานผล  
และปรับปรุง (Act)  
- ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 

ก.ย.๖๕    ครูจินดา 

รวมงบประมาณ  ๗๒,๖๔๐    

๑๔. งบประมาณ 
  ๑๔.๑ ประเภทงบประมาณ 
    เงินอุดหนุน       จ านวน          -      บาท 
    เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน          -      บาท 
    เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน          -      บาท 
    เงินอื่น ๆ  จ านวน  ๗๒,๖๔๐ บาท 
    รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน  ๗๒,๖๔๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
 
 
  ๑๔.๒ รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 

รายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงินงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ อุด
หน

ุน 

บ า
รุง

กา
รศ

ึกษ
า 

กิก
รร

มพ
ัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
ร ี

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

อื่น
ๆ 

โครงการเพชรดงเจน ๗๒,๖๔๐ - -       
รวมงบประมาณ ๗๒,๖๔๐ - -       

 
๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

  นักเรียนและคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
๑. นักเรียนโครงการเพชรดงเจน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ และ ๕ 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน มีความพึง
พอใจต่อการด าเนินการโครงการเพชร
ดงเจน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- ตรวจนับจ านวน 
 
- แบบประเมิน 

- ทะเบียนประวัตินักเรียน
โครงการเพชรดงเจน  
-  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินการโครงการ
เพชรดงเจน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนโครงการ
เพชรดงเจน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการ 

- ทดสอบ/ตรวจช้ินงาน - แบบทดสอบ/ช้ินงาน 

๒. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนโครงการ
เพชรดงเจน เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
ได้รับรางวัลระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ี/
ระดับประเทศ 

- ตรวจนับจ านวน 

 
- แบบทดสอบ/ช้ินงาน/การ
น าเสนองาน ในรายการท่ีเข้า
ร่วมแข่งขัน 

๓. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนโครงการ
เพชรดงเจน สามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันที่มีช่ือเสียง 

- ตรวจนับจ านวน 
 

- แบบทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๗.๑ มีจ านวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพชรดงเจนเป็นไปตามเป้าหมาย 
  ๑๗.๒ นักเรียนโครงการเพชรดงเจนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
  ๑๗.๓ นักเรียนโครงการเพชรดงเจน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการ 
  ๑๗.๔ นักเรียนโครงการเพชรดงเจน เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ีและ
ระดับประเทศ 
  ๑๗.๕ นักเรียนโครงการเพชรดงเจน สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีช่ือเสียง 
  ๑๗.๖ นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการโครงการเพชรดงเจน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
               (นางจินดา เช้ือเมืองพาน) 
                        ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานวิชาการ 
 
 

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

                    (นางสุพัตรา นาแพร่) 
                                        ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
 

        ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
               (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                   ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
 
 

      ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายอุทิศ สาธิพา) 

                                    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวทิยาคม  
 
 
 

                ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม  เพชรดงเจน    
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  เพชรดงเจน      
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๗๒,๖๔๐ บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน วิชาการ    กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ  
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 
ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
๑ ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียน ๑/๒๕๖๕  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๒ ๒๒๑๐ ๔๔๒๐ - - - 

๒ ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียน ๑/๒๕๖๕  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

๒ ๒๒๑๐ ๔๔๒๐ - - - 

๓ ค่าสอนเสริม ภาคเรียน ๑/๒๕๖๕  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

๒ ๑๕๐๐
๐ 

๓๐๐๐
๐ 

- - - 

๔ ค่าสอนเสริม ภาคเรียน ๑/๒๕๖๕  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

๒ ๑๖๙๐
๐ 

๓๓๘๐
๐ 

- - - 

รวม ๗๒,๖๔
๐ 

- - 
- 

 

 

  



 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กลุ่มงาน............บริหารวิชาการ............ งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้............การงานอาชีพ…………. 

๑. ชื่อโครงการ/งาน พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า        โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่ 

๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ข้อท่ี๓ 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

          ตัวชี้วัดท่ี ๑ ผู้เรียนทุกคนมีระดับสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี ๒๑ (๓R๘C) 

ตัวช้ีวัดที ๓  ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓             ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

           มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความ

ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน

ทางการเงินท่ีเหมาะสม และน าไปปฏิบัติได้ 

ตัวชี้วัดท่ี ๗   ครูมีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ

เรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  

      เป้าหมายท่ี ๓ ล้ าหน้าทางความคิด นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะการคิดอย่าง

วิทยาศาสตร์  (Scientifiic Thinking) การคิดวิ เคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดอย่างมิ

วิจารณญาณ (Critical Thinking) และ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  และการใช้ ICT 

เพื่อการเรียนรู้ได้โดยน้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

      ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีมีผลงานการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT, IOT, M๒M (เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/

หนังสือ/แอปพลิเคช่ัน) ท่ีได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรางวัลจากงานท่ีจัดโดย

หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

เป้าหมายที่ ๔ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทักษะความสามารถใน

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) และสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง 



 

               ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 

ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพล

ศึกษา การงานอาชีพและภาษาต่างประเทศของนักเรียน ช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีได้รับ

ประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็น ผลงานท่ีมีคุณภาพต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป จากการแสดงผลงาน

ประจ าปีท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 

                ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 

ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพล

ศึกษา การงานอาชีพและภาษาต่างประเทศของนักเรียน ช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีได้เข้าร่วม

หรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง๕ 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน   

DKS มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างมีระบบ 

D – Development มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

K – Knowledge and learning มีความรู้และเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

S – System บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อ ๑ การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

ข้อ ๒การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

     มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 

             ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด ค านวณ 

๒) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๓) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

                        ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

      มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                         ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 

                                ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

               ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

 



 

๘. หลักการและเหตุผล   

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)                  

พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กล่าวในมาตรา ๒๒ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก

คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเดินศักยภาพ และมาตรา ๒๓ การจัดการศึกษาท้ังการศึกษา

ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการ

เรียนรู้และบูรราการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะในการประกอบ

อาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข รวมท้ังมาตรา ๒๔ การจัดการเรียนรู้ให้สถานศึกษาด าเนินการจัด

กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน

ท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

     โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ี ๓ ซึ่งมีผลการ

ประเมินทุกตัวบ่งช้ีมีระดับคุณภาพดีขึ้นไป และมีผลการประเมินระดับพอใช้ ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น 

และมีจุดท่ีควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้ครูใช้ผลการประเมินการใช้ส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้ 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ และผู้เรียนควรได้รับการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการเร่งด่วน ควรด าเนินการสอนเสริมด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เช่น ใช้ส่ือ แบบฝึก ส่ือ

เทคโนโลยี เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง และผลการประเมินโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในปี

การศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า วัสดุและส่ือการสอนในการสอนของรายวิชางานช่าง งานคหกรรม งานเกษตร งาน

ธุรกิจ มีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนในการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนให้สอดคล้องกับ

รูปแบบการพัฒนาโรงเรียน DKS STEP MODEL 

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุ ส่ือการสอนให้นักเรียนใน

การจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง ให้บรรลุตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

(ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงได้จัดท าโครงการขึ้น เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนส่งผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของ

สถานศึกษาต่อไป 

๙. วัตถุประสงค์   

 ๙.๑) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

๙.๒) เพื่อให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

๙.๓) เพื่อจัดวัสดุ ส่ือการสอน เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ 

       งานอาชีพ 



 

 

๑๐. เป้าหมาย  

   ๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  

     ๑๐.๑.๑ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ท่ีเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้           การ

งานอาชีพ  

     ๑๐.๑.๒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จ านวน ๖ คน 

๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      

          ๑๐.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

ของสถานศึกษา 

๑๐.๒.๒ ครูในกลุ่มสาระทุกคนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

๑๐.๒๓ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้วัสดุ ส่ือการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

       โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 

 ช่วงท่ี ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ งานเกษตร  ๖,๖๐๐  ๖,๖๐๐ นายสุรศักดิ์ 

๒ งานคหกรรม  ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ นางสาวพัชรา 

๓ งานธุรกิจ ม.ต้น  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ นางศิริพร 

๔ งานธุรกิจ ม.ปลาย  ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ นางสาวพัชรา 

๕ งานช่าง ม.ต้น  ๔,๐๐๐  ๔,๒๐๐ นายค าพัด 

๖ งานช่าง ม.ปลาย  ๔,๕๐๐  ๔,๕๐๐ นายประพันธ ์

๗ พัฒนาส านักงาน  ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ นายประพันธ ์

รวมงบประมาณ  ๒๖,๑๐๐  ๒๖,๓๐๐  

 



 

๑๔.  งบประมาณ  

       ๑๔.๑ ประเภทงบประมาณ 
                       - เงินอุดหนุน        จ านวน  ๕๒,๔๐๐   บาท 

       - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ........-.......... บาท 
       - เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี  จ านวน ........-........... บาท 
       - เงินอื่น ๆ   จ านวน ........-........... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน    จ านวน   ๕๒,๔๐๐   บาท  
                                     (ห้าหมื่นสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 

 
๑๔.๒ รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเกษตร   ๑๓,๒๐๐  ๑๓,๒๐๐ 

๒.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานคหกรรม   ๖,๐๐๐  ๖,๐๐๐ 

๓.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจม.ต้น   ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 

๔.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจม.

ปลาย 

  
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

๕.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานช่างม.ต้น   ๘,๒๐๐  ๘,๒๐๐ 

๖.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานช่างม.

ปลาย 

  
๙,๐๐๐ 

 
๙,๐๐๐ 

๗.กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน   ๖,๐๐๐  ๖,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ(ห้าหม่ืนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ๕๒,๔๐๐  ๕๒,๔๐๐ 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

 ๑๕.๑ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 ๑๕.๒ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนการงานชีพ 

 

 

 

 



 

๑๖. การประเมินผลโครงการ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
๑. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ ท่ีเรียน
รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้           
การงานอาชีพ  
๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 
๑๐๐ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 
ผลลัพธ์  
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
๒. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
๓. นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้วัสดุ 
ส่ือการสอนเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

 
จาการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดกาเรียนการสอน 
 
จากแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
จากผลสัมฤทธิ์ทางการของกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
 
จาการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดกาเรียนการสอน 
จากผลงานนักเรียน 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
จากการประเมินผลงาน
นักเรียน 

 

 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

       ๑๗.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

       ๑๗.๒ ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

       ๑๗.๓ นักเรียนมีวัสดุ ส่ือการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

                  (นายประพันธ์  ปนยะ) 

                                            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

 

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

                  (นางสุพัตรา นาแพร่) 

                                  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

          ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  

                (นางภัคจิรา  สารทอง) 

                                         ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 

 

 

                                       ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                  ( นายอุทิศ  สาธิพา ) 

                                        ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 

 

 

                ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

               ( นายสงกรานต์ บุญมี ) 

                                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเกษตร 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

งบประมาณท่ีขออนุมัติตามแผน................ ๑๓,๒๐๐  .............................บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน การงานอาชีพ  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

ท่ี รายการ จ านวน 

 

หน่วย 
ราคา/

หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 

๑ ตาช่ัง๑๕กิโลกรัม ๑ เครื่อง ๑,๓๒๕   ๑,๓๒๕  

๒ เมล็ดผัก 

-เมล็ดผักผักบุ้ง 

-เมล็ดผักค่ึนช่าย 

-เมล็ดผักมะเขือเทศ 

-เมล็ดผักผักกวางตุ้ง 

-เมล็ดผักสลัดเดโอ๊ต 
-เมล็ดผักสลัดกรีนโอ๊ต 

-เมล็ดผักสลัดกรีนบัต

เตอร์เฮ็ด 

-เมล็ดข้าวโพด 

-เมล็ดผักชี 

-เมล็ดผักมะเขือยาว 

-เมล็ดผักมะเขือเปาะ 

 

๒ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

๕ 

 

๕ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

กิโลกรัม 

ซอง 

ซอง 

ซอง 

ซอง 

ซอง 

ซอง 

 

ซอง 

กิโลกรัม 

ซอง 

ซอง 

 

๑๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

 

๓๕ 

๑๕๐ 

๓๐ 

๓๐ 

   

๒๖๐ 

๑๕๐ 

๑๕๐ 

๑๕๐ 

๑๕๐ 

๑๕๐ 

๑๕๐ 

 

๑๗๕ 

๔๕๐ 

๙๐ 

๙๐ 

 

๓ อาหารปลาเม็ดกลาง ๒ กระสอบ ๔๙๐   ๙๘๐  

๔ เข่งพลาสติกขนาด

กว้าง๔๒ซม. 

๕ ใบ ๑๐๐   ๕๐๐  

๕ ช้อนปลูกพีวีซีอย่าง

หนา 

๑๐ อัน ๔๐   ๔๐๐  

 

 



 

ท่ี รายการ จ านวน 

 

หน่วย ราคา/

หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

ค่าตอบแ

ทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 

๖ กระถาง ๑๐ นิ้ว ๒๐๐ ใบ ๑๐   ๑,๐๐๐  

๗ กระบอกฉีดน้ าฟอกกี ้ ๑ ลิตร ๓ อัน ๑๐๐   ๓๐๐  

๘ เทปผ้าติดปกหนังสือสีขาว ๕ ม้วน ๕๐   ๒๕๐  

๙ ยาฆ่าแมลงสตาร์เกิลจี๑

กิโลกรัม 

๒ ถุง ๑๙๐   ๓๘๐  

๑๐ สายยาง pvc ขนาด๕หุน ๒๐ เมตร ๑๗   ๓๔๐  

๑๑ พลาสติกปูบ่อน้ า ๓.๖๐mx๔๐ 

หลา ๗๐ ไมครอน สีด า 

๑ ม้วน ๖๐๐   ๖๐๐  

๑๒ ปั้มน้ าตู้ปลาsonic AP
๕๐๐๐ 

๓ เครื่อง ๗๐๐   ๒,๑๐๐  

๑๓ เครื่องต้ังเวลารดน้ า ๒ เครื่อง ๕๐๐   ๑,๐๐๐  

๑๔ ผ้าคลุมหญ้าหน้ากว้าง๒*๕๐

ม. 

๑ ม้วน ๑,๖๐๐   ๑,๖๐๐  

๑๕ กระดาษปกสีขาว ๒ รีม ๒๓๐   ๔๖๐  

รวม ๑๓,๒๐๐  

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนงานคหกรรม 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๓,๐๐๐ บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงท่ี ๑ 
๑ หม้อหุงข้าว ๓ กก. 

Sharp 
๒ หม้อ ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๒ ผงรสดี ๑ แพ็ค ๑๐๐   ๕๐๐ ๕๐๐ 
๓ เกลือป่น ๕ ถุง ๖   ๕๐๐ ๕๐๐ 

รวม    ๓,๐๐๐ 

ช่วงที่ ๒ 

๑ นมข้น ๕ กป. ๒๐   ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒ น้ าตาล ๕ ๒๔   ๑๒๐ ๑๒๐ 

๓ เนยจืด ๓ ถุง ๕๐   ๑๕๐ ๑๕๐ 

๔ แป้งอเนกประสงค์ ถุง ๔๐   ๒๐๐ ๒๐๐ 

๕ นมนกเหยี่ยว 
๑๐ 
กป. 

๒๒   ๒๒๐ ๒๒๐ 

๖ กระทะเทฟร่อน ๒ ๒๕๐   ๕๐๐ ๕๐๐ 

๗ เครื่องตีไข่ ๑ ๑,๕๐๐   ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

๘ น้ ามันพืช ๔ ขวด ๕๐   ๒๕๐ ๒๕๐ 

๙ น้ าปลาทิพรส ๓ ขวด ๒๗   ๘๑ ๘๑ 

๑๐ แป้งข้าวเหนียว ๓ ถุง ๔๕   ๑๓๕ ๑๓๕ 

๑๑ แป้งข้าวจ้าว ๓ ถุง ๔๓   ๑๒๙ ๑๒๙ 

๑๒ น้ าตาลปิ๊ป ๔ ถุง ๑๕   ๗๕ ๗๕ 

๑๓ ถุงพลาสติกแบบหนา ๓ แพ็ค ๗๐   ๒๑๐ ๒๑๐ 



 

๑๔ แป้งมัน ๒ ถุง ๓๐   ๖๐ ๖๐ 

๑๕ ถุงผ้าส าหรับกรอง ๑ ๓๒   ๓๒ ๓๒ 
รวม    ๓,๗๖๒ 

รวมทั้งหมด ๒  ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)    ๖,๗๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจ ม.ปลาย 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
งบประมาณท่ีได้รบอนุมัติตามแผน  ๓,๐๐๐ บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุค่า

ครุภัณฑ์ 
รวม 

ช่วงที่ ๑ 
๑ แป้งอเนกประสงค์ ๕ ถุง ๔๐   ๒๐๐ ๒๐๐ 
๒ นมนกเหยี่ยว ๑๐ กป. ๒๒   ๒๒๐ ๒๒๐ 
๓ นมข้น ๕ กป. ๒๐   ๑๐๐ ๑๐๐ 
๔ น้ าตาล ๕ ๒๒   ๑๑๐ ๑๑๐ 
๕ เนยจืด ๓ ถุง ๕๐   ๑๕๐ ๑๕๐ 

รวม    ๓,๐๐๐ 

ช่วงที่ ๒ 

๑        
๒ หัวเตาแก๊สสแตนเลส 

ยี่ห้อ Lucky Flameรุ่น 
AT ๑๔๑ 

๒ หัว ๑,๕๙๐   ๓,๑๘๐ ๓,๑๘๐ 

๓ หัวปรับแก๊สเซพต้ีพร้อม
สาย Lucky Flame 

๒ ชุด ๔๐๐   ๘๐๐  ๘๐๐ 

๔ ผ้าทอพื้นเมือง ๑๐ 
ผืน 

๑๒๐   ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

๕ ผ้าขนหนูท าผ้าเช็ดมือ ๑๕ 
ผืน 

๒๐   ๓๐๐ ๓๐๐ 

๖ ขวดบรรจุภัณฑ์ ๒ แพ็ค ๓๕๐   ๗๐๐ ๗๐๐ 

๗ ชุดท าน้ ายา
อเนกประสงค์ 

๕ ชุด ๑๕๐   ๗๕๐ ๗๕๐ 

๘ กรรไกร ๑๐เล่ม ๒๗   ๒๗๐ ๒๗๐ 

รวม    ๓,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)    ๖,๐๐๐ 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจ ม.ต้น 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พฒันาการเรียนสอนกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน.................๔,๐๐๐............................บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ 
๑ ดอกกุหลาบ พลาสติก) ๒ ห่อ ๕๐    ๑๐๐ 
๒ ดอกลิลล่ี (พลาสติก) ๒ ห่อ ๘๕    ๑๗๐ 
๓ ดอกยิบโซ (พลาสติก) ๑ ช่อ ๑๐๐    ๑๐๐ 
๔ ใบไม้ (พลาสติก) ๑ แพค ๙๐    ๙๐ 
๕ แจกันเซรามิค ๒ อัน ๔๐    ๘๐ 
๖ ก้อนโอเอซิล (แห้ง) ๓ ก้อน ๒๐    ๖๐ 
๗ ดอกคาเนช่ัน (พลาสติก) ๑ โหล ๑๗๐    ๑๐๐ 

รวม    ๗๐๐ 

ช่วงที่ ๒  

๑ ด้ายวีนัส ๑๐ หลอด ๑๐    ๑๐๐ 

๒ กรรไกร ๒ อัน ๖๐    ๑๒๐ 

๓ ไหมปัก เบอร์ ๒๕ ๒ โหล ๒๐๐    ๔๐๐ 

๔ สะดึงพลาสติก เบอร์ ๖ ๕ อัน ๓๕    ๑๗๕ 

๕ เข็มสอย เบอร์ ๑๐     ๕ แพค ๑๕    ๗๕ 

๖ เข็มร้อยมาลัย ๖ นิ้ว (สีขาว) ๑ แพค ๑๖๐    ๑๖๐ 

๗ เข็มหมุดแบบกล่อง ๑๐๐ ช้ิน ๕ กล่อง ๒๐    ๑๐๐ 

๘ สะดึงพลาสติกเบอร์ ๔ ๕ อัน ๑๕    ๗๕ 

๙ สีไม้ ๒๔ สี ๒ กล่อง ๙๐    ๑๘๐ 

๑๐ ดอกรักพลาสติก ๕๐๐ ดอก ๑ แพค ๑๑๕    ๑๑๕ 



 

๑๑ ริบบ้ินร้อยมาลัย 
(ไม่ใช่ริบบ้ินห่อของขวัญ) 

๒ ม้วน ๕๐    ๑๐๐ 

๑๒ ดอกพุดพลาสติก เกรด A ไซร์
กลาง ๑๐๐ ดอก 

๒ แพค ๘๕    ๑๗๐ 

๑๓ กรรไกรตัดด้าย ๕ อัน ๒๐    ๑๐๐ 

๑๔ พานทองพลาสติก ๒ อัน ๒๕    ๕๐ 

๑๕ พานเงินพลาสติก ๒ อัน ๒๕    ๕๐ 

๑๖ ผ้าใบตอง (ผ้าโพลี) ๓ เมตร ๘๐    ๒๔๐ 

๑๗ ดอกพุด (สด) ๗ กิโลกรัม ๗๐    ๔๙๐ 

๑๘ ดอกดาวเรือง (สด) ๓๐๐ ดอก ๑    ๓๐๐ 

๑๙ ดอกกุหลาบ (สด) ๓๐๐ ดอก ๑    ๓๐๐ 

รวม    ๓,๓๐๐ 

รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)    ๔,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง ม.ต้น 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พฒันาการเรียนสอนกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๘,๒๐๐  บาท 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงท่ี ๑ 
๑ ตู้คอนซูมเมอร์ ๔ ช่อง ๑๐ กล่อง ๔๐๐   ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

รวม    ๔,๐๐๐ 

ช่วงที่ ๒ 
๑ Cแหล่งจายไฟ DC ๑๕ 

V  ๒ A 
๓ เครื่อง ๑,๔๐๐   ๔,๒๐๐  

        
        

รวม    ๔,๒๐๐ 
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)    ๘,๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง ม.ปลาย 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พฒันาการเรียนสอนกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๙,๐๐๐ บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงท่ี ๑ 
๑ แก๊สอาร์กอน ๑ ๖๐๐   ๖๐๐ ๖๐๐ 
๒ ลวดเช่ือมมิกฟล๊ักคอ ๑ ๖๕๐   ๖๕๐ ๖๕๐ 
๓ เหล็กท่อกลม ๑ ๔๐๐   ๔๐๐ ๔๐๐ 
๔ หน้ากากเช่ือมอัตโนมัติ ๒ ๑๒๐๐   ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ 
๕ ลวดเช่ือมไฟฟ้า ๒ ๑๕๐   ๓๐๐ ๓๐๐ 
๖ เหล็กกล่อง  

๑.๕ x ๑.๕ นิ้ว ๒ มม 
๕ ๒๐๐   ๑๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวม    ๕,๔๐๐ 

 

ช่วงที่ ๒ 
๑ ดอกสว่าน ๒ หุน ๓ ดอก ๗๐   ๒๑๐ ๒๑๐ 
๒ ตะไบหยาบ ๑๒ นิ้ว ๔ อัน ๒๕๐   ๗๕๐ ๗๕๐ 
๓ ตะไบละเอียด ๑๒ นิ้ว ๔ อัน ๒๕๐   ๑๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๔ ตะไบหางหนู ๑๒ นิ้ว ๑ อัน ๒๕๐   ๒๕๐ ๒๕๐ 
๕ ดอกสว่าน ๑๒ มม. ๑ อัน ๑๕๐   ๑๕๐ ๑๕๐ 
๖ ใบเล่ือยตัดเหล็ก ๑ โหล ๒๕๐   ๒๕๐ ๒๕๐ 

รวม    ๓,๖๐๐ 
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)    ๙,๐๐๐ 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม พัฒนางานส านักงาน 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พฒันาการเรียนสอนกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน ๓,๐๐๐ บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงท่ี ๑ 
๑ หมึกเอปสัน L๓๑๐ 

(สีเหลือง น้ าเงิน แดง 
ด า) (แท้) 

๖ ชุด ๒๕๐   ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

 
๒ 

น้ าหมึกเติมเครื่อง 
ปริ้นเตอร์ BROTHER 
ด า  

๑ ชุด ๑๗๐   ๑๗๐ ๑๗๐ 

๓ เครื่องยิงกระดาษ 
เบอร์ ๑๐ MAX 

๒ ตัว ๘๒   ๑๖๔ ๑๖๔ 

๔ สมุดปกน้ าเงินหุ้ม
พลาสติก NO.๒A PVC         

๑ เล่ม ๔๗   ๔๗ ๔๗ 

๕ ปากกาไวท์บอร์ด 
ไพลอต สีน้ าเงิน 

๒ ด้าม ๒๕   ๕๐ ๕๐ 

๖ ปากกาไวท์บอร์ด 
ไพลอต สีแดง 

๒ ด้าม ๒๕   ๕๐ ๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแท

น 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

 
๑ หมึกเอปสัน L ๓๑๐ 

สีด า (แท้) 
๑ ชุด ๒๕๐   ๒๕๐ ๒๕๐ 

๒ น้ าหมึกเติมเครื่อง 
ปริ้นเตอร์ BROTHER 
ด า  

๑ ชุด ๑๗๐   ๑๗๐ ๑๗๐ 

๓ กระดาษการ์ดขาว  
๑๘๐ แกรม 

๒ ห่อ ๖๒   ๑๒๔ ๑๒๔ 

๔ เครื่องยิงกระดาษ 
เบอร์ ๑๐ MAX 

๒ ตัว ๘๒   ๑๖๔ ๑๖๔ 

๕ เทปผ้า ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๓ ม้วน ๓๘   ๑๑๔ ๑๑๔ 
๖ ปากกาไวท์บอร์ด 

ไพลอต สีน้ าเงิน 
๓ ด้าม ๒๕   ๗๕ ๗๕ 

๗ ปากกาไวท์บอร์ด 
ไพลอต สีแดง 

๓ ด้าม ๒๕   ๗๕ ๗๕ 

๘ สมุดปกน้ าเงินหุ้ม
พลาสติก NO.๒A PVC         

๑ เล่ม ๔๗   ๔๗ ๔๗ 

รวมทั้งหมด    ๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ห้องสมุด  

๑. ชื่อโครงการ/งาน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   

๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่        

๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ข้อท่ี ๓ ด้านการพัฒนาแสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  

ตัวชี้วัดข้อท่ี    

๒. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C) 

๕.  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี 

     ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี  

     เป็นพหุวัฒนธรรม 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   

เป้าหมายข้อท่ี ๒ ส่ือสารสองภาษา : นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทักษะท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษสูง เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้การติดต่อส่ือสาร การน าเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผลและการ

เจรจาความร่วมมือ ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และมีทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศท่ี

สองเพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔ - ป.๖, ม.๑ – ม.๓, ม.๔ – ม.๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือได้รับ

รางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขต

พื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา.  

 



 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อท่ี   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๔) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

     มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     ข้อท่ี ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

     ข้อท่ี ๓.๒  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๘. หลักการและเหตุผล   

การอ่านจัดเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่าน

ท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมท้ังช่วยในการ

เปล่ียนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง 

๒ ประการ คือ ประการแรกส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อน ามาใช้ใน

การด ารงชีวิตประจ าวัน ประการท่ีสองมีความส าคัญต่อการเรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรม

ท้ังหลายในการเรียนการสอน และมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย  

การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส าคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนา
สติปัญญาของคนในสังคม การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและ
ค่านิยมต่าง ๆ รวมท้ังช่วยในการเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวิตพัฒนาไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมี
ความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมท่ีไม่แพร่หลาย  
การอ่านหนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ  นับต้ังแต่การขาดแคลนหนังสือท่ีดี  และ
ตรงกับความสนใจ  การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่าน
ท้ังในและนอกสถานท่ี  ดังนั้นการอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัย  จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความ
สนใจ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี  ๒๕๔๙ เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน   

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ทักษะการใช้ภาษาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วย
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการตาม
เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 



 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้เล็งเห็นความส าคัญและตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านและการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับช้ันและมีครูเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุก
คน 

๑๑. วัตถุประสงค์   
๙.๑  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านกระบวนการเรียนการสอนและงานห้องสมุด               
๙.๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน การเขียน และการศึกษา 

ค้นคว้าหาข้อมูล 

๙.๓  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดี มีประโยชน์อย่างหลากหลาย สามารถน าไป
พัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของนักเรียน 

๙.๔  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๑๐. เป้าหมาย  
๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  

  ๑๐.๑.๑ นักเรียนทุกระดับช้ัน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  ๑๐.๑.๒ คณะครูทุกคนในบทบาทครูท่ีปรึกษาส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 

๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      
  ๑๐.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและงาน

ห้องสมุด ในระดับดีขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน การเขียน  

และการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ในระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดี มีประโยชน์อย่างหลากหลาย สามารถ
น าไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของนักเรียน ในระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ในระดับดีขึ้นไป 

 ๑๐.๒.๕ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน ในระดับดีมากขึ้นไป 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 
  ช่วงท่ี ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 



 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปกีารศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 
วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 

๑ 
ประกวดการจัดท า

หนังสือเล่มเล็ก 
  ส.ค. ๖,๐๐๐ ครูอ้อมใจ 

๒ บันทึกการอ่าน 

พ.ย.๖๔-
ก.พ.๖๕ 

 
- 

พ.ค.-ก.ย.
๖๕ 

- ครูอ้อมใจ 

๓ 
ประกวดยอดนักอ่าน 

ยอดนักยืม 
  ก.พ. ๔,๐๐๐ ครูอ้อมใจ 

๔ สัปดาห์ห้องสมุด ม.ค. ๔,๐๐๐   ครูรัตนา 

๕ 
ห้องสมุดเครือข่ายสายใย

พี่น้อง 

พ.ย.๖๔-
ก.พ.๖๕ 

- 
 

พ.ค.-ก.ย.
๖๕ 

- ครูรัตนา 

๖ นิทานเพื่อน้อง 

พ.ย.๖๔-
ก.พ.๖๕ 

 
- 

พ.ค.-ก.ย.
๖๕ 

- ครูรัตนา 

รวมงบประมาณ  ๔,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  

๑๔.  งบประมาณ  

       ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

        เงินอุดหนุน        จ านวน ....................๑๔,๐๐๐................... 
บาท 

         เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน ...................................................... บาท 
         เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี  จ านวน ...................................................... บาท 
         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน ...................................................... บาท 
         เงินอื่น ๆ   จ านวน ...................................................... บาท 

     รวมงบประมาณท้ังส้ิน จ านวน ....................๑๔,๐๐๐................... บาท 
                                                (หนึ่งหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) 
 
 

 

 

 



 

 

  ๑๔.๒  รายละเอียดในการใชง้บประมาณ 

รายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงนิงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบแทน ใช้สอย 
วสัดุ/

ครุภณัฑ์ อ ุด
หนุ

น 

บ า
รุง

กา
รศึ

กษ
า 

กิก
รร
มพ

ัฒ
นา

ผ ู้เ
รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
รี 

กิจ
กร
รม

พัฒ
นา
ผ ู้เ
รีย
น 

อื่น
ๆ 

๑. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก   ๖,๐๐๐       

๒. บันทึกการอ่าน          

๓. ประกวดยอดนักอ่าน ยอด

นักยืม 

  
๔,๐๐๐ 

      

๔. สัปดาห์ห้องสมุด   ๔,๐๐๐       

๕. ห้องสมุดเครือข่ายสายใย

พี่น้อง 
         

๖. นิทานเพื่อน้อง          

รวมงบประมาณ   ๑๔,๐๐๐       

 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 ๑๕.๑ นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 ๑๕.๒ ศูนย์การเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

๑๖. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
.๑. นักเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

 จากรายงานผลการประเมิน
โครงการ 

 แบบประเมินโครงการ 

๒. คณะครูทุกคนในบทบาทครูท่ี
ปรึกษาร้อยละ ๑๐๐ ส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 

จากรายงานผลการประเมินโครงการ ๑.  แบบประเมิน
โครงการ 

ผลลัพธ์ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรัก
การอ่าน ผ่านกระบวนการเรียน

๑. ตรวจบันทึกการอ่าน ๑. แบบประเมินบันทึก
การอ่าน 



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
การสอนและงานห้องสมุด ในระดับ
ดีขึ้นไป 

๒. ส ารวจจ านวนนักเรียนจากบันทึก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดส ารวจ
จ านวนนักเรียนจากบันทึกสถิติการ
เข้าใช้ห้องสมุด 

๒. แบบบันทึกสถิติการ
เข้าห้องสมุด 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน 
การเขียน และการศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูล ในระดับดีขึ้นไป 

ตรวจบันทึกความรู้ ผลงาน ช้ินงาน
นักเรียน หนังสือเล่มเล็ก รายงาน
เอกสาร จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ  

แบบประเมินผลงาน 

(ช้ินงานนักเรียน) 

๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักเลือก
อ่านหนังสือท่ีดี มีประโยชน์อย่าง
หลากหลาย สามารถน าไปพัฒนา
ทักษะการเขียนบันทึกความรู้จาก
เรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของ
นักเรียน ในระดับดีขึ้นไป 

๑. ตรวจบันทึกการอ่าน 
๒. ส ารวจจ านวนนักเรียนจากบันทึก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดส ารวจ
จ านวนนักเรียนจากบันทึกสถิติการ
เข้าใช้ห้องสมุด 

๑. แบบประเมินบันทึก
การอ่าน 

๒. แบบบันทึกสถิติการ
เข้าห้องสมุด 

๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู้ รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ในระดับดีขึ้นไป 

 

๑. ตรวจบันทึกการอ่าน 
๒. ส ารวจจ านวนนักเรียนจากบันทึก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดส ารวจ
จ านวนนักเรียนจากบันทึกสถิติการ
เข้าใช้ห้องสมุด 

๑. แบบประเมินบันทึก
การอ่าน 

๒. แบบบันทึกสถิติการ
เข้าห้องสมุด 

๕. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในระดับดี
มากขึ้นไป 

สอบถามความพึงพอใจ 

ของนักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

     

   ๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๗.๑ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและงานห้องสมุด 
๑๗.๒ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน การเขียน และการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล  

๑๗.๓ นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดี มีประโยชน์อย่างหลากหลาย สามารถน าไปพัฒนาทักษะการ

เขียนบันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของนักเรียน 

๑๗.๔ นักเรียนมีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

           ๑๗.๕ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
 



 

 

 

 

 

     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

             (นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน) 
 

 

 

        ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  

                   (นางภัคจิรา สารทอง) 

                                      ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 

 

 

     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายอุทิศ สาธิพา) 

                                   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
  
 

 

               ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นายสงกรานต์ บุญมี) 

                                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด       

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน         งบประมาณท่ี

ได้รับอนุมัติตามแผน  ๔,๐๐๐  บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ห้องสมุด กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 

๑ สมุดโน้ตขนาดเล็ก 
 

๓๐ ๓๐   ๙๐๐ ๙๐๐ 

๒ สมุดโน้ตขนาดกลาง 
 

๔๐ ๔๐   ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ 

๓ สมุดโน้ตขนาดใหญ่ 
 

๔๐ ๕๐   ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

รวม   ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม ประกวดหนังสือเล่มเล็ก       

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน         งบประมาณท่ี

ได้รับอนุมัติตามแผน  ๖,๐๐๐ บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ห้องสมุด กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 
๑ กระดาษร้อยปอนด์

ขาวเขียนแบบ A๔ 
๒ ๒๑๕   ๖๔๕ ๖๔๕ 

๒ เทปเยื่อกาวสองหน้า 
รุ่น ๙๙๙ ๑๒ มม.*
๑๐ หลา 

๑๒ ๑๒   ๑๔๔ ๑๔๔ 

๓ ดินสอ ๒B มาสเตอร์
อาร์ต 

๑๒ ๕   ๖๐ ๖๐ 

๔ ปากกา SAKURA  
PIGMA  MICRON  

๑๐ ๕๔   ๕๔๐ ๕๔๐ 

๕ สมุดโน๊ต ๓๒ ๕๕   ๑,๗๖๐ ๑,๗๖๐ 
๖ สมุดโน๊ต ๒๒ ๕๐   ๑,๑๐๐ ๑,๑๐๐ 
๗ สมุดโน๊ต ๒๐ ๔๕   ๙๐๐ ๙๐๐ 
๘ สีไม้ระบาย

น้ า ๑๒ สี เรนาซอง 
๑๐ ๘๕   ๘๕๐ ๘๕๐ 

รวม   ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 



 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม ประกวดยอดนักอ่าน ยอดนักยืม       

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน         งบประมาณท่ี

ได้รับอนุมัติตามแผน  ๔,๐๐๐ บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ห้องสมุด กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 
๑ สมุดโน้ตขนาดเล็ก 

 
๓๐ ๓๐   ๙๐๐ ๙๐๐ 

๒ สมุดโน้ตขนาดกลาง 
 

๔๐ ๔๐   ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ 

๓ สมุดโน้ตขนาดใหญ่ 
 

๔๐ ๕๐   ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

รวม   ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มงาน................ บริหารงานวิชาการ................... กลุ่มสาระการเรียนรู้........คณิตศาสตร์............ 

๑. ชื่อโครงการ    พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๒. ลักษณะโครงการ  (  ) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 

นโยบาย ข้อท่ี  ๓  ด้านการพัฒนาแสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
ข้อย่อยท่ี   
      ๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
      ๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี 
         ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี  
         เป็นพหุวัฒนธรรม 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อ ๑ เป็นเลิศทางวิชาการ : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ

เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖ ม.๓ หรือ ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนน เฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อย
ละ ๕๐ ขึ้นไป 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา.  

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ข้อท่ี ๒.๒  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒.๒  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 

ทางวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒.๔  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อผล 

การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 



 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ข้อท่ี ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 ข้อท่ี ๓.๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๘. หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในได้ก าหนดให้โรงเรียนด าเนินการ
พัฒนาในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร การประเมินการอ่าน คิ ด 
วิเคราะห์และเขียน รวมท้ังการท าทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ และโรงเรียน ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ต่ ากว่ามาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนดจึงมีการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อคุณภาพของนักเรียน ท่ีมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ บูรณาการรูปแบบและ
เทคนิคต่างๆในการจัดการเรียนรู้ การผลิตส่ือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาและ PISA  
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และ เพื่อยกระดับคุณภาพของ ครู และ
นักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น 

๙. วัตถุประสงค ์  

๙.๑ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน 

 ๙.๒ เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท าส่ือประกอบการเรียนการสอน 

 ๙.๓ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ของโรงเรียน 

๑๐. เป้าหมาย  
 ๑๐.๑ ด้านผลผลิต (Outputs) 
  ๑๐.๑.๑ นักเรียนทุกระดับช้ันเข้าร่วมโครงการปรบัปรุงและพัฒนาห้องเรียน 
  ๑๐.๑.๒ จ านวนครูท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕ คน 

      ๑๐.๑.๓ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจ านวน ๖ ห้องเรียน 
      ๑๐.๑.๔ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดท าและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมประกอบการ

เรียนการสอนอย่างน้อย ๑ ช้ิน/คน 
     ๑๐.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)     
  ๑๐.๒.๑ ห้องเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
  ๑๐.๒.๒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ ๘๐ มีการจัดท าและพัฒนาส่ือ/
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
  ๑๐.๒.๓ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ ๔๐  มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสะเต็มศึกษา  



 

  ๑๐.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

โรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ 

๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

ห้องศูนย์การเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 

  ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ 

วันที่/

เดือน 
งบประมาณ 

วันที่/

เดือน 
งบประมาณ 

๑ 

กิจกรรมพัฒนาการเรียน

การสอนและปรับปรุง

พัฒนาห้องเรียน 

มิ.ย.– ก.ย. 

๒๕๖๕ 
๑๘,๔๘๐   

คณะครูกลุ่ม

สาระการ

เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

รวมงบประมาณ  ๑๘,๔๘๐    

 

๑๔. งบประมาณ     
๑๔.๑ ประเภทงบประมาณ   

- เงินอุดหนุน       จ านวน ................... ๑๘,๔๘๐....................... บาท 
- เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน .................. ๑๘,๔๘๐........................ บาท 

         (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัหกร้อยเอ็ดบาทถว้น) 

 



 

๑๔.๒ รายละเอียดในการใชง้บประมาณ 

รายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงนิงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบแทน ใช้สอย 
วสัดุ/

ครุภณัฑ์ อ ุด
หนุ

น 

บ า
รุง

กา
รศึ

กษ
า 

กิก
รร
มพ

ัฒ
นา

ผ ู้เ
รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
รี 

กิจ
กร
รม

พัฒ
นา
ผ ู้เ
รีย
น 

อื่น
ๆ 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ

สอนและปรับปรุงพัฒนา

ห้องเรียน 

  ๑๘,๔๘

๐ 

      

รวมงบประมาณ   ๑๘,๔๘

๐ 

      

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑๖. วิธีประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
๑.นักเรียนทุกระดับช้ันเข้าร่วม
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องเรียน 

จากรายงานผลการประเมินโครงการ  แบบประเมินโครงการ 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  เข้าร่วม
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องเรียน 

จากรายงานผลการประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

๓. ห้องเรียนคณิตศาสตร์ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาจ านวน ๖ 
ห้องเรียน 

จากรายงานผลการประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

๔. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จัดท าและพัฒนาส่ือ/

นวัตกรรมประกอบการเรียนการ
สอนอย่างน้อย ๑ ช้ิน/คน 

จากรายงานผลการประเมินโครงการ  แบบประเมินโครงการ 



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ 

๑. ห้องเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

จากรายงานผลการประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ร้อยละ ๘๐ มีการ
จัดท าและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

ตรวจแผนการสอนของครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

แผนการสอนของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๓. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ร้อยละ ๔๐ มีแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา 

ตรวจแผนการสอนของครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

แผนการสอนของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของโรงเรียนเพิ่มขึน้ร้อยละ ๓ 

ตรวจสอบจากรายงาย ID Plan ของครู
ในกลุ่มสาระฯ 

ID Plan 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑๗.๑ ห้องเรียนได้รับการปรับปรุงและพฒันาห้องเรียน 

 ๑๗.๒ ครูจัดท าส่ือประกอบการเรียนการสอน 
 ๑๗.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ของโรงเรียน 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นายสุรจิต  จิตตางกูร) 
                                                            ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 

        ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  

                        (นางภัคจิรา   สารทอง) 
                                             ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
 

     

ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 

                              ( นายอุทิศ  สาธิพา) 
                                            ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 

 

             ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 

                        ( นายสงกรานต์  บุญมี) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอน 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน   ๓,๐๐๐  บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน..........คณิตศาสตร์......กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน

หน่วย 

ราคา

หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

รวม 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 

๑ หมึกเติมปริ้นเตอร์ Epson L๓๓๑๐ (ครบสี) ของแท้ ๔ ๒๕๐     

   

๑,๐๐๐    

๒ ปากกาไวท์บอร์ด หัวตัด ไพลอต สีน้ าเงิน ๑๒ ๒๕          ๓๐๐    

๓ เครื่องช่ังน้ าหนัก SHAPPER HD ๙๓๒๐" ๑ ๙๖๐          ๙๖๐    

๔ คัตเตอร์สแตนเลสใหญ่ UC-๕๑ อูโน่" ๒ ๓๕           ๗๐    

๕ คัตเตอร์สแตนเลสเล็ก NO.UC-๔๘ อูโน่" ๒ ๒๕           ๕๐    

๖ เทปกาว๒หน้าบาง ๑/๒นิ้ว ๓m ๔ ๓๒          ๑๒๘    

๗ เทปกาว๒หน้าบาง ๓/๔นิ้ว ๓m ๔ ๔๓          ๑๗๒    

๘ เทปลบค าผิด เปเปอร์เมท ๑๐ ๓๒          ๓๒๐    

รวมทั้งหมด     

   

๓,๐๐๐    



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน นางสาวกรรณิการ์  รินจ้อย 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอน 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน   ๓,๓๖๐  บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน..........คณิตศาสตร์......กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ท่ี รายการ 
จ านวน

หน่วย 

ราคา

หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

รวม 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 

๑ กระดาษถ่ายเอกสาร AA ๘๐แกรม A๔ ๕๐๐แผ่น ๕ ๑๔๐     ๗๐๐   

๒ กระดาษการ์ดขาว๑๘๐G A๔ ๕๐ แผ่น ๔ ๖๓     ๒๕๒   

๓ พลาสติกท าปกใส A๔ ๓ ๑๖๐     ๔๘๐   

๔ กระดาษปรุ๊ฟ ๓๑*๔๓ นิ้ว ๔๐ ๓     ๑๒๐   

๕ 

ปากกาเคมี ๒ หัวม้า (สีแดงและน้ าเงินอย่างละ 

๑๐) ๒๐ ๑๕     ๓๐๐   

๖ กรรไกร ๗ นิ้ว NO.US-๒๐๗A อูโน ่ ๒ ๕๐     ๑๐๐   

๗ เทปลบค าผิด เปเปอร์เมท ๓ ๔๐     ๑๒๐   

๘ ปากกาเขียนซีดี ๒๑๓๐ MG  ๒ ๒๐     ๔๐   

๙ กล่องเอกสารหูหิ้ว มีฝาปิด" ๑ ๒๖๐     ๒๖๐   

๑๐ ปากกาลูกลื่น ควอนต้ัม" สีน้ าเงิน ๕๐ ๕     ๒๕๐   

๑๑ ดินสอแรเงา EE สเต็ดเลอร์ MarsLumograph" ๒ ๒๕     ๕๐   

๑๒ กรรไกร ๖. น้ิว NO.US-๑๒๖A อูโน่" ๒ ๓๐     ๖๐   

๑๓ ปลั๊กไฟ ๓ ช่อง ๑สวิตซ์ ยาว ๕ เมตร สีขาว" ๒ ๓๑๔     ๖๒๘   

รวมทั้งหมด   

   

๓,๓๖๐    

 
 
 
 
 
 
 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน นายปวีณ  พรหมเผ่า 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอน 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน   ๒,๗๖๐  บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน..........คณิตศาสตร์......กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

รวม 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 

๑ กระดาษถ่ายเอกสาร AA ๘๐แกรม A๔ ๕๐๐แผ่น ๓ ๑๔๐     ๔๒๐   

๒ กระดาษการ์ดขาว๑๘๐G A๔ ๕๐ แผ่น ๒ ๖๒     ๑๒๔   

๓ พลาสติกท าปกใส A๔ ๒ ๑๖๐     ๓๒๐   

๔ กระดาษปรุ๊ฟ ๓๑*๔๓ นิ้ว ๔๐ ๓     ๑๒๐   

๕ 

ปากกาเคมี ๒ หัวม้า (สีแดงและน้ าเงินอย่างละ 
๑๐) ๒๐ ๑๕     ๓๐๐   

๖ กรรไกร ๗ นิ้ว NO.US-๒๐๗A อูโน ่ ๒ ๕๐     ๑๐๐   

๗ เทปลบค าผิด เปเปอร์เมท ๕ ๔๕     ๒๒๕   

๘ กาวลาเท็กซ ์๑๖ ออนซ์ ทีโอเอ ๒ ๔๕     ๙๐   

๙ กล่องเอกสารหูหิ้ว มีฝาปิด" ๑ ๒๖๐     ๒๖๐   

๑๐ ปากกาลูกลื่น แลนเซอร์" สีน้ าเงิน ๑๐ ๖     ๖๐   

๑๑ ปากกาเจล AGP-๑๓๖๐๔ ๑.๐ MG ๓ ๒๒     ๖๖   

๑๒ ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ไพลอต ๒ ๒๕     ๕๐   

๑๓ ปลั๊กไฟ ๓ ช่อง ๑สวิตซ์ ยาว ๕ เมตร สีขาว" ๑ ๓๑๗     ๓๑๗   

๑๔ เทปกาว (๒ หน้าบาง) ๑/๒ นิ้ว ๓M ๒ ๓๒     ๖๔   

๑๕ เทปกาว (๒ หน้าบาง) ๓/๔ นิ้ว ๓M ๓ ๔๓     ๑๒๙   

๑๖ สีเมจิก ๑๒ สี มาสเตอร์อาร์ต ๑ ๘๕     ๘๕   

๑๗ แฟ้ม ๑ กระดุม A๔ (โดม่อน) ๓ ๑๐     ๓๐   

รวมทั้งหมด     

           

๒,๗๖๐    

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน นายยงยุทธ  ตนบุญ 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอน 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน   ๓,๐๐๐  บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน..........คณิตศาสตร์......กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ท่ี รายการ 
จ านวน

หน่วย 

ราคา

หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

รวม 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 

๑ กระดาษ A๔ ๗๕ แกรม ๑๑ ๑๒๐     

    

๑,๓๒๐    

๒ กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม ๖ ๑๔๐     ๘๔๐   

๓ คลิปด า ๒ ขา no ๔.๑๑๑/๒๕ mm. ๕ ๒๕     ๑๒๕   

๔ ปากกาเขียนกระดาษโปรเจกเตอร์ horse h-๑๑๐ ๘ ๒๕     ๒๐๐   

๕ กระดาษปอนด์ขาว ๕๕G ๓๑*๔๓ นิ้ว ๔๙ ๕     ๒๔๕   

๖ ปากกาเคมี ๒ หัว ม้า สีละ ๖ ด้าม ๑๘ ๑๕     ๒๗๐   

รวมทั้งหมด     

    

๓,๐๐๐    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 



 

ช่ือกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน นายสุรจิต  จิตตางกูร 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอน 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน   ๓,๐๐๐  บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน..........คณิตศาสตร์......กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน

หน่วย 

ราคา

หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

รวม 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 

๑ วงเวียน NO.RD-๑๐๔L มาสเตอร์อาร์ต" ๔๐ ๕๔     

   

๒,๑๖๐    

๒ ไม้โปรขาว ดี" ๔๐ ๒     ๘๐   

๓ 

กระดาษวาดเขียนหยาบ A๔ (๑๒๕ แผ่น)เรนา

ซอง" ๑ ๕๐๕     ๕๐๕   

๔ ดินสอแรเงา ๖B มาสเตอร์อาร์ต เรนาซอง" ๕ ๙     ๔๕   

๕ ดินสอแรเงา EE สเต็ดเลอร์ MarsLumograph" ๒ ๒๕     ๕๐   

๖ เครื่องเจาะ ๒ รู NO.DP-๖๐๐ ช้าง" ๑ ๑๖๐     ๑๖๐   

รวมทั้งหมด     

   

๓,๐๐๐    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 



 

ช่ือกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอน 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน   ๓,๓๖๐  บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน..........คณิตศาสตร์......กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 

๑ กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐G A๔ AA ๕๐๐แผ่น" ๘ ๑๔๐   ๑๑๒๐  

๒ ใบคัตเตอร์เฉียงใหญ่ NO.๑๘๓๐ ช้าง  

(แพ็ค๑๐ ) 

๑ ๕๘   ๕๘  

๓ ครีมนับกระดาษ ช้าง" ๑ ๔๐   ๔๐  

๔ หมึกปรินเตอร์ แคนนอน ของแท้  
สีด า/สีแดง 

๒ ๓๕๐   ๗๐๐  

๕ กระดาษถ่าย Color Print ๙๐G A๔ AA" ๔ ๑๖๗   ๖๖๘  

๖ กระดาษอิงค์เจ็ท PHOTO ๑๘๐G  

(๑๐๐แผ่น)โฮบุเนะ 

๒ ๒๙๕   ๕๙๐  

๗ กระดาษการ์ด (ชาร์ท) สี ๓๑*๔๓ นิ้ว" ๒๓ ๘   ๑๘๔  

รวม   ๓,๓๖๐ ๓,๓๖๐ 

 

 

 

  



 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มงานวิชาการ / งานพัฒนาบุคลากร 

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากร 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า     โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

๓.๑ ด้านคุณภาพ 
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๒ ด้านประสิทธิภาพ 
 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่ม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เป้าหมายข้อที่ ๒ ส่ือสารสองภาษา : นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทักษะท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสูง เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้การติดต่อส่ือสาร การน าเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผลและการ
เจรจาความร่วมมือ ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และมีทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศท่ี
สองเพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔-ป.๖, ม.๑-ม.๓, ม.๔-ม.๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัล
เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๒) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      



 

ข้อท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๓) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อท่ี ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
ข้อท่ี ๓.๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๘. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เน้นการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดย
การจัดหาแหล่งการเรียนรู้ ท้ังแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และน าเอาเทคโนโลยีมา
ผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถท้ัง
ด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง 
ๆ ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและ
จิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง และขวัญก าลังใจท่ีดีด้วย 
 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการเปิด
มุมมอง และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจท่ีดี
ต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
๙. วัตถุประสงค์ 

๙.๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบ 
๙.๒ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้น าเอาความรู้ท่ีได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและ

นักเรียน 

๙.๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสามารถสร้างและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน

การสอน น าบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

๙.๔ เพื่อให้ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจท่ีดีและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๐. เป้าหมาย 
๑๐.๑ ด้านผลผลิต (Outputs) 

๑๐.๑.๑ ครูและบุคลากรโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกคน 
 ๑๐.๒ ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes) 

๑๐.๒.๑ ครูและบุคลากรโรงเรียนดงเจนวิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจในวิชา/งานท่ีรับผิดชอบ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมอ าเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงท่ี ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ พัฒนาบุคลากร ๑ ก.ค ๕,๐๐๐   
งานพัฒนา

บุคลากร 

รวมงบประมาณ  ๕,๐๐๐    

 

๑๔. งบประมาณ 

๑๔.๑ แหล่งงบประมาณ 
 เงินอุดหนุน        จ านวน ....................๕,๐๐๐................... บาท 
 เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน ................................................... บาท 
 เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี  จ านวน ................................................... บาท 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน ................................................... บาท 
 เงินอื่น ๆ   จ านวน ................................................... บาท 
     รวมงบประมาณท้ังส้ิน จ านวน ....................๕,๐๐๐................... บาท 

                                                (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 

๑๔.๒ รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงนิงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย 
วสัดุ/

ครุภณัฑ์ อ ุด
หนุ

น 

บ า
รุง

กา
รศึ

กษ
า 

กิก
รร
มพ

ัฒ
นา

ผ ู้เ
รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
รี 

กิจ
กร
รม

พัฒ
นา
ผ ู้เ
รีย
น 

อื่น
ๆ 

๑. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร   ๕,๐๐๐       

รวมงบประมาณ   ๕,๐๐๐       

 

 



 

 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 ๑๕.๑ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 ๑๕.๒ ครูและบุคลากรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

๑๖. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 
๑. ครูและบุคลากรโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม  

 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

แบบรายงาน 

ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes) 
๑. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
และปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

 

ร้อยละ ๘๕ 
 

แบบสังเกตการสอน 

 
๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๗.๑ บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

๑๗.๒ บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถน ามาขยายผล
ให้กับผู้อื่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

                 (นายพิพิธพฒัน์ ณ น่าน) 
                                         ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 

          ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                  (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                         ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 

       ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 

 
 
 
          ลงช่ือ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม พัฒนาบุคลากร              . 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พัฒนาบุคลากร            . 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๕,๐๐๐       บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน     พัฒนาบุคลากร กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ       . 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน

หน่วย 

ราคา/

หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 

ค่าตอบ

แทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑ กระดาษอิงค์เจ็ท PHOTO (๑๐๐

แผ่น) โฮบุเน 

๕ ๒๙๕   ๑๔๗๕  

๒ กระดาษถ่าย Color Print ๙๐G A

๔ AA 

๑๒ ๑๖๗   ๒๐๐๔  

๓ พลาสติกเคลือบ A๔ ช้าง ๑ ๓๕๐   ๓๕๐  

๔ ซองน้ าตาล ๙*๑๒ นิ้ว KA ๒ ๑๑๐   ๒๒๐  

๕ เทปใส ๑ นิ้ว ๗๒ หลา NO.๖๐๕ 

๓M 

๕ ๖๐   ๓๐๐  

๖ แท่นตัดเทปแกนใหญ่ ๑ ๗๐   ๗๐  

๗ แฟ้มโชว์ ๓ ห่วง A๔ NO.๔๔๔ 

ช้าง 

๕ ๑๑๕   ๕๗๕  

๘ ดินสอเเรเงา ๒B มาร์ก สเต็ดเลอร์" ๑ ๖   ๖  

        

รวม (ห้าพันบาทถ้วน) ๕,๐๐๐ บาท 
 

 

  



 

 

 
แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา ๒๔๖๕ 

กลุ่มงาน….บริหารงานวิชาการ.....งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ .....งานอนามัยโรงเรียน.....  
๑. ชื่อโครงการ/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ICT)  ส่งเสริมสุขภาพสถานการณ์โควิด ๑๙ 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน   งานประจ า     โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม ่
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 นโยบาย ข้อที่  ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 ตัวชี้วัดข้อท่ี ๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 เป้าหมายท่ี ๕  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นผู้ท่ีมีจิต
สาธารณะและจิตส านึกในการส่งเสริม พิทักษ์ และปกป้องส่ิงแวดล้อม รวมท้ังมีทักษะเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นพลเมืองโลก 
 ตัวชี้วัดท่ี ๕.๒  ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท่ีเกี่ยวกับการท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนช้ัน ป.๔ - ป.๖ ม.๑ - ม.๓ 
และ ม.๔ - ม.๖ ได้ท าขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเองท่ีได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกและร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน 
หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน  

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา.  

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ข้อท่ี   ๒.๕ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 

 



 

๘. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า

ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ (มาตรฐาน ๒๒ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓) และข้อเสนอแนะจากการประเมินของ สมศ. ท่ีมีต่อโรงเรียนดง
เจนวิทยาคมในรอบท่ี ๓ ในด้านการบริหารจัดการศึกษา พบว่า สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
โดยเฉพาะสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองการบริหารจัดการงาน
วิชาการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศของแต่ละงาน เช่น งานวิชาการ งาน
บุคลากร เป็นต้น แล้วน ามารวมเป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  

สารสนเทศทางด้านงานอนามัยก็มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาวะท่ีสมบูรณ์
แข็งแรงของผู้เรียน  งานอนามัยจึงให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลความแข็งแรงของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน  เพื่อสร้างดุลยภาพทางการเรียนรู้วิชาการควบคู่กับวิถีแห่งการสร้าง
เสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี โรงเรียนตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด ๑๙ งานอนามัยโรงเรียน จึงจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
อย่างหลากหลาย เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิผู้เรียน บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนผู้ท่ีมาติดต่องานราชการโดย
เครื่องเทอร์โมแสกนท่ีทันสมัยการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด ๑๙  ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียน บุคลากร
ภายในโรงเรียนและชุมชนปลอดภัยจากเช้ือโควิด ๑๙ 
๙. วัตถุประสงค์ 
 ๙.๑ เพื่อให้ผู้เรียน บุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 
๑๙ 
 ๙.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการป้องกันตนเองและชุมชนให้ปลอดภัยจากเช้ือโควิด ๑๙ 
๑๐. เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑ ผู้เรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ครู และบุคลากรของโรงเรียน ชุมชนท่ีมาติดต่องาน

ราชการกับทางโรงเรียนได้รับบริการ 
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)      
 ๑๐.๒.๑  ผู้เรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ครู และบุคลากรของโรงเรียน ชุมชนท่ีมาติดต่องาน

ราชการกับทางโรงเรียนปลอดภัยจากเช้ือโควิด ๑๙ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑๐.๒.๒ ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการป้องกันตนเองและชุมชนให้ปลอดภัยจากเช้ือโควิด 

๑๙ ร้อยละ ๑๐๐ 

 



 

๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
ห้องพยาบาลและโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 
              ช่วงท่ี ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 
                 ช่วงท่ี ๒ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

วันที่/

เดือน 
งบประมาณ 

วันที่/

เดือน 
งบประมาณ 

๑ 

จัดป้ายนิเทศให้

ความรู้เกี่ยวกับ 

โควิด ๑๙ 

มิถุนายน ๑,๐๙๕ ตุลาคม ๑,๐๔๕ ครูเรือนค า

และคณะ 

๒ 
กิจกรรมตรวจวัด

อุณหภูมิ 

พฤษภาคม   ๒,๘๕๐ ตุลาคม ๔,๙๕๐ ครูเรือนค า

และคณะ 

๓ 

กิจกรรมการป้องกัน

การแพร่ระบาดของ

โควิด ๑๙ 

ตลอดปี

การศึกษา 

  ๑๓,๗๐๐ ตลอดปี

การศึกษา 

๖,๓๖๐ ครูเรือนค า

และคณะ 

รวมงบประมาณ  ๑๗,๖๔๕  ๑๒,๓๕๕  

๑๔.  งบประมาณ  
     ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 
             เงินอุดหนุน       จ านวน ..................................................... บาท 

- เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 

                   เงินอื่น ๆ  จ านวน .................๓๐,๐๐๐.......................บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน .................๓๐,๐๐๐...................... บาท  

           (……….สามหมื่นบาทถ้วน……) 

 



 

๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เก่ียวกับ 

โควิด ๑๙ 

  ๒,๑๔๐  ๒,๑๔๐ 

๒. กิจกรรมตรวจวัดอุณหภูมิ   ๗,๘๐๐    ๗,๘๐๐ 

๓. กิจกรรมการป้องกันการแพร ่

ระบาดของโควิด ๑๙ 

  ๒๐,๐๖๐  ๒๐,๐๖๐ 

รวมงบประมาณ     ๓๐,๐๐๐ 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑  งานอนามัยโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๒  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงเจน 
 ๑๕.๓  สาธารณสุขอ าเภอภูกามยาวและจังหวัดพะเยา 
 ๑๕.๔  โรงพยาบาลพะเยา 
๑๖. การประเมินผลโครงการ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเปา้หมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
ด้านผลผลิต (Outputs)  
      ผู้เรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ครู 
และบุคลากรของโรงเรียน ชุมชนที่มา
ติดต่องานราชการกับทางโรงเรียนได้รับ
บริการ 
ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)      
     ๑. ผู้เรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
ครู และบุคลากรของโรงเรียน ชุมชน
ที่มาติดต่องานราชการกับทางโรงเรียน
ปลอดภัยจากเชื้อโควิด ๑๙ ร้อยละ 
๑๐๐ 
     ๒. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการ
ป้องกันตนเองและชุมชนให้ปลอดภัย
จากเชื้อโควิด ๑๙  
ร้อยละ ๑๐๐ 

- สรุปผลและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน บุคลากรภายในโรงเรียนชุมชนต่อ
โครงการสง่เสริมสุขภาพสถานการณ์โควิด 
๑๙ 
- สอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน
บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน ต่อการจัด
มาตรการป้องกันโควิด ๑๙ ของงาน
อนามัยโรงเรียน 

- แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน บุคลากร
ภายในโรงเรียนชุมชนต่อ
โครงการสง่เสริมสุขภาพ
สถานการณ์โควิด ๑๙ 
 
- แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เรียนบุคลากรภายใน
โรงเรียน ชุมชน ต่อการจัด
มาตรการป้องกันโควิด ๑๙ 
ของงานอนามัยโรงเรียน 

 

 



 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      ๑. ผู้เรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ครู และบุคลากรของโรงเรียน ชุมชนท่ีมาติดต่องานราชการกับทาง
โรงเรียนปลอดภัยจากเช้ือโควิด ๑๙ ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๒. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการป้องกันตนเองและชุมชนให้ปลอดภัยจากเช้ือโควิด ๑๙ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางเรือนค า ค าโมนะ) 
                                        ต าแหน่ง  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
 
 
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ  
           (นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง) 
                                         ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 
 
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
              (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 
          ว่าท่ีร้อยตรี   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
              ( นายสงกรานต์ บุญมี ) 
                                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม    จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด ๑๙ 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   ส่งเสริมสุขภาพสถานการณ์โควิด ๑๙ 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน..........๒,๑๔๙..............บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน........อนามัยโรงเรียน...........กลุ่มงาน.............บริหารงานท่ัวไป.......... 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๙ ก.ย. ๒๕๖๕) 
 
๑ กระดาษ A๔ ๘๙ แกรม ดับเบิ้ลเอ ๒ รีม ๑๔๖   ๒๙๑ ๒๙๑ 

 ๒ กรรไกร ๙”/  คนป่า ๒ ๙๕   ๑๙๙ ๑๙๙ 
 ๓ กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า  

(คละสี) 
๓๙ แผ่น ๖   ๑๘๙ ๑๘๙ 

 ๔ คัตเตอร์โครงสแตนเลส ใหญ่ ๑ ๓๘   ๓๘ ๓๘ 
 ๕ เทปโฟม ๒ หน้า/ ๒๑ ม.ม.× ๕

เมตร/ ๓ เอ็ม 
 

๒ ม้วน ๑๙๘   ๓๙๖ ๓๙๖ 

รวม   ๑,๙๙๕ ๑,๙๙๕ 
 

ช่วงท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒  ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 
๑ ปากกาลูกล่ืนสีแดง (ควอนต้ัมสเก็ต 

๑๑๑)  
๑๑ ด้าม ๕   ๕๕ ๕๕ 

๒ ปากกาลูกล่ืนน้ าเงิน (ควอนต้ัมส
เก็ต ๑๑๑) บรรจุ ๕๙ ด้าม/ 
กระบอก 

๑ 
 กระบอก  

๑๕๙   ๑๕๙ ๑๕๙ 

๓ กระดาษ A๔ ๘๙ แกรม ดับเบิ้ลเอ   ๒ รีม ๑๔๕   ๒๙๙ ๒๙๙ 
๔ แฟ้มโชว์เอกสาร A๔ / ๔๔๔/ ช้าง ๒ แฟ้ม ๑๙๙   ๒๙๙ ๒๙๙ 
๕ ดอกไม้ติดมุมป้ายนิเทศ  ๑๔ ช้ิน ๒๕   ๓๕๙ ๓๕๙ 

รวม     

รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)   ๑,๙๔๕ ๑,๙๔๕ 
 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม    กิจกรรมตรวจวัดอุณหภูมิ 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสถานการณ์โควิด ๑๙ 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน..........๗,๘๙๙..............บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน........อนามัยโรงเรียน...........กลุ่มงาน.............บริหารงานท่ัวไป......... 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

๑ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ๑ ๑,๕๙๙   ๑,๕๙๙ ๑,๕๙๙ 
๒ เครื่องเทอร์โมสแกนใช้วัดอุณหภูมิ

พร้อมเจล 
กระจาย 

๒ ๒.๑๙๙   ๔.๒๙๙ ๔,๒๙๙ 

รวม ๕,๗๙๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม    กิจกรรมตรวจวัดอุณหภูมิส าหรับคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสถานการณ์โควิด ๑๙ 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน..........๒,๑๙๙..............บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน........อนามัยโรงเรียน...........กลุ่มงาน.............บริหารงานท่ัวไป......... 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

๑ เครื่องเทอร์โมสแกนใช้วัดอุณหภูมิ
พร้อมเจล 
กระจาย 

๑ ๒.๑๙๙   ๒,๑๙๙ ๒,๑๙๙ 

รวม ๒,๑๙๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
 

ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙  
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสถานการณ์โควิด 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน........๒๙,๙๖๙..........บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน........อนามัยโรงเรียน...........กลุ่มงาน.............บริหารงานท่ัวไป.......... 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๙ ก.ย. ๒๕๖๕) 
๑ หน้ากากอนามัย(ทางการแพทย์) ๒๙ กล่อง  ๘๙   ๑,๖๙๙ ๑,๖๙๙ 

 ๒ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ๓ เครื่อง ๙๕๙   ๒,๘๕๙ ๒,๘๕๙ 
 ๓ แอลกอฮอล์สเปร์ แกลลอน ๕ ลิตร ๒๙ 

แกลลอน 
๔๒๙   ๘,๔๙๙ ๘,๔๙๙ 

 ๔ แอลกอฮอล์เจล ขวด ๕๙๙ ซีซ ี ๒๙ ขวด ๑๒๙   ๒,๔๙๙ ๒,๔๙๙ 
 ๕ เครื่องเทอร์โมสแกนใช้วัดอุณหภูมิ

พร้อมเจลกระจาย 
๑ เครื่อง ๑,๓๙

๙ 
  ๑,๓๙๙ ๑,๓๙๙ 

รวม    ๑๖,๕๕
๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา ๒๔๖๕ 

กลุ่มงาน   บริหารงานทั่วไป งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้    งานอนามัยโรงเรียน  

๑. ชื่อโครงการ/งาน  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน   งานประจ า     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 นโยบาย ข้อที่  ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 ตัวชี้วัดข้อท่ี ๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 เป้าหมายท่ี ๔  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) และสามารถสร้างนวัตกรรม ได้ด้วยตนเอง 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒  ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) ด้าน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงาน
อาชีพ และภาษาต่างประเทศ ท่ีผู้เรียน ช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน 
หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ (เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวที
การแสดง/แข่งขัน) 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน  

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา.  

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ข้อท่ี   ๒.๕ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 



 

 

๘. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า

ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ (มาตรฐาน ๒๒ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓) และข้อเสนอแนะจากการประเมินของ สมศ. ท่ีมีต่อโรงเรียนดง
เจนวิทยาคมในรอบท่ี ๓ ในด้านการบริหารจัดการศึกษา พบว่า สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
โดยเฉพาะสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองการบริหารจัดการงาน
วิชาการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศของแต่ละงาน เช่นงานวิชาการ งาน
บุคลากร เป็นต้น แล้วน ามารวมเป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  

สารสนเทศทางด้านงานอนามัยก็มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาวะท่ีสมบูรณ์
แข็งแรงของผู้เรียน  งานอนามัยจึงได้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลความแข็งแรงของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน  เพื่อสร้างดุลยภาพทางการเรียนรู้วิชาการควบคู่กับวิถีแห่งการสร้าง
เสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี โรงเรียนตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพจึงจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีหลากหลาย เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ กิจกรรมบริการสุขภาพผู้ป่วย 
บริการด้านยา เป็นต้น  ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมท่ีน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๙. วัตถุประสงค์ 
 ๙.๑ เพื่อให้งานอนามัยได้จัดส่งเสริมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน 
 ๙.๒ เพื่อสร้างศักยภาพการบริการด้านสุขภาพให้ผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
๑๐. เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑ ผู้เรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับบริการ 
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)      
 ๑๐.๒.๑  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอร้อยละ ๘๐ ได้ระดับ

ดีขึ้นไป  
๑๐.๒.๒ ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑๐.๒.๓  ผู้เรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ

รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศร้อยละ ๘๐  ได้ระดับดีเย่ียมข้ึนไป 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

ห้องพยาบาลและโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 



 

              ช่วงท่ี ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 
                 ช่วงท่ี ๒ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

วันที่/

เดือน 
งบประมาณ 

วันที่/

เดือน 
งบประมาณ 

๑ 
จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ มิถุนายน ๑,๗๐๕ ตุลาคม ๑,๓๑๐ ครูเรือนค า

และคณะ 

๒ 
การปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้น 

ตลอดปี

การศึกษา 

๕,๘๖๕ ตลอดปี

การศึกษา 

๖,๔๒๐ ครูเรือนค า 

๓ 
จัดอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

มิถุนายน ๑,๐๐๐ - - ครูเรือนค า

และคณะ 

๔ 
อย. น้อย ตลอดปี

การศึกษา 

  - ตลอดปี

การศึกษา 

- ครูเรือนค า

และคณะ 

รวมงบประมาณ  ๙,๐๖๐  ๗,๒๔๐  

๑๔.  งบประมาณ  
     ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 
         - เงินอุดหนุน       จ านวน ..................๑๖,๓๐๐...................... บาท 

- เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ..................๑๖,๓๐๐........................ บาท  

(……….หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน.…..) 
 

 

 



 

 

 

๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ - -  -  

๒. การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น - -  -  

๓. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

อนามัย 

๑,๐๐๐ - - -  

๔.  อย. น้อย - - - -  

รวมงบประมาณ ๑,๐๐๐  ๑๕,๓๐๐ - ๑๖,๓๐๐ 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑  งานอนามัยโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๒  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงเจน 
 ๑๕.๓  สาธารณสุขอ าเภอภูกามยาวและจังหวัดพะเยา 
 ๑๕.๔  โรงพยาบาลพะเยา 
๑๖. การประเมินผลโครงการ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เรียนโรงเรียนดง
เจนวิทยาคม ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  ได้รับบริการ 
ผลลัพธ์  
๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้น
ไป  

- สรุปผลและประเมินความพึงพอใจ
ของโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน 
- สอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนท่ี
มีต่อห้องอนามัยโรงเรียนและ 
การบริการห้องอนามัยโรงเรียน 

- แบบรายงานสุขภาวะ
ของผู้เรียนและแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้
- แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อ
ห้องอนามัยโรงเรียนและ
การบริการห้องอนามัย
โรงเรียน 



 

๒. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้น
ไป 
๓. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด
ให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะ
ท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
ร้อยละ ๘๐  ได้ระดับดีเย่ียมข้ึนไป 

 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
        ๑๗.๑ งานอนามัยโรงเรียนได้ดูแลผู้เรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ        
 ๑๗.๒ งานอนามัยโรงเรียนได้ดูแลผู้เรียนให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
        ๑๗.๓  งานอนามัยโรงเรียนได้ดูแลผู้เรียนให้รู้จักการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 

    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางเรือนค า ค าโมนะ) 
                                        ต าแหน่ง  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
 
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง) 
                                         ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 
  
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
              (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
 
 



 

          ว่าท่ีร้อยตรี   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายสงกรานต์  บุญมี) 
                                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม    จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน..........๓,๙๑๕..............บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน........อนามัยโรงเรียน...........กลุ่มงาน.............บริหารงานท่ัวไป.......... 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
๑ แฟ้มโชว์เอกสาร A๔ / ๔๔๔/ ช้าง ๓ ๑๙๙   ๓๙๙ ๓๙๙ 
๒ ซองเติมแฟ้มโชว์เอกสาร A๔ ๕ ๒๙   ๑๙๙ ๑๙๙ 
๓ กระดาษ A๔ ๘๙ แกรม ดับเบิ้ลเอ ๒ รีม ๑๔๕   ๒๙๙ ๒๙๙ 
๔ กรรไกร ๙”/  คนป่า ๑ ๙๕   ๙๕ ๙๕ 
๕ กรรไกร ๗”/  คนป่า ๒ ๖๕   ๑๓๙ ๑๓๙ 
๖ กาว ๒ หน้าบาง (ทิชชูเทป) ๑ นิ้ว ๑๙ 

หลา 
๑๙ ม้วน ๑๓   ๑๓๙ ๑๓๙ 

๗ กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า (คละสี) ๓๙ แผ่น ๖   ๑๘๙ ๑๘๙ 
๘ คัตเตอร์โครงสแตนเลส ใหญ่ ๑ ๓๘   ๓๘ ๓๘ 
๙ กาวลาเท็กซ์ ๘ ออน/ TOA ๒ ๒๓   ๔๖ ๔๖ 

๑๙ เทปโฟม ๒ หน้า/ ๒๑ ม.ม.× ๕เมตร/ ๓ 
เอ็ม 

๒ ม้วน ๑๙๘   ๓๙๖ ๓๙๖ 

รวม   ๑,๗๙๕ ๑,๗๙๕ 
ช่วงท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒  ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 
๑ น้ ายาลบค าผิด/ ปากกา / เพนเทล ๒ ๘๕   ๑๗๙ ๑๗๙ 
๒ ปากกาลูกล่ืนน้ าเงิน (ควอนต้ัมสเก็ต 

๑๑๑) บรรจุ ๕๙ ด้าม/ กระบอก 
๑ ๑๕๙    

๑๕๙ 
 

๑๕๙ 
๓ กระดาษ A๔ ๘๙ แกรม ดับเบิ้ลเอ ๒ รีม ๑๔๕   ๒๙๙ ๒๙๙ 
๔ แฟ้มโชว์เอกสาร A๔ / ๔๔๔/ ช้าง ๒ ๑๙๙   ๒๙๙ ๒๙๙ 
๕ ดอกไม้ติดมุมป้ายนิเทศ ๒๙ ๒๕   ๕๙๙ ๕๙๙ 



 

รวม   ๑,๓๑๙ ๑,๓๑๙ 
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)   ๓,๙๑๕ ๓,๙๑๕ 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม    การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน..........๑๒,๒๘๕..............บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน........อนามัยโรงเรียน...........กลุ่มงาน.............บริหารงานท่ัวไป......... 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
๑ พลาสเตอร์ปิดแผล  ๔ กล่อง ๘๙   ๓๒๙ ๓๒๙ 
๒ ยาไทลินอล   ๒ กล่อง ๒๒๙   ๔๔๙ ๔๔๙ 
๓ ยาธาตุน้ าขาวตรากระต่ายบิน ๑๒ ขวด ๓๕   ๔๒๙ ๔๒๙ 
๔ ยาแก้ปวดพอนสแตน ๕๙๙ มก. 

กล่อง ๑๙๙ เม็ด 
 ๑ กล่อง ๙๙๙   ๙๙๙ ๙๙๙ 

๕ Buscopan     ๕ แผง ๓๕   ๑๗๕ ๑๗๕ 
๖ Zam Buk (ฝาเขียว)  ๑๙ ตลับ ๒๕   ๒๕๙ ๒๕๙ 
๗ เคาน์เตอร์แพนคูล   ๑๑ 

กล่อง 
๕๙   ๕๕๙ ๕๕๙ 

๘ เซทริซิน (แก้แพ้) ๒๘ แผง  ๒๙   ๕๖๙ ๕๖๙ 
๙ ยาแก้ไอ(ยาเม็ด) ๑๕ แผง ๑๕   ๒๒๕ ๒๒๕ 

๑๙ ยา MIRACID (โรคกระเพาะ กรด
ไหลย้อน) 

   ๕ กล่อง ๕๙   ๒๕๙ ๒๕๙ 

๑๑ ผ้าก็อชพับ  ๓*๓ ๑๙๙ ช้ิน    ๓ กล่อง ๗๕   ๒๒๕ ๒๒๕ 
๑๒ คาลาไมน์แก้ผดผ่ืน ๑๒ ขวด ๒๕   ๓๙๙ ๓๙๙ 
๑๓ ยาหยอดตา    ๙ 

หลอด 
๓๕   ๓๑๕ ๓๑๕ 

๑๔ น้ ายาล้างตา ออฟซ่า (ขนาดเล็ก)   ๖ กล่อง ๓๙   ๑๘๙ ๑๘๙ 
๑๕ เบดาดีน ขวดเล็ก  ๑๕ ขวด ๑๙   ๑๕๙ ๑๕๙ 
๑๖ ส าลีก้าน ๕ ถุง ๒๕   ๑๒๕ ๑๒๕ 



 

๑๗ ส าลีม้วน ๓ ม้วน ๑๖๙   ๔๘๙ ๔๘๙ 

 
รวม 

 
 

   
๕,๘๖๕ 

 
๕,๘๖๕ 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒  ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 
๑ ยาไทลินอล กล่อง ๒๙๙ เม็ด ๖ กล่อง ๒๙๙   ๑,๒๙๙ ๑,๒๙๙ 
๒ ยาธาตุน้ าขาวตรากระต่ายบิน ๘ ขวด ๕๙   ๔๙๙ ๔๙๙ 
๓ ยาแก้ปวดพอนสแตน ๕๙๙ มก. 

กล่อง ๑๙๙ เม็ด 
๒ กล่อง ๕๙๙   ๑,๙๙๙ ๑,๙๙๙ 

๔ เทปใสพันแผล ½ นิ้ว ๑๙ หลา 
(ม้วน) 

๑๙ ม้วน ๔๙   ๔๙๙ ๔๙๙ 

๕ เคาน์เตอร์แพนคูล ๑๒ หลอด ๕๕   ๖๖๙ ๖๖๙ 
๖ เซทริซิน (แก้แพ้) ๔๙ แผง  ๒๙   ๘๙๙ ๘๙๙ 
๗ ยาแก้ไอ(ยาเม็ด) ๓๒ แผง ๒๙   ๖๔๙ ๖๔๙ 
๘ เบดาดีน  ๑๖ ๔๕   ๗๒๙ ๗๒๙ 
๙ เจล/ สบู่เหลวล้างมือ ๔ ขวด ๑๕๙   ๖๙๙ ๖๙๙ 

รวม   ๖,๔๒๙ ๖,๔๒๙ 
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)   ๑๒,๒๘

๕ 
๑๒,๒๘

๕ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม    จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน..........๑,๙๙๙..............บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน........อนามัยโรงเรียน...........กลุ่มงาน.............บริหารงานท่ัวไป.......... 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
๑ ของท่ีระลึก ๑ ๑,๙๙๙ ๑,๙๙๙   ๑,๙๙๙ 

รวม ๑,๙๙
๙ 

  ๑,๙๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๔๖๕ 
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานส านักงานบริหารทั่วไป 

๑. ชื่อโครงการ/งาน  พัฒนางานส านักงานบริหารท่ัวไป 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน   งานประจ า     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 นโยบาย ข้อที่  ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัดข้อท่ี 
 ๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
๔.  ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 เป้าหมายท่ี ๔ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) และสามารถสร้างนวัตกรรม ได้ด้วยตนเอง 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒ ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) ด้าน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงาน
อาชีพ และภาษาต่างประเทศ ท่ีผู้เรียน ช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน 
หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ (เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวที
การแสดง/แข่งขัน) 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน  

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๗ การเสริมสร้างพัฒนา  อาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนความสัมพันธ์
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการเข้ามามี
ส่วนร่วมจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ 
 



 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ข้อท่ี   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
 อย่างมีคุณภาพ 
๘. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ (มาตรฐาน ๒๒, ๒๔ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓) และข้อเสนอแนะจากการประเมินของ สมศ. ท่ีมีต่อ
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมในรอบท่ี ๓ ในด้านบริหารจัดการศึกษา พบว่าสถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองการบริหาร
จัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศของแต่ละงาน เช่นงาน
วิชาการ งานบุคลากร เป็นต้น แล้วน ามารวมเป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 การพัฒนางานส านักงานบริหารท่ัวไป เป็นการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน การจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมให้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยพัฒนาด้านอาคาร มีความสะอาด  ความร่ม
รื่นสวยงาม มีความปลอดภัยและปลอดสารเสพติด  
๙. วัตถุประสงค์ 
 ๙.๑ เพื่อให้งานส านักงานบริหารท่ัวไป มีการจัดระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและอ านวยความสะดวก
แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 
๑๐. เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกคน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการ
อย่างท่ัวถึงและได้ผลประโยชน์อย่างสูงสุดเมื่อใช้บริการอาคารต่างๆ 
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)      
 ๑๐.๒.๑ งานส านักงานบริหารท่ัวไป มีการจัดระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 



 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 
 ช่วงท่ี ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ 

มี.ค. ๒๕๖๕ 
๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ 

ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 
วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 

๑ 
พัฒนาส านักงานบริหาร
ท่ัวไป 

 ๒,๗๖๐  ๖,๕๘๕ 
ครูพัชราและ
คณะ 

รวมงบประมาณ  ๒,๗๖๐  ๖,๕๘๕  
 
๑๔.  งบประมาณ  
     ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ[‘ 
          เงินอุดหนุน       จ านวน ..................๙,๓๔๕...................... บาท 

- เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ..................๙,๓๔๕.................... บาท  

                                       (……….เก้าพันสามร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน.…..) 

๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑. พัฒนาส านักงานบริหารท่ัวไป ๑,๐๐๐  ๘,๓๔๕  ๙,๓๔๕ 
รวมงบประมาณ ๑,๐๐๐  ๘,๓๔๕  ๙,๓๔๕ 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑ งานแผนงานและงานประกันคุณภาพโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๒ งานพัสดุโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๓ งานอาคารสถานท่ี 



 

 
๑๖. การประเมินผลโครงการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน  ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
บริการอย่างท่ัวถึงและได้
ผลประโยชน์อย่างสูงสุดเมื่อใช้
บริการอาคารต่างๆ 
 
ผลลัพธ์  
๑. ร้อยละ ๙๐ ของงานอาคาร
สถานท่ี มีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องปฏิบัติการ อยู่ใน
ระดับดีเลิศ สะอาด ร่มรื่น แข็งแรง 
ปลอดภัย เป็นระเบียบ และสวยงาม 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถ้วน
ตามบริบทโรงเรียน 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของงานส านักงาน
บริหารท่ัวไป มีการจัดระบบ
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 

- ประเมินความพึงพอใจโครงการ
พัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ี 
- สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ท่ีมีต่อการใช้บริการระบบงานอาคาร
สถานท่ี 

- แบบประเมินความพึง
พอใจโครงการพัฒนา
พัฒนาระบบงานอาคาร
สถานท่ี 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ต่อการใช้บริการ
ระบบงานอาคารสถานท่ี 

  

 

 

 

 

 



 

 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       ๑๗.๑ งานอาคารสถานท่ีมีการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ เพียงพอ และมีความสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัยต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ๑๗.๒ งานอาคารสถานท่ีมีการพัฒนางานนกัการภารโรงให้มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมแหล่ง
เรียนรู้เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการท างาน 
       ๑๗.๓ งานส านักงานบริหารท่ัวไป มีการจัดระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันและอ านวยความสะดวกแก่
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 
  
     ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์) 
                                     ต าแหน่ง  หัวหน้างานส านักงานบริหารท่ัวไป 
 
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง) 
                                      ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 
  
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
            (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                      ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
                                 
 
                                 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                      ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 
               ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม    พัฒนางานส านักงานบริหารท่ัวไป 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน..........๙,๓๔๕...............บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน........งานส านักงาน....กลุ่มงาน............บริหารงานท่ัวไป.......... 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑  
๑ ลวดเย็บ NO.๒๓/๘ ช้าง                       ๑๐ ๘๐   ๘๐๐ ๘๐๐ 
๒ ชุดเครื่องเย็บ NO.๑๐ BASE/Y๒ ช้าง          ๓ ๖๐   ๑๘๐ ๑๘๐ 
๓ เทปใส ๓/๔ นิ้ว ๗๒ หลา NO.๖๐๕ ๓M            ๑๐ ๓๐   ๓๐๐ ๓๐๐ 
๔ แท่นตัดเทป No.๒๕ ออร์ก้า                   ๑ ๑๑๐   ๑๑๐ ๑๑๐ 
๕ ลวดเย็บ NO.๑๐ ช้าง                         ๑๒ ๗   ๘๔ ๘๔ 
๖ กาวลาเท็กซ์ ๘ ออนซ์/TOA ๓ อัน  ๒๕   ๗๕ ๗๕ 
๗ หมึกปรินเตอร์ CANON สีด า/สีฟ้า/สี

เหลือง/สีแดง  
๔ ขวด ๓๐๐   ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

๘ สันรูด ขนาด ๔ มม. ๙ อัน ๔   ๓๖ ๓๖ 
รวม   ๒,๗๖๐ ๒,๗๖๐ 

ช่วงที่ ๒  
๑ ธงชาติขนาด ๓๐๐*๔๕๐ ๔ ๕๕๐   ๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐ 
๒ ธงโรงเรียน(จ้างเหมาเย็บ) ๑ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐ 
๓ ช้ันไม้สามช้ัน ๑ ตู้ ๑,๒๐๑   ๑,๒๐๑ ๑,๒๐๑ 
๔ กระดาษถ่ายcolor print ๙๐G (ดับเบ้ิล A) ๓ รีม ๑๖๗   ๕๐๑ ๕๐๑ 
๕ แฟ้มโชว์ ๓ ห่วง A๔ NO.๔๔๔ ช้าง (สีฟ้า) ๓ แฟ้ม ๑๑๗   ๓๕๑ ๓๕๑ 
๖ ป้ายช่ือตั้งโต๊ะ ๑๒ นิ้ว สูง ๔ นิ้ว ๒ หน้า ๔ ๑๓๕   ๕๔๐ ๕๔๐ 
๗ เทปผ้า ๑.๕ นิ้ว Nuvo" น้ าเงิน ๖ ๔๕   ๒๗๐ ๒๗๐ 
๘ น้ ายาลบค าผิดปากกา ๑๐มล. ช้าง เมเปิ้ล 

BLIS 
๓ ๓๕   ๑๐๕ ๑๐๕ 

๙ กระดาษดับเบิ้ล A ๘๐ แกรม ๑ ๑๔๐   ๑๔๐  
๑๐ สันรูด ๕ มม. A๔" ๖ ๔   ๒๔  

รวม ๑,๐๐๐  ๕,๕๘๕ ๖,๕๘๕ 
รวมทั้งหมด (เก้าพันสามร้อยส่ีสิบห้าบาท)   ๙,๓๔๕ ๙,๓๔๕ 



 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๔๖๕ 
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานอาคารสถานที ่

๑. ชื่อโครงการ/งาน  พัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ี 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน   งานประจ า     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 นโยบาย ข้อที่  ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัดข้อท่ี 
 ๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
๔.  ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 เป้าหมายท่ี ๔  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) และสามารถสร้างนวัตกรรม ได้ด้วยตนเอง 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒  ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) ด้าน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงาน
อาชีพ และภาษาต่างประเทศ ท่ีผู้เรียน ช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน 
หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ (เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวที
การแสดง/แข่งขัน) 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน  

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๗ การเสริมสร้างพัฒนา  อาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนความสัมพันธ์
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการเข้ามามี
ส่วนร่วมจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ 
 
 



 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ข้อท่ี ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
 อย่างมีคุณภาพ 
๘. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ (มาตรฐาน ๒๒, ๒๔ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓) และข้อเสนอแนะจากการประเมินของ สมศ. ท่ีมีต่อ
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมในรอบท่ี ๓ ในด้านบริหารจัดการศึกษา พบว่าสถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองการบริหาร
จัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศของแต่ละงาน เช่นงาน
วิชาการ งานบุคลากร เป็นต้น แล้วน ามารวมเป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 การพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ี เป็นการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน การจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมให้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยพัฒนาด้านอาคาร มีความสะอาด  ความร่ม
รื่นสวยงาม มีความปลอดภัยและปลอดสารเสพติด  
๙. วัตถุประสงค์ 
 ๙.๑ เพื่อพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ เพียงพอ และมีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยต่อผู้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๙.๒ เพื่อพัฒนางานนักการภารโรงให้มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 
๑๐. เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกคน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการ
อย่างท่ัวถึงและได้ผลประโยชน์อย่างสูงสุดเมื่อใช้บริการอาคารต่างๆ 
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)      
 ๑๐.๒.๑  อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบั ติการ อยู่ ในระดับดีเลิศ สะอาด  

ร่มรื่น แข็งแรง ปลอดภัย เป็นระเบียบ และสวยงาม มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถ้วนตามบริบทโรงเรียน 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 



 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 
 ช่วงท่ี ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ 

มี.ค. ๒๕๖๕ 
๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ 

ก.ย. ๒๕๖๕ 
วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 
วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 

๑ 
กิจกรรมงานอาคาร
สถานท่ี 

 ๑๐๕,๐๐๐  ๑๐๕,๐๐๐ 
ครูประพันธ์
และคณะ 

๒ 
กิจกรรมโรงเรียนสวย 
ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย 
ไร้มลพิษ 

 ๑,๓๔๐   
ครูประพันธ์
และคณะ 

๓ 
กิจกรรมนักการ ภารโรง
และแม่บ้าน 

 ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 
ครูพัชราและ
คณะ 

๔ 
ค่าปรับซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์ส านักงาน/
อุปกรณ์ 

 ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 
ครูประพันธ์
และคณะ 

รวมงบประมาณ  ๒๓๖,๓๔๐  ๒๓๕,๐๐๐  
 

๑๔.  งบประมาณ  
     ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 
          เงินอุดหนุน       จ านวน ..................๒๖๑,๓๔๐.................. บาท 

- เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ..................๒๖๑,๓๔๐.................. บาท  

                                       (…สองแสนหกหมื่นหนึ่งพนัสามร้อยส่ีสิบสองบาทถ้วน..) 
 
 
 



 

๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑. งานอาคารสถานท่ี ค่าปรับซ่อม
บ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน/อุปกรณ์ 

 ๒๐๐,๐๐๐   ๒๐๐,๐๐๐ 

๒.โรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใส 
ปลอดภัย ไร้มลพิษ 

  ๑,๓๔๐  ๑,๓๔๐ 

๓.งานนักการ ภารโรงและแม่บ้าน   ๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณ(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
ส่ีสิบบาทถ้วน) 

๒๐๐,๐๐๐ ๖๑,๓๔๐  ๒๖๑,๓๔๐ 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑ งานแผนงานและงานประกันคุณภาพโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๒ งานพัสดุโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๓ งานอาคารสถานท่ี 

๑๖. การประเมินผลโครงการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน  ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
บริการอย่างท่ัวถึงและได้
ผลประโยชน์อย่างสูงสุดเมื่อใช้
บริการอาคารต่างๆ 
 
ผลลัพธ์  
๑. ร้อยละ ๙๐ ของงานอาคาร
สถานท่ี มีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห้องปฏิบัติการ อยู่ใน
ระดับดีเลิศ สะอาด ร่มรื่น แข็งแรง 
ปลอดภัย เป็นระเบียบ และสวยงาม 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถ้วน
ตามบริบทโรงเรียน 

- ประเมินความพึงพอใจโครงการ
พัฒนางานอาคารสถานท่ี 
- สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ท่ีมีต่อการใช้บริการงานอาคาร
สถานท่ี 

- แบบประเมินความพึง
พอใจโครงการพัฒนา
พัฒนางานอาคารสถานท่ี 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ต่อการใช้บริการงาน
อาคารสถานท่ี 



 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       ๑๗.๑ งานอาคารสถานท่ีมีการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ เพียงพอ และมีความสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัยต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ๑๗.๒ งานอาคารสถานท่ีมีการพัฒนางานนกัการภารโรงให้มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมแหล่ง
เรียนรู้เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการท างาน 
 

 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
            (นายประพันธ์ ปนยะ) 
                                          ต าแหน่ง  หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
 
  
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ  
           (นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง) 
                                      ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 
  
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
             (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                   ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 
                                  
 
                                ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                 ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
              
 
 
                                ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม    โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   พัฒนางานอาคารสถานท่ี 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน..........๑,๓๔๒...............บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน........งานอาคารสถานท่ี....กลุ่มงาน............บริหารงานท่ัวไป.......... 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑  
๑ เมล็ดพันธุ์และไม้ดอก ๑ ชุด    ๑,๓๔๒ ๑,๓๔๐ 

รวม     
ช่วงที่ ๒  
        

รวม   ๑,๓๔๒ ๑,๓๔๐ 
รวมทั้งหมด (หนึ่งพันสามร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)    ๑,๓๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม    งานอาคารสถานท่ี 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   พัฒนางานอาคารสถานท่ี 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน.........๒๐๐,๐๐๐...............บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน........งานอาคารสถานท่ี....กลุ่มงาน............บริหารงานท่ัวไป.......... 

ที่ รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

 

ช่วงที่ ๑  
๑ อุปกรณ์วัสดุ ส าหรับงานซ่อมแซม 

และค่าปรับซ่อมบ ารงุ  ครภุัณฑ์
ส านักงาน 

๑ หน่วย ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

รวม    ๑๐๐,๐๐๐ 
ช่วงที่ ๒  
๑ อุปกรณ์วัสดุ ส าหรับงานซ่อมแซม 

และค่าปรับซ่อมบ ารงุ  ครภุัณฑ์
ส านักงาน 

๑ หน่วย ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม    ๑๐๐,๐๐๐ 
รวมทั้งหมด ๒  ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑และ ๒)  ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม    งานนักการ ภารโรงและแม่บ้าน 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   พัฒนางานอาคารสถานท่ี 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน.........๖๐,๐๐๐...............บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน........งานอาคารสถานท่ี....กลุ่มงาน............บริหารงานท่ัวไป.......... 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) รวม 
ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

 

ช่วงที่ ๑  
๑ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าความ

สะอาด 
๑ หน่วย ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวม    ๓๐,๐๐๐ 
ช่วงที่ ๒  
๑ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาด ๑ หน่วย ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวม    ๓๐,๐๐๐ 
รวมทั้งหมด (หกหมื่นบาทถ้วน)    ๖๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กลุ่มงาน.................บริหารงานทั่วไป...............งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้....โสตทัศนศึกษา.... 

๑. ชื่อโครงการ/งาน   พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า         โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่          
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

นโยบาย ข้อท่ี ๓ 
   ข้อย่อยท่ี ๓.๑ 
       ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    ข้อย่อยท่ี ๓.๒ 
        พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
    ข้อย่อยท่ี ๓.๔ 
        พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญาณความเป็นครู 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  
เป้าหมายท่ี ๑ เป็นเลิศทางวิชาการ 
     นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดท่ี 
๑.๑ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ หรือครึ่งหนึ่งของ
คะแนนเต็มข้ึนไป 

๑.๒ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 



 

๑.๓ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป 

๑.๔ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่าคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

๑.๕ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน  
DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๘. หลักการและเหตุผล   
     จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาให้มีการพัฒนาเด็กต้ังแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดีสมวัยทุกด้าน โดย
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะท่ีจ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี มี
ความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ 
     โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มุ่งพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถี
คุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
     การท่ีจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้นั้นจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ท่ีจะน ามาช่วยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการการศึกษา งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนจึงมีความส าคัญ
ในการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
ดังนั้นโรงเรียนจะต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพียงพอแก่การให้บริการกับ



 

นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อ ท่ีจะช่วยให้การจัดการศึกษา มี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพขึ้นต่อไป 

๙. วัตถุประสงค์   
๙.๑ เพื่อให้มีส่ือผสมและส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การให้บริการ 
๙.๒ เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องขยายเสียงท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในห้องโสต 
ทัศนศึกษา 

๑๐. เป้าหมาย  
๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  

       นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้ส่ือเทคโนโลยี เพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการชุมชนได้  ๑๐๐% 

๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      
      นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้ส่ือเทคโนโลยี เพื่อ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 
๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

ห้องโสตทัศนศึกษา หอประชุมภูขวาง หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 
 ช่วงท่ี ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 
 

๑๓. วิธีการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. 

๒๕๖๕ 
๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ 

ก.ย. ๒๕๖๕ 

วันที่/เดือน งบประมาณ 
วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 

๑ พัฒนางานโสตทัศนศึกษา   
๑ 

มิถุนายน 
๑,๕๐๐ ครูณรงค์กรณ์ 

๒       
๓       

รวมงบประมาณ  ๑,๕๐๐  -  
 
 
 



 

 
๑๔.  งบประมาณ  
     ๑๔.๑  แหล่งงบประมาณ 

- เงินอุดหนุน       จ านวน ................... ๑,๕๐๐...................... บาท 
- บ ารุงการศึกษา  จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ..................... ๑,๕๐๐.................... บาท  

 (…………….…..หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน…………..…..) 
 
๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงินงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย 
วัสดุ/
ครุภัณ

ฑ์ อุด
หน

ุน 

บ า
รุง

กา
รศึ

กษ
า 

กิก
รร

ม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
รี 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

อื่น
ๆ 

๑. กิจกรรม.พัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 

  ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐      

รวมงบประมาณ   ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐      

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
      นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๖. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับ
บริการการใช้ส่ือเทคโนโลยี เพื่อจัด 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน 
และบริการชุมชนได้  ๑๐๐% 
ผลลัพธ์  
นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับ
บริการการใช้ส่ือเทคโนโลยี เพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน 
และบริการชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 
 

 
การสอบถามนักเรียน ครู และผู้มา
ขอใช้บริการ เรื่องความพึงพอใจใน
การใช้บริหาร ห้องประชุมและห้อง
อบรม 
 
 

 
แบบสอบถาม  
เรื่องความพึงพอใจใน
การใช้บริหาร ห้อง
ประชุมและห้องอบรม 

 
๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       ๑๗.๑ นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนมีความพึงพอใจในระดับดีมากในการบริการ
การใช้ส่ือเทคโนโลยี เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

       (นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล) 
                                        ต าแหน่ง  หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา  
 
 
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
            (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
 
 
     

ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
              (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                 ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
 
           ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม..................................พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโสตทัศนศึกษา 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน.............. ๑,๕๐๐................บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน.................โสตทัศนศึกษา...................กลุ่มงาน....บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 
ช่วงท่ี ๒  

๑ กล้องเว็บแคม 
Hoco 
Webcam Full 
HD ๑๐๘๐P DI
๐๑ 

๒ ๗๕๐    ๑,๕๐๐ 

รวม (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)    ๑,๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๔๖๕ 

กลุ่มงาน   บริหารงานทั่วไป งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้   งานประชาสัมพันธ์  
๑. ชื่อโครงการ/งาน  พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน   งานประจ า     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 นโยบาย ข้อที่  ๔  ด้านประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดข้อท่ี 
 ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 เป้าหมายท่ี ๒ สื่อสารสองภาษา : นักเรียนโรงเรยีนมาตรฐานสากลมีทักษะท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสูง เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้การติดต่อส่ือสาร การน าเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผลและการ
เจรจาความร่วมมือ ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และมีทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศท่ี
สองเพิ่มมากขึ้น 
 ตัวชี้วัดท่ี ๒.๓ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัล เกี่ยวกับ
ด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นท่ีการศึกษา
หรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน) 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน  

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
  กลยุทธ์ที่ ๖  การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อท่ี   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  

 
 



 

๘. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า

ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ (มาตรฐาน ๒๒ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓) และข้อเสนอแนะจากการประเมินของ สมศ. ท่ีมีต่อโรงเรียนดง
เจนวิทยาคมในรอบท่ี ๓ ในด้านบริหารจัดการศึกษา พบว่าสถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
โดยเฉพาะสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองการบริหารจัดการงาน
วิชาการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศของแต่ละงาน เช่นงานวิชาการ งาน
บุคลากร เป็นต้น แล้วน ามารวมเป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 งานประชาสัมพันธ์เป็นงานสารสนเทศอีกอย่างหนึ่งท่ีมีความส าคัญ และเป็นงานท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง 
มีระบบงานท่ีซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้น าขององค์การและบุคคล ท้ังยัง
ช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือท้ังจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่างาน
ประชาสัมพันธ์  มีคุณค่าต่อสถาบันต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง 

การประชาสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึ้น นั่นคือ  
การสร้างความรู้สึกประทับใจท่ีบุคคลหลาย ๆ กลุ่มมีต่อหน่วยงานนั้น ๆ รวมท้ังลูกจ้าง ลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชน 
พ่อค้าและรัฐบาล โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มชนเหล่านี้ เผยแพร่ช้ีแจงข่าวสารให้ประชาชนเห็นคุณ  
ความดีให้เกิดความเล่ือมใสและสร้างความผูกพันทางใจ เช่น การท่ีหน่วยงานประสบความส าเร็จมีก าไรพอควร 
และแบ่งส่วนของก าไรให้กับพนักงานในรูปของเงินเดือนท่ีสูงพอควร ตลอดจนมีสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
ตามอัตภาพ ขณะเดียวกันก็เป็นสมาชิกท่ีมีความรับผิดชอบต่อชุมชนเป็นเพื่อนบ้านท่ีดี มีนโยบายส่งเสริม
พนักงานให้มีต าแหน่งและความรับผิดชอบสูง มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 

การประชาสัมพันธ์ช่วยป้องกันรักษาช่ือเสียงของหน่วยงาน กล่าวคือ มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้
ตรงกับความต้องการของประชาชนแล้วโอกาสท่ีประชาชนจะได้รับความไม่สะดวก เกิดความเข้าใจผิด หรือมอง
ในแง่ร้ายซึ่งจะเป็นผลในการน าไปวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดเสียช่ือเสียงย่อมไม่มี หรือมีน้อยมากเพราะเรา ได้
ตรวจสอบความคิดเห็นทัศนคติของประชาชนและท าการปรับปรุงอยู่เสมอ และการประชาสัมพันธ์ช่วยสร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ท าให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานและฝ่ายบริหาร เพราะการประชาสัมพันธ์ เป็นการ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องด้วยการให้ข่าวสารข้อเท็จจริงและความถูกต้อง 
มิได้เป็นการจูงใจหรือการโฆษณาชวนเช่ือด้วยกลวาจา ย่อมท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกับฝ่ายบริหารขึ้น  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์จึงเกิดขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และ
สร้างค่านิยมของโรงเรียนได้ดีขึ้น เพื่อช่วยให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร ผลงานต่างๆ ของโรงเรียนในภาคการศึกษา
ท่ีผ่านมา ตลอดจนแสดงเจตนารมณ์ และแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนในภาคการศึกษาต่อไป 
 

 

 



 

๙. วัตถุประสงค์ 
   ๙.๑ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ผลการการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และชุมชน ได้รับทราบ  

๙.๒ เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของโรงเรียนได้ดีขึ้น 
๑๐. เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกคน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบริการ
อย่างท่ัวถึง 
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)      
 ๑๐.๒.๑  ร้อยละ ๙๐ ของงานประชาสัมพันธ์ได้น าเสนอข่าวสาร สารสนเทศ ภาพลักษณ์ท่ีดี 
สร้างความเข้าใจอันดีแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน 

๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชาสัมพันธ์และป้ายนิเทศ 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 
              ช่วงท่ี ๑ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 
                 ช่วงท่ี ๒ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕  ) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 
วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 

๑ งานประชาสัมพันธ ์
พ.ค. – 
ก.ย. ๖๔ 

๓๑,๐๐๐ 
ต.ค. ๖๔– 
มี.ค. ๖๕ 

๑,๐๐๐ 
ครูณัจฉรียา
และคณะ 

รวมงบประมาณ  ๓๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐  
 
๑๔.  งบประมาณ  
     ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 
         - เงินอุดหนุน       จ านวน ..................๒,๐๐๐........................ บาท 
         - เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ...................๓๐,๐๐๐.................... บาท 

- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ..................๓๒,๐๐๐..................... บาท  

                                                        (……….สามหมื่นสองพันบาทถ้วน…..) 



 

๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ 
๑. ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 
    ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

๒. วารสารน้ าเงินเหลืองสัมพันธ์  
    ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

รวม ๓๑,๐๐๐ 
ช่วงที่ ๒ 
๑. ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 
    ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

๒. วารสารน้ าเงินเหลืองสัมพันธ์  
    ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  -  - 

รวม ๑,๐๐๐ 
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง  ๓๒,๐๐๐ 

 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑ คณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๒ นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
๑๖. การประเมินผลโครงการ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกคน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
บริการอย่างท่ัวถึง 
ผลลัพธ์  
๑. ร้อยละ ๙๐ ของงาน
ประชาสัมพันธ์ได้น าเสนอข่าวสาร 
สารสนเทศ ภาพลักษณ์ท่ีดี สร้าง
ความเข้าใจอันดีแก่นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน 

- ประเมินความพึงพอใจโครงการ
พัฒนางานประชาสัมพันธ ์
- สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ท่ีมีต่อห้องประชาสัมพันธ์ 

- แบบประเมินความพึง
พอใจโครงการพัฒนา
งานประชาสัมพันธ ์
- แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
ต่อห้องประชาสัมพันธ์ 



 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

       ๑๗.๑ งานประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข่าวสาร ผลการการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้นักเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และชุมชน ได้รับทราบ 

       ๑๗.๒ งานประชาสัมพันธ์ได้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของโรงเรียนได้ดีขึ้น 

  

 

    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

           (นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต) 

                                           ต าแหน่ง  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 

    

    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ  

           (นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง) 

                                     ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 

 

  

    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  

    (…………………………………………………) 

                                      ต าแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

                                  

 

                                ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

              (นายอุทิศ สาธิพา) 

                                      ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

             

                                 ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

              (นายสงกรานต์ บุญมี) 

                                       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม    พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน..........๓๒,๙๙๙...............บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน........งานประชาสัมพันธ์....กลุ่มงาน............บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอ

บแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ 
๑ วารสารน้ าเงินเหลืองสัมพันธ์  

ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๗๙๙ ๔๓   ๓๙,๙๙๙ ๓๙,๙๙๙ 

๒ กระดาษการ์ดหอม A๔ ๑๕๙ G (ขาว) ๒ ๑๒๙   ๒๔๙ ๒๔๙ 
๓ เทปโฟม ๒ หน้า  ๒๑ มม.*๓ม./๓m ๒ ๑๒๕   ๒๕๙ ๒๕๙ 
๔ กล่องเอกสารลวดเคลือบ ๓ ช่อง ๑ ๔๑๗   ๔๑๗ ๔๑๗ 
๕ ใบคัตเตอร์ใหญ่  ๓ ๑๕   ๔๕ ๔๕ 
 ลวดเสียบกระดาษ No.๙ ๔ ๑๒   ๔๘ ๔๘ 

รวม   ๓๑,๙๙๙ ๓๑,๙๙๙ 
ช่วงที่ ๒ 
๑ วารสารน้ าเงินเหลืองสัมพันธ์  

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
- -   - - 

๒ กรรไกร ๘ นิ้ว / ช้าง ๒ ๔๙   ๘๙  
๓ กาวลาเท็กซ์ ๓๒ ออนซ์ ทีโอเอ ๑ ๖๗   ๖๗ ๖๗ 
๔ เทปผ้าปิดสันหนังสือ ๒ นิ้ว ๔ ๓๒   ๑๒๘ ๑๒๘ 
๕ เครื่องเย็บ No.๑๙ Max ๒ ๕๕   ๑๑๙ ๑๑๙ 
๖ ลวดเย็บ No.๑๙ Max ๑ ๘   ๘๘ ๘๘ 
๗ ปากกาเน้นข้อความ ๑ หัว/Dominic ๔ ๑๕   ๖๙ ๖๙ 
๘ คัตเตอร์ใหญ่ ๑ ๔๗   ๔๗ ๔๗ 
๙ กระดาษสี ๒ หน้า บาง ๔๕ ๖   ๒๗๙ ๒๗๙ 
๑๙ ดอกไม้ตกแต่งบอร์ดชุดใหญ่ ๒ ๗๕   ๑๕๙ ๑๕๙ 

รวม   ๑,๙๙๙ ๑,๙๙๙ 
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑และ ๒)   ๓๒,๙๙๙ ๓๒,๙๙๙ 

 



 

 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๔๖๕ 
กลุ่มงาน…….บริหารงานทั่วไป....... งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้......งานชุมชนสัมพันธ์...... 

๑. ชื่อโครงการ/งาน  พัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน   งานประจ า     โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม ่
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
 นโยบาย ข้อที่  ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 ตัวชี้วัดข้อท่ี 
 ๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี

ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 เป้าหมายท่ี ๕ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก: นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นผู้ท่ีมีจิตส า
ธารณะและมีจิตส านึก ในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้อง ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังมีทักษะชีวิต เกี่ยวกับวิถีชีวิต 
ศิลปะ วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของ ประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นพลโลก 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๕.๑ ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท่ีเกี่ยวกับการท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียนช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ      
ม.๔-๖ ท่ีนักเรียนท าขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ท่ีได้รับการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการแสดง ผลงานท่ีโรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผลงานประจ าปี) 
๕. สนองค่านิยมโรงเรียน  

DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
  กลยุทธ์ท่ี ๔ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม ๑๒ 

 ประการ 
กลยุทธ์ที่ ๗ การเสริมสร้างพัฒนา  อาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนความสัมพันธ์
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการเข้ามามี
ส่วนร่วมจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ 

 
 



 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ข้อท่ี  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 อย่างมีคุณภาพ 
๘. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ และการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ โดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา(มาตรฐาน ๒๒, ๒๓ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓) และข้อเสนอแนะจากการประเมินของ สมศ. ท่ีมี
ต่อโรงเรียนดงเจนวิทยาคมในรอบท่ี ๓ ในด้านบริหารจัดการศึกษา พบว่าสถานศึกษาควรพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในด้านความสามารถ  การเรียนรู้ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านร่างกาย พร้อมท้ังครอบครัว 
น าผลบันทึกหลังสอน หรือผล  การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีไม่ผ่านจุดประสงค์มาสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
เต็มตามศักยภาพใน 

การพัฒนาในด้านอารมณ์และจิตใจ โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาศัยการปฏิบัติ
กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ โดยวันส าคัญของไทยประกอบไปด้วยวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และวันส าคัญทางประเพณีและประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งคนไทยทุกคนต้องปฏิบัติกิจกรรมและ
แสดงความจงรักภักดีต่อวันส าคัญดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและร าลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญด้วยความ
ภาคภูมิใจและยึดมั่นในความดีงามท่ีได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาและส่งเสริมงานประเพณีของท้องถิ่นเป็นการสร้าง
จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่นและสัมพันธ์ชุมชนได้เป็นอย่างดี          
๙. วัตถุประสงค์ 
 ๙.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักวันส าคัญของชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ๙.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณีท้องถิ่น 
๑๐. เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกคน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญของชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)      



 

 ๑๐.๒.๑  ร้อยละ ๙๐ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกคน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
๑๑.๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
๑๑.๒  วัดเชียงหมั้น  วัดสันกู่บัวบก  วัดสันป่าเหียง 
๑๑.๓  ท่ีว่าการอ าเภอภูกามยาว 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 
 ช่วงท่ี ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. 

๒๕๖๕ 
๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. 

๒๕๖๕ 
วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 
วันที่/
เดือน 

งบประมาณ 

๑ กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา   
๑๕ ก.ค. 
๖๕ 

๑,๕๐๐ 
ครูภรศศิร์และ
คณะ 

๒ 
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์บดินเทพยวรางกูล 

  
๒๘ ก.ค. 
๖๕ 

๑,๐๐๐ 
ครูภรศศิร์และ
คณะ 

๓ 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาล
ที่ ๙ (วันแม่แห่งชาติ) 

  
๑๒ ส.ค. 
๖๕ 

๑,๐๐๐ 
ครูภรศศิร์และ
คณะ 

๔ กิจกรรมประเพณีสลากภัตร     
ครูภรศศิร์และ
คณะ 

๕ 
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

    
ครูภรศศิร์และ
คณะ 

๖ กิจกรรมวันปิยมหาราช     
ครูภรศศิร์และ
คณะ 

๗ 

กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร(วันพ่อแห่งชาติ) 

   - 

ครูภรศศิร์และ
คณะ 

รวมงบประมาณ    ๓,๕๐๐  



 

๑๔.  งบประมาณ  
     ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 
         - เงินอุดหนุน       จ านวน ..................๓,๕๐๐...................... บาท 

- เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน .................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน .................................................... บาท 
- เงินอื่น ๆ  จ านวน .................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ..................๓,๕๐๐...................... บาท  

                                                    (……….สามพันห้าร้อยบาทถ้วน.…..) 
๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบด าเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑. งานชุมชนสัมพันธ์   ๓,๕๐๐  ๓,๕๐๐ 
รวมงบประมาณ   ๓,๕๐๐  ๓,๕๐๐ 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ๑๕.๒ วัดเชียงหมั้น  วัดสันกู่บัวบก  วัดสันป่าเหียง 
 ๑๕.๓  ท่ีว่าการอ าเภอภูกามยาว 

๑๖. การประเมินผลโครงการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกคน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ผลลัพธ์  
๑. ร้อยละ ๙๐ นักเรียนโรงเรียน 
ดงเจนวิทยาคมทุกคน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญของชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

- ประเมินความพึงพอใจโครงการ
พัฒนางานชุมชนสัมพันธ ์
- สอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

- แบบประเมินความพึง
พอใจโครงการพัฒนา
งานชุมชนสัมพันธ ์
- แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

 



 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       ๑๗.๑ งานชุมชนสัมพันธ์ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักวันส าคัญของชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์
       ๑๗.๒ งานชุมชนสัมพันธ์ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 
   ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
            (นางภรศศิร์ ค าคม) 
                                         ต าแหน่ง  หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ 
 
 
   ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ  
          (นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง) 
                                         ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 
  
   ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
            (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
 
 
                              ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
              (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                     ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
           ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
            (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
  
 
 



 

 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม    พัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ   พัฒนางานชุมชนสัมพันธ ์
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน..........๓,๕๐๐...............บาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน........งานชุมชนสัมพันธ์....กลุ่มงาน............บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

ช่วงที๑่ 
๑ กิจกรรมประเพณีสลากภัตร       
๒ กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

      

๓ กิจกรรมวันปิยมหาราช       
๔ กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร(วันพ่อแห่งชาติ) 

      

รวม     
ช่วงที่ ๒ 
๑ กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา     ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
๒ กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินเทพ
ยวรางกูล 

    ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๓ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 
๙ (วันแม่แห่งชาติ) 

    ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวม   ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ 
รวมทั้งหมด ๑ ช่วง    ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ 

 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

๑. ชื่อโครงการ....ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน........ 

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/กลุ่มงาน …………………บริหาร
ท่ัวไป……………………………………………………………… 

๓. สนองนโยบายของสพฐ. 
                 นโยบายข้อท่ี ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
           ตัวชี้วัดข้อท่ี ๖ ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี   
           สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  

       เป้าหมายท่ี ๔  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถ

ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) และสามารถสร้างนวัตกรรม ได้ด้วยตนเอง 

       ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๒  ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) 

ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพล

ศึกษา การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ ท่ีผู้เรียน ช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือ

แสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ (เขตพื้นท่ีการศึกษา

หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/แข่งขัน) 

๕. กลยุทธ์โรงเรียน  

      กลยุทธ์ท่ี ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา.  

๖. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

     มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ข้อท่ี   ๒.๕ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๗. วัตถุประสงค์ 

     ๗.๑ เพื่อให้งานอนามัยได้จัดส่งเสริมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน 

    ๗.๒ เพื่อสร้างศักยภาพการบริการด้านสุขภาพให้ผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

     ๘.  เป้าหมาย 
    ๘.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
  ๘.๑.๑ ผู้เรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับบริการ 
    ๘.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)      
  ๘.๒.๑  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอร้อยละ ๘๐ ได้ระดับ

ดีขึ้นไป  



 

๘.๒.๒ ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๘๐ ได้
ระดับดีขึ้นไป 

๘.๒.๓  ผู้เรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ 
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศร้อยละ ๘๐  ได้ระดับดีเย่ียมข้ึนไป 

๘.๓  ด้านความพึงพอใจ 
  นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการด าเนินงานกิจกรรม ในระดับดีมากขึ้นไป 

๙. สถานที่ด าเนินการ 

ห้องพยาบาลและโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

๑๐. ระยะเวลาด าเนินการ 
         ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ) 

    ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ) 
๑๑.วิธีการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นเตรียมการ/การวางแผน (Plan) 

๑ ประชุมวางแผนจัดท าโครงการเพ่ือน าเสนอ
ของบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ร่วมกับคณะกรรมการ 

๑ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการงาน
อนามัยโรงเรียน 

๒ ขั้นด าเนินงานตามแผนของแต่ละกิจกรรม 
(DO) 
กิจกรรมที่ ๑ จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
 
 
กิจกรรมที่ ๒  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
                      สุขภาพอนามัย 
กิจกรรมที่ ๔ อย. น้อย 
 
วิธีด าเนินงาน 
๑.น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
๒.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติ 
๓.ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน 
๔.สรุปและรายงานการด าเนินกิจกรรมแต่ละ
กรรมเพ่ือพัฒนาต่อไป 

 
 

 
ภาคเรียนที ่๑ เดือนมิถุนายน 
ภาคเรียนที ่๒ เดือนตุลาคม 
 
ตลอดปีการศึกษา 
ภาคเรียนที ่๑ เดือนมิถุนายน 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 

คณะกรรมการงาน
อนามัยโรงเรียน 



 

 

            วิธีการด าเนินงาน (ต่อ...) 
ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๓ ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
กิจกรรมที่ ๑ จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
    ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
 
กิจกรรมที่ ๒  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
    ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การให้การบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของ
งานอนามัยโรงเรียน 
 
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
สุขภาพอนามัย(วิธีการแปรงฟันให้ถูกวิธี) 
    ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดอบรมวิธีการแปรงฟันให้ถูกวิธี 
 
กิจกรรมที่ ๔ อย. น้อย 
    ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมของ อย.น้อย 

ภาคเรียนที ่๑ เดือนกันยายน 
ภาคเรียนที ่๒ เดือนมีนาคม 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที ่๑ เดือนกันยายน 
ภาคเรียนที ่๒ เดือนมีนาคม 
 
 
 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที ่๑ เดือนกันยายน 
ภาคเรียนที ่๒ เดือนมีนาคม 

คณะกรรมการ 
งานอนามัยโรงเรียน 

๔ ขั้นสรุป ปรับปรุง และพัฒนา (Action) 
๑.วิเคราะห์ผลการประเมินจากแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ ๑ จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
 
    
   กิจกรรมที่ ๒  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 
   กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
สุขภาพอนามัย(วิธีการแปรงฟันให้ถูกวิธี) 
   กิจกรรมที่ ๔ อย. น้อย 
 
๒.น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนาใน
ปีต่อไป 

ภาคเรียนที ่๑ เดือนกันยายน 
ภาคเรียนที ่๒ เดือนมีนาคม 
 
 
ภาคเรียนที ่๑ เดือนกันยายน 
ภาคเรียนที ่๒ เดือนมีนาคม 
 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
ภาคเรียนที ่๑ เดือนกันยายน 
ภาคเรียนที ่๒ เดือนมีนาคม 
 

คณะกรรมการงาน
อนามัยโรงเรียน 



 

๑๒.  งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับตามโครงการ .......๑๖,๓๐๐.......บาท ใชจ้ริง.......๑๖,๓๐๐.......บาท 
๑๓.  ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้

 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เพราะ.............................................................................................. 
 ท าได้ครบทุกิจกรรม 
 ท าไม่ได้ครบทุกกิจกรรม เพราะ .................................................................................................... 

๑๔. การประเมินผลโครงการ 
      ๑๔.๑ ด้านผลผลิต (Outputs) ได้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑๔.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจ านวน .............๕๘๘................คน ได้รับการบริการ 
จากงานอนามัยคิดเป็นร้อยละ ...๑๐๐.................. 

๑๔.๑.๒ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจ านวน .............๔๒................คน ได้รับการบริการจากงาน 
อนามัยคิดเป็นร้อยละ ...๑๐๐.................. 
      ๑๔.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
                ๑๔.๒.๑ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมร้อยละ ๘๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ ในระดับดีขึ้นไป 
                ๑๔.๒.๒ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมร้อยละ ๘๐ มีมสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ในระดับดีขึ้นไป 
                ๑๔.๒.๓ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ในระดับดีขึ้นไป 
      ๑๔.๓ ผลการประเมินความพึงพอใจ 

    กิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
มีผลการประเมินกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกกิจกรรม 
๑๕. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน 
       ๑๖.๑ -        
๑๖. แนวทางการแก้ปัญหา 
      ๑๗.๑ - 
      ๑๗.๒ – 
๑๗. ความต่อเนื่องของกิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป 
          ด าเนินการต่อไป    ควรยกเลิก 
 
ลงช่ือ ............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงช่ือ ............................................ผู้ติดตาม 
           (นางเรือนค า ค าโมนะ)                       (นางพัธนี วุฒนะเดชกร) 
........./................................/.................   ........./................................/................. 



 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

         

        ลงช่ือ 

                       (นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง) 
                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรยีน 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

       ลงช่ือ 

           (นายสงกรานต์ บุญมี) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      ประมวลรปูภาพการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสขุภาพอนามยั 
และความปลอดภยัของผู้เรียน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๑ และกิจกรรมที่ ๔ การจัดป้ายนิเทศให้ความรู้โดย อย.น้อย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๑ และกิจกรรมที่ ๔ การจัดป้ายนิเทศให้ความรู้โดย อย.น้อย (ต่อ...) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๒ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

กิจกรรมท่ี ๒ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ต่อ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๒ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ต่อ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี ๓ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแปรงฟันให้ถูกวิธี 
สขุภาพอนามยั(วิธีการแปรงฟันให้ถูกวิธี) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประมวลรูปภาพการจัดกิจกรรมแปรงฟัน 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลรูปภาพการจัดกิจกรรมแปรงฟัน (ต่อ...) 

 

 



 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมกิจการนักเรียน 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน    งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

   นโยบาย ข้อท่ี ๒. ด้านโอกาส 
   ข้อย่อยท่ี ๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
   นโยบาย ข้อท่ี ๓. ด้านคุณภาพ 
   ข้อย่อยท่ี ๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   เป้าหมายข้อท่ี ๕. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก : นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นผู้ท่ีมีจิต
สาธารณะ และมีจิตสานึกในการส่งเสริมพิทักษ์และปกป้องส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะชีวิต เกี่ยวกับวิถี
ชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นพลโลก 
   ตัวช้ีวัดท่ี ๕.๑ ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท่ีเกี่ยวกับการท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียนช้ัน ป.๔-
๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีนักเรียนท าขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ท่ีได้รับการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้น
ไป จากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการ
ประเมินผลงานประจ าปี) 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน ข้อที่  
DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 
 
 



 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
   กลยุทธ์ท่ี ๔  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม ๑๒ 
ประการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
สู่ศาสตร์พระราชา 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑. คุณภาพผู้เรียน 
ข้อท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

    ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

๘. หลักการและเหตุผล   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๕ ข้อท่ี 

๒ ด้านโอกาส ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน และข้อท่ี ๓ ด้านคุณภาพ ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มี
ทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมืองนั้น เป็นส่ิงท่ีต้องขับเคล่ือนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดขึ้น
ในผู้เรียนทุกคน  

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมเล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมหลักของคนไทยท่ีดี ๑๒ ประการ อันจะเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีช่วยให้เด็กและเยาวชนมีชีวิตท่ี
สมบูรณ์มีการเจริญเติบโตอย่างสมดุล รู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีดีทุกด้าน มีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างบุคคล มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดีและเป็น
การป้องกันพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในอนาคตได้ 

วัตถุประสงค์   
๙.๑ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้เป็นมรดกของชาติสืบไป 

 ๙.๒ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการท างานอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการส่ือสาร  
 ๙.๓ เพื่อเป็นการวางแนวทางป้องกันและแกไ้ขปัญหาด้านยาเสพติดท่ีเกิดขึ้นกับวัยรุ่น 
 ๙.๔ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
      
 



 

๑๐. เป้าหมาย   
๑๐.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)   

๑๐.๑.๑ นักเรียนทุกระดับช้ันเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม และมีความพึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 

๑๐.๑.๒ คณะครูทุกคนในบทบาทครูท่ีปรึกษาส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม และมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๐  
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)       

๑๐.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้เป็นมรดกของชาติใน
ระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการท างานอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการส่ือสารใน
ระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดท่ีเกิดขึ้นกับ
วัยรุ่นในระดับดีขึ้นไป 

  ๑๐.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป              
     ๑๑. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
     ๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ช่วงท่ี ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 
           ช่วงท่ี ๒ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖) 
 
     ๑๓. วิธีการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑. 
ค่ายพัฒนาภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

- - - - 
 

ครูอ้อมใจ 

๒. 
ก้าวย่างอย่างมั่นใจในรั้ว
ดงเจน (สร้างสัมพันธ์น้อง
พ่ี) 

- - - - 
 

ครูทิวาภรณ์/
รองอุทิศ 

๓. 
กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE 

- - - - 
 

ครูณัจฉรียา 

๔. 
ท าบุญตักบาตร (ท าบุญ
โรงเรียน) 

๑๕ ก.ค. ๖๕ - - - 
 

ครูสวัสด์ิ 



 

๕. 
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
(ประชุมผู้ปกครอง) 

ภาคเรียนที ๑ - ภาคเรียนที ๒ - 
 

ครูณรงค ์

๖. 
รณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

- - - - 
 

ครูประพันธ์ 

๗. 
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ๓,๕๐๐ ภาคเรียนที ๒ ๒๒,๐๐๐ 
ครูกานต์ธีรา/ครู

รัตนา 

๘. 
โรงเรียนคุณธรรม/
จริยธรรม 

- - - - 
ครูภคัจิรา/ 

ครจูินตนา/ครศูิ
วัชญา 

๙. 
อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

- - - - 
ครูอิทธิกร/ 
ครูณรงค ์

รวมงบประมาณ  ๓,๕๐๐  ๒๒,๐๐๐  

 
    ๑๔. งบประมาณ  
       ๑๔.๑ แหล่งงบประมาณ 
                    เงินอุดหนุน       จ านวน .....................๒๕,๕๐๐.................. บาท 

-  บ ารุงการศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
-  เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ...................................................... บาท 
-  เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  จ านวน .....................๒๕,๕๐๐.................. บาท 

        (……..สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน………..) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๔.๒ รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงินงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย 
วัสดุ/

ครุภัณฑ์ อุด
หนุ

น 

บ า
รุง

กา
รศึ

กษ
า 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
รี 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

อื่น
 ๆ

 

๑. ค่ายพัฒนาภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการสภานักเรียน 

         

๒. ก้าวย่างอย่างมั่นใจในรั้วดง
เจน (สร้างสัมพันธ์น้องพ่ี) 

         

๓. กิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE 

         

๔. ท าบุญตักบาตร (ท าบุญ
โรงเรียน) 

         

๕. บริหารแบบมีส่วนร่วม 
(ประชุมผู้ปกครอง) 

         

๖. รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

         

๗. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ๒๒,๐๐๐ ๓,๕๐๐       
๘. โรงเรียนคุณธรรม          
๙. อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม          

รวมงบประมาณ  ๒๒,๐๐๐ ๓,๕๐๐       

 
     ๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

๑๕.๑ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอภูกามยาว 
 ๑๕.๒ สาธารณสุขอ าเภอ 
 ๑๕.๓ สาธารณสุขจังหวัด 
 ๑๕.๔ ร้านค้า 
 ๑๕.๕ พระสงฆ ์
 ๑๕.๖ เทศบาลต าบลดงเจน องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล  
 
 
 
 
 



 

    ๑๖. การประเมินผล  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
๑. นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไป 
๒. ครู ร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป 
ผลลัพธ์  
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้เป็นมรดก
ของชาติในระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีการท างาน
อย่างเป็นระบบ มีความสามารถใน
การส่ือสารในระดับดีขึ้นไป 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพ
ติดท่ีเกิดขึ้นกับวัยรุ่นในระดับดีขึ้นไป 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ในระดับดีขึ้นไป              

 
   การสอบถามนักเรียน 
เรื่อง ความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 
๒๑๐ คน 
   การประเมินครู เรื่อง ผลสัมฤทธิ์
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
จ านวน ๔๐ คน 
   การสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน 
เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของลูก จ านวน ๑๐๕ คน 
   ท าการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
จ านวน ๒๑๐ คน 
 
 

 
   เช่น แบบสอบถาม  
เรื่อง ความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
   แบบประเมิน 
เรื่อง ผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
   แบบสังเกต เรื่องพฤติกรรม
นักเรียน 
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   แบบสัมภาษณ์ เรื่องพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของลูก     
   แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะ
ของคุณธรรมจริยธรรม 

 
          ๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
        ๑๗.๑ นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้เป็นมรดกของชาติสืบไป 
        ๑๗.๒ นักเรียนได้ฝึกการท างานอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการส่ือสาร 
        ๑๗.๓ นักเรียนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        ๑๗.๔ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
             (นายณรงค์ อุตโม) 
                                    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน  
 
 
 
    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
           (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
 
 
     

ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 
 
 
           ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสงกรานต์ บุญม)ี 
                                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๒๕,๕๐๐  บาท  
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มงาน ส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 
ช่วงท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
๑. เทปผ้า ๑.๕ นิ้ว nuvo สีน้ าเงิน  ๒ ๔๐   ๘๐  
๒. กระดาษการ์ดสีขาว ๑๘๐ g A๔ ๑ ๕๐   ๕๐  
๓. กระดาษการ์ดสีชมพู ๑๘๐ gA๔ 

(๑๐๐ แผ่น) 
๑ ๑๓๕   ๑๓๕  

๔. กระดาษการ์ดสีฟ้า ๑๘๐ g  A๔ 
(๑๐๐ แผ่น) 

๑ ๑๓๕   ๑๓๕  

๕. กระดาษกาวย่นสีชมพู ๑ ๑/๒ 
นิ้ว Nuvo             

๕ ๓๐   ๑๕๐  

๖. กระดาษกาวย่นสีน้ าเงิน ๑ ๑/๒ 
นิ้ว Nuvo             

๕ ๓๐   ๑๕๐  

๗. กระดาษ ๘๐ g ดับเบิ้ลA  ๕ ๑๔๐   ๗๐๐  
๘. หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ๔ ๒๕๐   ๑,๐๐๐  
๙. แฟ้ม ๒ ห่วง ๒๒ ๕๐   ๑,๑๐๐  

รวม   ๓,๕๐๐  
ช่วงท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ) 
๑. ค่าพาหนะเย่ียมบ้านนักเรียน 

๒๐  ห้อง 
๒๑ ๑,๐๐๐  ๒๒,๐๐๐   

รวม  ๒๒,๐๐๐   
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒) ๒๕,๕๐๐ 

 
 
 



 

 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มงาน ส่งเสริมกิจการนักเรียน 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 

๒. ลักษณะโครงการ/งาน    งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่        

๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
   นโยบาย ข้อท่ี ๔. ด้านประสิทธิภาพ 
   ข้อย่อยท่ี ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   ข้อย่อยท่ี ๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   เป้าหมายข้อท่ี ๕. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก : นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นผู้ท่ีมีจิต
สาธารณะ และมีจิตสานึกในการส่งเสริมพิทักษ์และปกป้องส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะชีวิต เกี่ยวกับวิถี
ชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นพลโลก 
   ตัวช้ีวัดท่ี ๕.๑ ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท่ีเกี่ยวกับการท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียนช้ัน ป.๔-
๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีนักเรียนท าขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ท่ีได้รับการประเมินต้ังแต่ระดับดีขึ้น
ไป จากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการ
ประเมินผลงานประจ าปี) 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน ข้อที่  
DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
   กลยุทธ์ที่ ๓  การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

 



 

๘. หลักการและเหตุผล   

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๕ ข้อท่ี 
๔ ด้านประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน
การขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เป็นส่ิงท่ีต้องขับเคล่ือนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนเล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดองค์กร  
โครงสร้างระบบบริหาร และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตาม
ความสามารถและความถนัดของบุคลากร อันจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนขึ้น 
๑๑. วัตถุประสงค์   

๙.๑ เพื่อให้ส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ด าเนินการท่ีมีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

๙.๒ เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีความพึงพอใจต่อ 
     การให้บริการในส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
     ๑๐. เป้าหมาย   

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)   

ส านักงานส่งเสริมกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงาน และบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๙๐ 
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)       

๑๐.๒.๑ วัสดุอุปกรณ์ท่ีด าเนินการจัดหาร้อยละ ๙๐ มีคุณภาพและเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
           ในระดับดีขึ้นไป 

      ๑๐.๒.๒ นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร้อยละ ๘๐    
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน ในระดับดีขึ้นไป 

     ๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

     ๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 

           ช่วงท่ี ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 
           ช่วงท่ี ๒ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)  
 
 
 



 

     ๑๓. วิธีการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑. 
พัฒนาส านักงาน 
กลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 

ภาคเรียนท่ี ๑ ๓,๐๘๕ - - 
ครูรัตนา /  

ครูกรรณิการ์ 

รวมงบประมาณ  ๓,๐๘๕  -  

      

๑๔. งบประมาณ   

       ๑๔.๑ แหล่งงบประมาณ 
                    เงินอุดหนุน       จ านวน ...................๓,๐๘๕……................. บาท 

-  บ ารุงการศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
-  เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ...................................................... บาท 
-  เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  จ านวน ...................๓,๐๘๕……................. บาท 

    (……..สามพันแปดสิบห้าบาทถ้วน……..) 
 

   ๑๔.๒ รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงินงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

อุด
หนุ

น 

บ า
รุง

กา
รศึ

กษ
า 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
รี 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

อื่น
 ๆ

 

๑. พัฒนาส านักงานกลุ่มส่งเสริม

กิจการนักเรียน 

  ๓,๐๘๕       

รวมงบประมาณ   ๓,๐๘๕       

 
     ๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑ ร้านค้า 
 ๑๕.๒ กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 



 

     ๑๖. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
   บุคลากรกลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน ร้อยละ ๙๐ มีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไป 
ผลลัพธ์  
๑. วัสดุอุปกรณ์ท่ีด าเนินการจัดหา
ร้อยละ ๙๐ มีคุณภาพและเพียงพอ
ต่อการด าเนินงานในระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียน คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนดงเจน
วิทยาคม ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการในส านักงาน
กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน ใน
ระดับดีขึ้นไป 

 
   การสอบถามบุคลากรกลุ่มส่งเสริม
กิจการนักเรียน 
เรื่อง ความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน จ านวน ๒๕ คน 
 
 

 
   เช่น แบบสอบถาม  
เรื่อง ความพึงพอใจต่อ
โครงการพัฒนา
ส านักงานกลุ่มส่งเสริม
กิจการนักเรียน 
 

 
          ๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
        ๑๗.๑ ส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ด าเนินการท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อ    
     การด าเนินงาน 
        ๑๗.๒ นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการ 
     ให้บริการในส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

             (นายณรงค์ อุตโม) 

                                    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน  

 

 

   ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  

           (นางภัคจิรา สารทอง) 

                                    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 

 

 

     

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

             (นายอุทิศ สาธิพา) 

                                    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวทิยาคม  

 

 

 

          ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 

            (นายสงกรานต์ บุญมี) 

                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
 

ช่ือกิจกรรม  พัฒนาส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พฒันาส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๒,๐๘๕  บาท  
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  พัฒนาส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน  กลุ่มงาน ส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน

หน่วย 

ราคา/

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 

ช่วงท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 

๑. กระดาษเกียรติ
บัตร ๒๓๐ แกรม 
ขนาด ๕๐ แผ่น 

๕ ๑๐๐   ๕๐๐  

๒. กระดาษท าปก 
๑๘๐ แกรม 

๑ ๒๐๐   ๒๐๐  

๓. กาวสองหน้าบาง ๕ ๒๗   ๑๓๕  
๔. หมึกเครื่องปริ้น

เตอร์ 
๕ ๒๕๐   ๑,๒๕๐  

๕. กระดาษ ๘๐ g 
ดับเบิ้ลA  

๕ ๑๔๐   ๗๐๐  

๖. แฟ้ม ๒ ห่วง ๖ ๕๐   ๓๐๐  
รวม   ๓,๐๘๕  

รวมทั้งหมด ๑ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑) ๓,๐๘๕ 



 

 
 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมกิจการนักเรียน 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน    งานประจ า      โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

   นโยบาย ข้อท่ี ๔. ด้านประสิทธิภาพ 
   ข้อย่อยท่ี ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   ข้อย่อยท่ี ๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๔. สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   เป้าหมายข้อท่ี ๕. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก : นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นผู้ท่ีมีจิต
สาธารณะ และมีจิตสานึกในการส่งเสริมพิทักษ์และปกป้องส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะชีวิต เกี่ยวกับวิถี
ชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นพลโลก 
   ตัวช้ีวัดท่ี ๕.๑ ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท่ีเกี่ยวกับการท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียนช้ัน ป.๔-
๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีนักเรียนท าขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ท่ีได้รับการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้น
ไป จากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการ
ประเมินผลงานประจ าปี) 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน ข้อที่  
DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน  
   กลยุทธ์ที่ ๓  การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อท่ี ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 



 

๘. หลักการและเหตุผล   
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๕ ข้อท่ี 

๔ ด้านประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน
การขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เป็นส่ิงท่ีต้องขับเคล่ือนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนเล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดองค์กร 
โครงสร้างระบบบริหาร และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบตา ม
ความสามารถและความถนัดของบุคลากร อันจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนขึ้น 

๙. วัตถุประสงค์   
๙.๑ เพื่อให้ส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ด าเนินการท่ีมีคุณภาพ และ 

     เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
๙.๒ เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีความพึงพอใจต่อ 

     การให้บริการในส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
     ๑๐. เป้าหมาย   

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)   
ส านักงานส่งเสริมกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงาน และบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๙๐ 
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)       

๑๐.๒.๑ วัสดุอุปกรณ์ท่ีด าเนินการจัดหาร้อยละ ๙๐ มีคุณภาพและเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
           ในระดับดีขึ้นไป 

      ๑๐.๒.๒ นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร้อยละ ๘๐    
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน ในระดับดีขึ้นไป 

     ๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

     ๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ช่วงท่ี ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 
           ช่วงท่ี ๒ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)  
 
 
 
 



 

     ๑๓. วิธีการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปกีารศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑. 
พัฒนาส านักงาน 
กลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 

ภาคเรียนท่ี ๑ ๓,๐๘๕ - - 
ครูรัตนา /  

ครูกรรณิการ์ 

รวมงบประมาณ  ๓,๐๘๕  -  
      
๑๔. งบประมาณ   
       ๑๔.๑ แหล่งงบประมาณ 
                    เงินอุดหนุน       จ านวน ...................๓,๐๘๕……................. บาท 

-  บ ารุงการศึกษา จ านวน ...................................................... บาท 
-  เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ...................................................... บาท 
-  เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  จ านวน ...................๓,๐๘๕……................. บาท 

    (……..สามพันแปดสิบห้าบาทถ้วน……..) 
 

   ๑๔.๒ รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงินงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

อุด
หนุ

น 

บ า
รุง

กา
รศึ

กษ
า 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

เงิน
เรีย

นฟ
รี 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

อื่น
 ๆ

 

๑. พัฒนาส านักงานกลุ่ม
ส่งเสริมกิจการนักเรียน 

  ๓,๐๘๕       

รวมงบประมาณ   ๓,๐๘๕       
 

     ๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑ ร้านค้า 
 ๑๕.๒ กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 
 
 
 
 



 

 

     ๑๖. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
   บุคลากรกลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน ร้อยละ ๙๐ มีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไป 
ผลลัพธ์  
๑. วัสดุอุปกรณ์ท่ีด าเนินการจัดหา
ร้อยละ ๙๐ มีคุณภาพและเพียงพอ
ต่อการด าเนินงานในระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียน คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนดงเจน
วิทยาคม ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการในส านักงาน
กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน ใน
ระดับดีขึ้นไป 

 
   การสอบถามบุคลากรกลุ่มส่งเสริม
กิจการนักเรียน 
เรื่อง ความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน จ านวน ๒๕ คน 
 
 

 
   เช่น แบบสอบถาม  
เรื่อง ความพึงพอใจต่อ
โครงการพัฒนา
ส านักงานกลุ่มส่งเสริม
กิจการนักเรียน 
 

 

          ๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
        ๑๗.๑ ส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ด าเนินการท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อ    
     การด าเนินงาน 
        ๑๗.๒ นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการ 

     ให้บริการในส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

             ( นายณรงค์   อุตโม ) 
                                    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน  
 
 
 

    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
           ( นางภัคจิรา   สารทอง ) 
                                    ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 

 
 
     

ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 

              ( นายอุทิศ  สาธิพา ) 
                                    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวทิยาคม  
 
 
 

           ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

            ( นายสงกรานต์  บุญมี ) 
                                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 
 

ช่ือกิจกรรม  พัฒนาส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  พฒันาส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๒,๐๘๕  บาท  
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  พัฒนาส านักงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน  กลุ่มงาน ส่งเสริมกิจการนักเรียน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ช่วงท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ) 
๑. กระดาษเกียรติ

บัตร ๒๓๐ แกรม 
ขนาด ๕๐ แผ่น 

๕ ๑๐๐   ๕๐๐  

๒. กระดาษท าปก 
๑๘๐ แกรม 

๑ ๒๐๐   ๒๐๐  

๓. กาวสองหน้าบาง ๕ ๒๗   ๑๓๕  
๔. หมึกเครื่องปริ้น

เตอร์ 
๕ ๒๕๐   ๑,๒๕๐  

๕. กระดาษ ๘๐ g 
ดับเบิ้ลA  

๕ ๑๔๐   ๗๐๐  

๖. แฟ้ม ๒ ห่วง ๖ ๕๐   ๓๐๐  
รวม   ๓,๐๘๕  

รวมทั้งหมด ๑ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑) ๓,๐๘๕ 



 

 
 

 

แผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผนงาน 

๑. ชื่อโครงการ/งาน......................พัฒนางานนโยบายและแผนงาน.......................................................... 
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจ า         โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่          
๓. สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

นโยบาย ข้อที่ ๓  ด้านคุณภาพ 
   ข้อย่อยท่ี ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลก 
                 ในศตวรรษท่ี ๒๑  อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของ๙ติยึดมั่น 
                 การปกครองใน ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติท่ี 
                 ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   ข้อย่อยท่ี ๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง       
                 นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีด 
                 ความสามารถในการแข่งขันและการเลือกเพื่อการศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
   ข้อย่อยท่ี ๓  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพฒันาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นใน 
                  แต่ระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการการ 
                  เรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนา 
                  ระบบการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   ข้อย่อยท่ี ๔ พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน  
                  การสอนตามหลักสูตร ฐานสมรรถนะ มีทักษะดารปฏิบัติหน้าท่ีท่ีดี มีความรู้ 
                  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตัวเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
                  รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
นโยบายข้อที่ ๔  ด้านประสิทธิภาพ 
   ข้อย่อยท่ี ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ 
                  ขับเคล่ือนบนสารข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
   ข้อย่อยท่ี ๒  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ 
                  โรงเรียนท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ(Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยื่น  
                  สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี   
 
   ข้อย่อยท่ี ๕  สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ 



 

                  การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ข้อย่อยท่ี ๖  เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ  ติดตามปละประเมินลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สนองตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  

          เป้าหมายท่ี ๔ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
- นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง 

(Independent Study) และสามารถสร้างนวัตกรรม ได้ด้วยตนเอง 
ตัวชี้วัดที่ 
๔.๑ ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) ด้าน

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา 
การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ ของนักเรียน ช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีได้รับการประเมิน
จากครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็น ผลงานท่ีมีคุณภาพต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป จากการแสดงผลงานประจ าปีท่ี
โรงเรียน จัดขึ้น 

๔.๒ ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) ด้าน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา 
การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ ท่ีนักเรียน ช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือ
แสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับ รางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่ างๆ (เขตพื้นการศึกษา
หรือหน่วยงาน ต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/แข่งขัน) 

๔.๓ ร้อยละของผลงานจากการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ของ นักเรียนช้ัน 
ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีจัดท าขึ้น ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ผ่านส่ือดิจิตอลอย่างน้อย ๒ แห่ง 

    ๕. สนองค่านิยมโรงเรียน  
 DKS มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
       D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
       K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
       S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน    

     กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ ๒  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสมรรถนะของ   
                          ผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

       กลยุทธ์ที่ ๓  การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ ๕  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
   กลยุทธ์ที่ ๖  การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 



 

   กลยุทธ์ที่ ๗  การเสริมสร้างพัฒนา อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และ สนับสนุนความสัมพันธ์ความ 
                               ร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ เอกชนในการเข้ามามี 
                               ส่วนร่วมการจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
   มาตรฐานท่ีมาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย     
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

๘. หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญใน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดท่ี ๖  มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาดังนั้น    เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน   ด าเนินการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ ลงวันท่ี  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๔๘  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  

ดังนั้นงานนโยบายและแผนงานจึงหน้าท่ีหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
แผนพัฒนาการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา เพื่อควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ 
จึงได้มีการจัดท าโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการท างาน และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน 
พร้อมด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

๙. วัตถุประสงค์   
        เพื่อให้โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  ๑๐. เป้าหมาย  
๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  

๑๐.๑.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี  
           สถานศึกษา ก าหนดชัดเจน 



 

      ๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)                                                                                      
                 ๑๐.๒.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี 
                            สถานศึกษา ก าหนดชัดเจน ในระดับ ดีมาก 

๑๑. สถานที่ด าเนินการ 
        โรงเรียนดงเจนวิทยาคม     อ าเภอภูกามยาว     จังหวัดพะเยา  

๑๒. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงท่ี ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 
 ช่วงท่ี ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) 

๑๓. วิธีการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. 

๒๕๖๕ 
๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. 

๒๕๖๕ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ 

๑. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ศึกษารูปแบบการบริหารงาน
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบท และหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
- ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ 
จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 

 
 
- 
 
 
 
 
 

  
 

          - 
 
 
 
 
 

นางภัคจิรา  สารทอง 

๒ 

๒. ขั้นด าเนินการ  (Do) 
- ด าเนินงานตามท่ีก าหนด ใน
การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ของ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. 
สพม ๓๖  ชุมชน และ ผู้เรียน 
เพื่อเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี๒๕๖๕ 

      ๑๐๐๐๐ นายค าพัด  สาพันธ์ 

๓ 

๓. ขั้นประเมินผล (Check) 
- ก ากับติดตามการด าเนินงาน      
พร้อมท้ังแก้ไขปัญหาขณะ
ด าเนินงาน 

    นางภัคจิรา สารทอง 



 

 

๔. ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
(Action) 
-  สรุปผลการด าเนินการและ
รายงานผู้บริหาร ปรับปรุงและ
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

 
 
 
 
 

  
 

๒๐๕๐ 
 
 

นางภัคจิรา  สารอง 
นายสิรภพ  ไชยกุล 

รวมงบประมาณ       ๑๒๐๕๐  
 
๑๔.  งบประมาณ  
     ๑๔.๑  แหล่งงบประมาณ 

- เงินอุดหนุน       จ านวน ................ ๑๒,๐๕๐……................ บาท 
- บ ารุงการศึกษา  จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จ านวน ...................................................... บาท 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ...................................................... บาท 
- เงินอื่น ๆ  จ านวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จ านวน ................ ๑๒,๐๕๐…................... บาท  

        (หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) 
 

๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทเงินงบประมาณ (เช็ค ) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

อุด
หน

ุน 

บ า
รุง

กา
รศึ

กษ
า 

กิก
รร

มพ
ัฒน

าผ
ู้เรีย

น 

เงิน
เรีย

นฟ
ร ี

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
ผู้เ

รีย
น 

อื่น
ๆ 

กิจกรรมท่ีท า 
๑. เสนองบประมาณ ปี
๒๕๖๕ 

   

      

๒. กิจกรรมค่าจัดท าเอกสาร
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

   
     

 
/ 

     



 

๓. ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานนโยบายและแผนงาน 

    
/ 

     

๔. วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนา 
งานนโยบายและแผน 

   /      

รวมงบประมาณ   ๑๒,๐๕๐       

รวม (หนึ่งหมื่นสองพนัห้าสิบบาทถ้วน) ๑๒,๐๕๐ 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 ๑๕.๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  อ าเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา   
           ๑๕.๒ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม   
 
๑๖. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑ โรงเรียนมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีก าหนดไว้
ตรงตามวัตถุประสงค์ ของแผนการ
ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน 

การสอบถามนักเรียน 
เรื่องการบริหารงานใช้งบประมาณ
จ านวน....๖๑๖.........คน 
การประเมินครู เรื่องการบริหารงาน
ใช้งบประมาณ จ านวน....๖๐.....คน 
 
 

-แบบประเมินนักเรียน   
เรื่องการบริหารงานใช้
งบประมาณ             
จ านวน....๖๑๖.........คน 
-แบบประเมินครู เรื่อง   
  การบริหารงานใช้ 
  งบประมาณ                  
จ านวน....๖๐.....คน 

  
 
 
 
 
 
 

   ๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       ๑๗.๑  โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน        
 
 



 

 
ลงช่ือ  ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

          (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                     
 
   ลงช่ือ ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
          (นางภัคจิรา สารทอง) 
                                 ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
 
 

ลงช่ือ ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายอุทิศ สาธิพา) 
                                 ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
           ลงช่ือ ......................................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
           (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
============================= 

         ช่ือกิจกรรม....................................งานส านักงานและงานสารสนเทศ.................................................... 



 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ...............................พัฒนางานนโยบายและแผนงาน................................................ 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน...........................................๘,๐๐๐......................................................บาท 
กลุ่มงาน.. .................................................นโยบายและแผนงาน..................................................................... 
ช่วงที่ ๒ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม 

๑. ซองน้ าตาลขยายข้าง๙*๑๒ ๑ ๒๑๕   ๒๑๕  ๒๑๕ 
๒. กาวแท่ง ๘ กรัม สเต็ลเลอร์ ๔ ๒๕   ๑๐๐  ๑๐๐ 
๓. เครื่องกบเหลาดินสอ

หุ่นยนต์ 
๑ ๑๔๐   ๑๔๐  ๑๔๐ 

๔. ยางลบดินสอ ๒Bสเต็ลเลอร์ ๖ ๕   ๓๐  ๓๐ 
๕. เทปลบค าผิด M&G ๔ ๒๐   ๘๐  ๘๐ 
๖. กรรไกร ๕.๕ นิว้ ช้าง ๔ ๔๕   ๑๘๐  ๑๘๐ 
๗. คัตเตอร์สแตนเลสเล็ก ช้าง ๔ ๔๐   ๑๖๐  ๑๖๐ 
๘. ใบคัดเตอร์เฉียงเล็ก ช้าง ๔ ๒๐   ๔๐  ๔๐ 
๙. เครื่องเย็บ No.๑๐ Max ๒ ๙๐   ๑๘๐  ๑๘๐ 

๑๐. คลิบด า No.๑๐๘ช้าง ๒๐ ๕   ๑๐๐  ๑๐๐ 
๑๑. คลิบดี No.๑๐๖ อีซี ๑๐ ๑๗   ๑๗๐  ๑๗๐ 
๑๒. สันรูด ๓ มม.  ๕ห่อ ๓๕   ๓๕  ๓๕ 
๑๓. หมึกเครื่องปริ้น HP laser 

Jet Pro M๑๒ a 
๓ ๙๕๐   ๒๘๕๐  ๒๘๕๐ 

๑๔. หมึก Epson L๓๑๑๐ สีด า ๔ ๒๕๐   ๑๐๐๐  ๑๐๐๐ 
๑๕. หมึก Epson L๓๑๑๐ สี

เหลือง ฟ้า แดง อย่างละ 
๒ ๒๕๐   ๑๕๐๐  ๑๕๐๐ 

๑๖. สันรูด ๕ ม. แพ็ค ๑๒ สีขาว ๑๐ ๒๕   ๒๕๐  ๒๕๐ 
๑๗. ค่าเล่มเอกสาร  ๘๕๐  ๘๕๐    ๘๕๐ 

รวม (แปดพันแปดบาทถ้วน) ๘,๐๐๐ 
 
๒. แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ช่ือกิจกรรม................................................งานการจัดท าและเสนอของบประมาณ........................................... 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ...............................พัฒนางานนโยบายและแผนงาน................................................ 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน...........................................๒,๐๐๐......................................................บาท 



 

กลุ่มงาน.. .................................................นโยบายและแผนงาน..................................................................... 
ช่วงที่ ๒ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

 
รวม 

๑. ค่าเข้าเล่มเอกสาร ๒๐๐๐  ๒๐๐๐    ๒๐๐๐ 
รวม(สองพันบาทถ้วน) ๒,๐๐๐ 

 
๓. แบบแสดงรายละเอียดประกอบการของบประมาณด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ช่ือกิจกรรม................................................งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา........................................... 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ...............................พัฒนางานนโยบายและแผนงาน................................................ 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน...........................................๒,๐๕๐..........................................................บาท 
กลุ่มงาน.. .................................................นโยบายและแผนงาน..................................................................... 

ช่วงที่ ๒ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
รวม 

๑. ค่าเข้าเล่มเอกสาร ๒,๐๕๐  ๒,๐๕๐    ๒,๐๕๐ 
รวม (สองพันห้าสิบบาทถ้วน) ๒,๐๕๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


