
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปประมาณการรายจ่ายตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 2566  
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

 
รวมงบประมาณปี2566  4,884,720 บาท 
1. งบดำเนินงานตามโครงสร้าง 
ลำดับ ฝ่าย งบอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล          195,389  4  
2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ       1,111,274  22.75  
3 ฝ่ายวิชาการ           73,271  1.5  
4 ฝ่ายกิจการนักเรียน           73,271  1.5  
5 ฝ่ายบริหารท่ัวไป           12,212  0.25  

รวมงบดำเนินงานตามโครงสร้าง 1,465,416 30  
 
2. งบประมาณตามกลยุทธ์ 
ลำดับ ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ งบอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล          708,284  14.5  
2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ           48,847  1  
3 ฝ่ายวิชาการ          713,169  14.6  
4 ฝ่ายกิจการนักเรียน          127,003  2.6  
5 ฝ่ายบริหารท่ัวไป          732,708  15  
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           32,239  0.66  
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           24,424  0.5  
8 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ           76,690  1.57  
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           57,640  1.18  
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา           56,174  1.15  
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           40,055  0.82  
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ           34,682  0.71  
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           34,682  0.71  
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          244,236  5  

รวมงบดำเนินงานตามกลยุทธ์ 2,930,832 60  
 
3. งบประมาณสำรองจ่าย          488,472   คิดเป็นร้อยละ  10 

 
 
 
 



ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 
รายจ่ายประจำตามโครงสร้าง 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

งาน/กิจกรรม เป้าหมาย งบอนุมัติ ประเภท ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาสำนักงาน บุคลากรฝ่าย 12,212  งบดำเนินการ ก.พ.-66 ครูศศธร/ครูอภิชาติ 
รวมรายจ่ายประจำตามโครงสร้าง 12,212        

 
3.2 ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566   

3.2.2.รายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามประเด็นกลยุทธ์ ฝ่ายบริหารท่ัวไป  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 4 :เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวบ่งชี้: 9       

โครงการ ท่ี งาน/กิจกรรม 
งบ

อนุมัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

1 จัดซื้อยาและเชภัณฑ์ 
 

4,500 ธ.ค.-65 ครูชัชญาณิช/ 
ครูนครินทร์ 

 
2 ป้องกันไข้เลือดออกและควบคุมโรค 500 ธ.ค.-65 ครูชัชญาณิช/ 

ครูนครินทร์ 

  
3 โภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร 500 ธ.ค.-65 ครูชัชญาณิช/ 

ครูนครินทร์ 

  
4 สุขภาพดีชีวีมีสุข    500 ม.ค.-66 ครูชัชญาณิช/ 

ครูนครินทร์ 

พัฒนาระบบงาน
อนามัย 

5 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องพยาบาล   15,000 ธ.ค. 65- 
ม.ค. 66 

ครูชัชญาณิช/ 
ครูนครินทร์ 

ควบคุมป้องกัน
การแพร่ระบาด 

6 จัดซื้อวัสดอุปกรณ์ควบคุมป้องกันการแพร่
ระบาด 

9,700 ม.ค. -ก.พ.
66 

ครูชัชญาณิช/ 
ครูนครินทร์ 

  
ของโรคติดเช้ือ
ไวรัส 

  
   

  

โคโรน่า2019       
 

    

ส่งเสริม
สุขภาพจิต 

7 อบรมแนวปฏิบัติด้านการจัดการ
ความเครียด 

- พ.ค.-66 ครูชชัญาณิช/ 
ครูนครินทร์ 

  8 อบรมแนวปฏิบัติการส่ือสารเพื่อลดการ
รังเกียจการตีตราทางสังคม 

- พ.ค.-66 ครูชชัญาณิช/ 
ครูนครินทร์ 

  
 

  
 

รวม       30,700 
  

 
 
 



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนามีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ     

ตัวบ่งชี้: 25  26  27      

โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม งบอนุมัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1 ประกวดหนังสือเล่มเล็ก   4,000 ก.ค.-66 ครูฉวีววรรณ์ 

  2 ประกวดยอดนักอ่าน   1,500 ส.ค.-66 ครูฉวีววรรณ์ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3 จัดซื้อหนังสือห้องสมุด   46,000 ธ.ค. 65/ 
มิ.ย. 66 

ครูฉวีววรรณ์ 

น่าอยู่ น่าดู น่าอ่าน 4 จัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้   8,000 มิ.ย.-66 ครูฉวีววรรณ์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน 5 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู ้   5,000 พ.ค.-66 ครูอภิชาติ/ครูวิญญู 

บริเวณโรงเรียน 6 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาไทย   5,000 พ.ค.-66 ครูอภิชาติ/ครูวิญญู 

  7 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ ์   20,000 ธ.ค. 65/  
มิ.ย. 66 

ครูอภิชาติ/ครูวิญญู 

บริหารจัดการขยะใน
โรงเรียน 

8 บริหารจัดการขยะในโรงเรียน   3,000 ธ.ค. 65 /  
พ.ค. 66 

ครูอาทร/นักการ 

ปรับปรุงอาคารเรียน 9 ปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกลู 15,000 ม.ค /มี.ค /พ.ค./
ก.ค./ก.ย.66 

ครูอภิชาติ/ครูศศธร 

อาคารประกอบและ 10 ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ   10,000 ธ.ค.-65 ครูอภิชาติ/ครูศศธร 

ห้องปฏิบัติการ 11 ปรับปรุงหอประชุม   5,000 มิ.ย.-66 ครูอภิชาติ/ครูอาทร 

  12 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 20,000 เม.ย.-66 ครูอภิชาติ/ครูศศธร 

  13 ซ่อมแซมอาคารเรียนห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

10,000 พ.ย. 65 /  
พ.ค. 66 

ครูอภิชาติ/ครูศศธร 

  14 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 64,000 ธ.ค.-65 ครูอภิชาติ/ครูศศธร 

  15 ซ่อมฝ้าเพดาน อาคารเรียน อาคารประกอบ 115,000 พ.ย.-65 ครูอภิชาติ/ครูศศธร 

  16 การป้องกันสาธารณะภัย   5,000 พ.ค.-66 ครูอภิชาติ/ครูศศธร 

พัฒนาระบบ 17 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 39,000 ธ.ค.-65 ครูอภิชาติ/นักการ 

สาธารณูปโภค 18 ซ่อมแซมระบบน้ำประปา   4,508 ธ.ค. 65/มิ.ย.66 ครูอภิชาติ/นักการ 

  19 ปรับปรุงระบบน้ำด่ืม   5,000 มิ.ย.-66 ครูอภิชาติ/นักการ 

สหกรณ์โรงเรียน 20 พัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ ์ 3,000 พ.ค.-66 ครูวเรศ/ครูศศธร 

  21 ปรับปรุงสหกรณโ์รงเรียน   6,000 พ.ค.-66 ครูวเรศ/ครูศศธร 

สวัสดิการรถรับส่งนักเรียน 
22 

สนับสนุนค่ารถรับส่งนักเรียน 273,156 ตลอดปี  
(ทุกสิ้นเดือน) 

ครูอภิชาติ/ครูศศธร 

รวม 
 
667,164  

 

 

 
 
 
 



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนามีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ     

ตัวบ่งชี้: 25  26  27      

โครงการ ที ่ งาน/กิจกรรม งบอนุมัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ 1,000 พ.ค.-66 ครูศศธร/ครูอาทร 
  2 วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 1,000 พ.ค.-66 ครูศศธร/ครูอาทร 
  3 ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์   1,000 พ.ค.-66 ครูศศธร/ครูอาทร 
พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 4 พัฒนาระบบเสียงตามสายบริเวณ

โรงเรียน 
1,844 พ.ค. 66 ครูอาทร 

  5 พัฒนาระบบเสียงห้องโสตทัศนูปกรณ ์ 10,000 พ.ค.-66 ครูอาทร 
ป้ายนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ 6 ป้ายนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ในโรงเรียน 

  
10,000 ธ.ค. 65 /  

พ.ค. 66 
ครูอภชิาติ/ครู
วิญญู 

ในโรงเรียน       
 

    

รวม       
    
24,844    

รวมรายจ่ายพฒันาคุณภาพตามประด็นกลยุทธ์   
 
722,708    

รวมรายจ่ายฝ่ายบริหารทัว่ไป             732,708     บาท    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ 2566 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
วัน/เดือน/ป ี รายการ/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ต.ค. 65 - - - - 
 

วัน/เดือน/ป ี รายการ/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ย.-65 ซ่อมแซมอาคารเรียนห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการ 
5,000 ครูอภชิาติ/ครศูศธร 

  
  ซ่อมฝ้าเพดาน อาคารเรียน อาคารประกอบ 115,000 ครูอภชิาติ/ครศูศธร   
  สวัสดิการรถรับส่งนักเรียน 30,498 ครูอภชิาติ/ครศูศธร   

     

วัน/เดือน/ป ี รายการ/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ธ.ค.-65 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4 กิจกรรม 6,000 ครูชชัญาณิช/ครู

นครินทร ์   
  พัฒนาระบบงานอนายมัย 15,000 ครูชชัญาณิช/ครู

นครินทร ์   
  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ซื้อหนังสือห้องสมุด 23,000 ครูฉวีวรรณ ์   
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซื้ออุปกรณ์ทำความ

สะอาด 
10,000 ครูอภิชาติ/ครูวิญญู 

  
  บริหารจัดการขยะ 1,500 ครูอาทร/นักการ   
  ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ 10,000 ครูอภิชาติ/ครูศศธร   
  ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 39,000 ครูอภิชาติ/ครูศศธร   
  จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 64,000 ครูอภชิาติ/ครศูศธร   
  ปรับปรุงระบบน้ำประปา 2,000 ครูอภชิาติ/ครศูศธร   
  ป้ายนิเทศ 5,000 ครูอภชิาติ/ครูวิญญู   
  สวัสดิการรถรับส่งนักเรียน 26,520 ครูอภิชาติ/ครูศศธร     

   

     

วัน/เดือน/ป ี รายการ/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ม.ค.-66 
จัดซื้อวัสดอุปกรณ์ควบคุมป้องกันการ
แพร่ระบาด 

9,700 ครูชชัญาณิช/ครู
นครินทร ์   

  ปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกลู 3,000 ครูอภิชาติ/ครูศศธร   
  สวัสดิการรถรับส่งนักเรียน 26,520 ครูอภิชาติ/ครูศศธร   
          

     

 



 
วัน/เดือน/

ปี รายการ/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ก.พ.-66 พัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารท่ัวไป     10,000  ครูอภชิาติ/ครศูศธร   

  สวัสดิการรถรับส่งนักเรียน     25,194  ครูอภชิาติ/ครศูศธร   
          

     

วัน/เดือน/
ปี รายการ/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

มี.ค.-66 ปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกลู       3,000  ครูอภิชาติ/ครูศศธร   
  สวัสดิการรถรับส่งนักเรียน     30,498  ครูอภิชาติ/ครูศศธร   
          

     

วัน/เดือน/
ปี รายการ/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

เม.ย 66 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์     20,000  ครูอภิชาติ/ครูศศธร   
          
          

  

 

    

วัน/เดือน/
ปี รายการ/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

พ.ค.-66 ส่งเสริมสุขภาพจิต 20,000 ครูชชัญาณิช/ครู
นครินทร ์   

  ปรับภูมิทัศน์  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้        5,000  ครูอภิชาติ/ครูศศธร   
  ซ่อมแซมศาลาไทย        5,000  ครูอภิชาติ/ครูศศธร   
  บริหารจัดการขยะ       1,500  ครูอาทร/นักการ   
  ปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกลู       3,000  ครูอภิชาติ/ครูศศธร   

  
ซ่อมแซมอาคารเรียนห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ       5,000  ครูอภชิาติ/ครศูศธร   

  การป้องกันสาธารณะภัย       5,000  ครูอภชิาติ/ครศูศธร   
  พัฒนางานประชาสัมพันธ ์       3,000  ครูศศธร/ครูอาทร   
  พัฒนางานสหกรณ ์       9,000  ครูวเรศ/ครศูศธร   
  สวัสดิการรถรับส่งนักเรียน     26,520  ครูอภิชาติ/ครูศศธร   
          

 
 



วัน/เดือน/ป ี รายการ/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
มิ.ย.-66 จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้

ห้องสมุด 
8,000 ครูฉวีวรรณ ์

  
  ปรับภูมิทัศน์ ซื้ออุปกรณ์  10,000 ครูฉวีวรรณ ์   
  ปรับปรุงหอประชุม 5,000 ครูอภิชาติ/ครูอาทร   

  
ซ่อมแซมระบบประปา 2,508 ครูอภชิาติ/ครศูศ

ธร   

  
ปรับปรุงระบบน้ำด่ืม 5,000 ครูอภชิาติ/ครศูศ

ธร   

  
สวัสดิการรถรับส่งนักเรียน 27,846 ครูอภชิาติ/ครศูศ

ธร   
          
          

     

วัน/เดือน/ป ี รายการ/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ก.ค.-66 รักการอ่าน ประกวดหนังสือเล่มเล็ก       4,000  ครูฉวีววรรณ์   

  ปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกลู       3,000  ครูอภิชาติ/ครูศศธร   
  สวัสดิการรถรับส่งนักเรียน     21,216  ครูอภิชาติ/ครูศศธร   
          
          

     

วัน/เดือน/ป ี รายการ/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ส.ค.-66 รักการอ่าน ยอดนักอ่าน       1,500  ครูฉวีววรรณ์   

  สวัสดิการรถรับส่งนักเรียน     29,172  ครูอภิชาติ/ครูศศธร   
          
          

     

     

วัน/เดือน/ป ี รายการ/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ก.ย.-66 ปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกลู       3,000  ครูอภิชาติ/ครูศศธร   

  สวัสดิการรถรับส่งนักเรียน     29,172  ครูอภิชาติ/ครูศศธร   
          
          

 
 
 



 
โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
ชื่อโครงการ  พัฒนางานสำนักงานฝ่ายบริหารท่ัวไป 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย / นางศศธร  ผาทอง  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ก.พ. 66-มี.ค. 66 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
    ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพื่อพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารท่ัวไป เป็นงานอีกงานหนึง่ท่ีต้องให้บริการ ส่ือสาร  ประสานสัมพันธ์ใน
รูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานท่ีส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมนำความรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การกระจายการบริหารงานภายในองค์กรเป็นการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง การอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 การพัฒนางานสำนักงาน ให้มีความพร้อมในการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการกับ
นักเรียน ครูและผู้ปกครอง จึงมีความจำเป็น ซึ่งปัจจุบันห้องสำนักงานฝ่ายบริหารท่ัวไปมีสภาพท่ีไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการเท่าท่ีควร  จึงควรท่ีจะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ฝ่ายบริหารท่ัวไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอน
และมีระบบแบบแผน 

3) เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



3. เป้าหมาย   
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ    

    นักเรียน ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดีอย่างน้อย 80 % 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ    

              บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน  
 
4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นเตรียมการ (plan)  
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
1.3 วางแผนการดำเนินงาน 

พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการ 

กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 สรุป ประเมินสภาพการใช้งาน 

กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม 

มีนาคม 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

5. งบประมาณ   
5.1 รวมทั้งหมด   10,000 บาท  
 - งบอุดหนุน  10,000 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรม จัดซื้อตู้เอกสาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จัดจ้างทำ
ป้ายประช่สัมพันธ์สำนักงานฝ่ายบริหารท่ัวไป 

10,000 - - 10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมินผล 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7.2 มีการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
7.3 นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
ผลผลิต 

1. 1) ร้อยละ 90 ของสำนักงานมีการบริหาร
จัดการและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้
บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. 2) ร้อยละ 90 ของงานมีการจัดเก็บข้อมูลของ
สำนักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 

-  

- สอบถาม 

- รายงานผล 

-  

- แบบสอบถาม 

- แบบรายงานโครงการ 

ผลลัพธ ์
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 85 มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 



 
 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

ชื่อโครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์/กิจกรรมป้องไข้เลือดออกและควบคุมโรค 

กิจกรรมโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร/กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง/นายนครินทร์  ศรีจันทร์/นางสาวธิดารัตน์  พงษ์พันธ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ธันวาคม  2565 – มกราคม 2566 
สนองมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ กลยุทธ์ที่ 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 9 
1. หลักการและเหตุผล 

งานอนามัยมีภารกิจในการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน  โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ี
ดี  มีการป้องกันโรคติดต่อ  การดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วย  ซึ่งการดำเนิน
ภารกิจนี้ต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์เป็นส่วนประกอบ  การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอนามัย  
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินภารกิจดังกล่าว   งานอนามัยจึงได้จัดทำโครงการ งานอนามัยนี้ขึ้น  
เพื่อให้การดำเนินภารกิจด้านการดูแลและปฐมพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานด้านอนามัยต่อไป  
2. วัตถุประสงค ์โครงการ/กิจกรรม 

2.1 เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอในการดูแลปฐมพยาบาลนักเรียนท่ีมีอาการเจ็บป่วย 
2.2 เพื่อให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการป้องกันควบคุมโรคต่างๆ  ลดความเส่ียงในการ 

เกิดโรคติดต่อ  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน 
2.3 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน  
2.4 เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกำลังกาย การบริหารร่างกาย เพื่อพัฒนา

ร่างกายให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดีสำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3.1 ด้านปริมาณ 
1) นักเรียนร้อยละ 95  มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนในการป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและ

โรคติดต่อชนิดต่างๆ ได้ถูกต้อง  
2) นักเรียนร้อยละ 100  มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอในการเข้ารับบริการ การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 95  เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในการส่งเสริม

สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  



3.2 ด้านคุณภาพ 
1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการป้องกัน

โรคติดต่อชนิดต่างๆ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
2) นักเรียนท่ีเจ็บป่วยมีความพึงพอใจท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือ ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น        ด้วย

วิธีการท่ีถูกต้องและทันเวลา  อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
3) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามหลักโภชนาการและสุขภาพจิตท่ีดี อยู่ใน

ระดับดีขึ้นไป 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุม/วางแผน/จัดทำโครงการ 1-8 ธันวาคม 2565 คณะครฝู่ายบริหารทั่วไป 
2. เสนออนุมัติโครงการ 13 ธันวาคม 2565 นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง 

นายนครินทร์  ศรีจันทร์นางสาว
ธิดารัตน์  พงษ์พันธ์ 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 
3.1 กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
3.2 กิจกรรมป้องไข้เลือดออกและควบคุมโรค 
3.3 กิจกรรมโภชนาการและความปลอดภัย 
ด้านอาหาร 
3.4 กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข 

 
14-17 ธันวาคม 2565 
20-24 ธันวาคม 2565 
27-31 ธันวาคม 2565 

 
4-7 มกราคม 2566 

นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง 
นายนครินทร์  ศรีจันทร์นางสาว
ธิดารัตน์  พงษ์พันธ์ 

 

4. ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 10-14 มกราคม 2566 นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง 
นายนครินทร์  ศรีจันทร์นางสาว
ธิดารัตน์  พงษ์พันธ์ 

5. สรุป/รายงานผล 17 มกราคม 2566 นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง 
นายนครินทร์  ศรีจันทร์นางสาว
ธิดารัตน์  พงษ์พันธ์ 

5. งบประมาณ 
5.1 รวมทั้งหมด  6,000  บาท 

- งบอุดหนุน  6,000  บาท 
- เงินรายได้สถานศึกษา  -  บาท 

5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 
 

กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่าใช้จ่ายจำนกตามกิจกรรม ดังนี้ 
1) กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
2) กิจกรรมป้องไข้เลือดออกและควบคุมโรค 
3) กิจกรรมโภชนาการและความปลอดภัย 
ด้านอาหาร 
4) กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข 

6,000 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4,500 
500 

 
500 
500 



6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการป้องกัน
โรคติดต่อชนิดต่างๆ 

-นำแบบทดสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

-แบบทดสอบ 

2. นักเรียนท่ีเจ็บป่วยมีความพึง
พอใจท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น        
ด้วยวิธีการท่ีถูกต้องและทันเวลา 

-บันทึกการใช้เวชภัณฑ ์
-สอบถามความพึงพอใจ 
ของนักเรียนต่อการดูแลช่วยเหลือ 
ดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

-แบบบันทึกการใช้ยาและเวชภัณฑ์ 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงตามหลักโภชนาการและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

ตรวจสุขภาพประจำปี  
 

-แบบลงทะเบียนตรวจสุขภาพ 
-แบบวิเคราะห์สุขภาพ  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค 

และวิธีการป้องกันโรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องมากข้ึน  
  7.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพจิตท่ีดีมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบงานอนามัย 
ชื่อกิจกรรม  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องพยาบาล 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง/นายนครินทร์  ศรีจันทร์/นางสาวธิดารัตน์  พงษ์พันธ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ธันวาคม  2565 – มกราคม 2566 
สนองมาตรฐาน           มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 2.1 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ กลยุทธ์ที่ 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 9 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สุขภาพและอนามัยที่ดีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพ
เกิดการเจ็บป่วยขึ้นภายในโรงเรียนย่อมมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นจึงได้จัดโครงการปรับปรุง
ห้องส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเจ็บป่วยขณะอยู่โรงเรียน  ก่อนส่งต่อไปรับการรักษา
ที่โรงพยาบาลต่อไป  และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ ได้รับการ
รักษาเป็นเบ้ืองต้นอย่างทันเวลา 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จึงได้ทำโครงการส่งเสริมสุขภาพปรับปรุงห้องส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้บริการแก่ ครู 
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุได้ทันเวลาและปลอดภัยก่อนไปรับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 

2.1  เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน      โนน
ค้อวิทยาคม  ได้รับการบริการสุขภาพเบ้ืองต้นทันทีเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  มีห้องส่งเสริมสุขภาพท่ีสะดวกพร้อมให้บริการได้อย่างเหมาะสม 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม มีห้องส่งเสริมสุขภาพ 

บริการเบ้ืองต้น อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
 
 
 
 



4. วิธีดำเนินการ 
ท่ี ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม /วางแผน /จัดทำโครงการ 22 ธันวาคม 2565 คณะครูฝ่ายบริหารท่ัวไป 
2 เสนออนุมัติโครงการ 27 ธันวาคม 2565 นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง 

นายนครินทร์  ศรีจันทร์นางสาว
ธิดารัตน์  พงษ์พันธ์ 

3 การดำเนินงานตามโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อพิจารณา 
- ประชุม วางแผน แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบใน

แต่ละกิจกรรม 
- จัดเตรียมกิจกรรมตามกำหนด ระยะเวลา 
- เสนออนุมัติงบประมาณในแต่ละกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
- ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
- ประเมินโครงการ 
- สรุปผล รายงานผลการดำเนินงาน 

4-14 มกราคม 2566 นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง
และคณะทำงาน 

4 ประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ 17 มกราคม 2566 นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง 
นายนครินทร์  ศรีจันทร์นางสาว
ธิดารัตน์  พงษ์พันธ์ 

5 สรุปผล / รายงานโครงการ 21 มกราคม 2566 นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง 
นายนครินทร์  ศรีจันทร์นางสาว
ธิดารัตน์  พงษ์พันธ์ 

5.  งบประมาณ    
5.1 รวมทั้งหมด  15,000  บาท 

- งบอุดหนุน  15,000  บาท 
- เงินรายได้สถานศึกษา  -  บาท 

5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 
 

กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่าใช้จ่ายจำนกตามกิจกรรม ดังนี้ 
1) จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องพยาบาล 
 

15,000 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
15,000 

 
 

 
 
 
 



6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ครู นักเรียน และบุคลากร  
ในโรงเรียนมีห้องส่งเสริม
สุขภาพบริการสุขภาพเบ้ืองต้น 
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

-บันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล -แบบบันทึกการใช้บริการห้อง
พยาบาล 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เข้ารับบริการห้องพยาบาลสุขได้

อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

ชื่อโครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์/กิจกรรมป้องไข้เลือดออกและควบคุมโรค 

กิจกรรมโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร/กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง/นายนครินทร์  ศรีจันทร์/นางสาวธิดารัตน์  พงษ์พันธ์ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ธันวาคม  2565 – มกราคม 2566 
สนองมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ กลยุทธ์ที่ 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 9 
1. หลักการและเหตุผล 

งานอนามัยมีภารกิจในการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน  โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ี
ดี  มีการป้องกันโรคติดต่อ  การดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วย  ซึ่งการดำเนิน
ภารกิจนี้ต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์เป็นส่วนประกอบ  การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์   การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอนามัย  
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินภารกิจดังกล่าว   งานอนามัยจึงได้จัดทำโครงการงานอนามัยนี้ขึ้น  
เพื่อให้การดำเนินภารกิจด้านการดูแลและปฐมพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานด้านอนามัยต่อไป  
4. วัตถุประสงค ์โครงการ/กิจกรรม 

2.1 เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอในการดูแลปฐมพยาบาลนักเรียนท่ีมีอาการเจ็บป่วย 
2.2 เพื่อให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการป้องกันควบคุมโรคต่างๆ  ลดความเส่ียงในการ 

เกิดโรคติดต่อ  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน 
2.3 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน  
2.4 เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกำลังกาย การบริหารร่างกาย เพื่อพัฒนา

ร่างกายให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดีสำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
5. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3.1 ด้านปริมาณ 
1) นักเรียนร้อยละ 95  มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนในการป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและ

โรคติดต่อชนิดต่างๆ ได้ถูกต้อง  
2) นักเรียนร้อยละ 100  มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอในการเข้ารับบริการ การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 95  เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในการส่งเสริม

สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  
3.2 ด้านคุณภาพ 



1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการป้องกัน
โรคติดต่อชนิดต่างๆ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

2) นักเรียนท่ีเจ็บป่วยมีความพึงพอใจท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือ ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น        ด้วย
วิธีการท่ีถูกต้องและทันเวลา  อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

3) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามหลักโภชนาการและสุขภาพจิตท่ีดี อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุม/วางแผน/จัดทำโครงการ 1-8 ธันวาคม 2565 คณะครฝู่ายบริหารทั่วไป 
2. เสนออนุมัติโครงการ 13 ธันวาคม 2565 นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง 

นายนครินทร์  ศรีจันทร์นางสาว
ธิดารัตน์  พงษ์พันธ์ 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 
3.1 กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
3.2 กิจกรรมป้องไข้เลือดออกและควบคุมโรค 
3.3 กิจกรรมโภชนาการและความปลอดภัย 
ด้านอาหาร 
3.4 กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข 

 
14-17 ธันวาคม 2565 
20-24 ธันวาคม 2565 
27-31 ธันวาคม 2565 

 
4-7 มกราคม 2566 

นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง 
นายนครินทร์  ศรีจันทร์นางสาว
ธิดารัตน์  พงษ์พันธ์ 

 

4. ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 10-14 มกราคม 2566 นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง 
นายนครินทร์  ศรีจันทร์นางสาว
ธิดารัตน์  พงษ์พันธ์ 

5. สรุป/รายงานผล 17 มกราคม 2566 นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง 
นายนครินทร์  ศรีจันทร์นางสาว
ธิดารัตน์  พงษ์พันธ์ 

5. งบประมาณ 
5.1 รวมทั้งหมด  6,000  บาท 

- งบอุดหนุน  6,000  บาท 
- เงินรายได้สถานศึกษา  -  บาท 

5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 
 

กิจกรรม 
รวม

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่าใช้จ่ายจำนกตามกิจกรรม ดังนี้ 
1) กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
2) กิจกรรมป้องไข้เลือดออกและควบคุมโรค 
3) กิจกรรมโภชนาการและความปลอดภัย 
ด้านอาหาร 
4) กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข 

6,000 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4,500 
500 

 
500 
500 

 



6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการป้องกัน
โรคติดต่อชนิดต่างๆ 

-นำแบบทดสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

-แบบทดสอบ 

2. นักเรียนท่ีเจ็บป่วยมีความพึง
พอใจท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น        
ด้วยวิธีการท่ีถูกต้องและทันเวลา 

-บันทึกการใช้เวชภัณฑ ์
-สอบถามความพึงพอใจ 
ของนักเรียนต่อการดูแลช่วยเหลือ 
ดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

-แบบบันทึกการใช้ยาและเวชภัณฑ์ 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงตามหลักโภชนาการและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

ตรวจสุขภาพประจำปี  
 

-แบบลงทะเบียนตรวจสุขภาพ 
-แบบวิเคราะห์สุขภาพ  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนค้อวิทยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค 

และวิธีการป้องกันโรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องมากข้ึน  
  7.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพจิตท่ีดีมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
 

ชื่อโครงการ                  “พัฒนาแหล่งเรียนรู้  น่าอยู่  น่าดู  น่าอ่าน” 

หน่วยงานรับผิดชอบ        งานห้องสมุด ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม 

ลักษณะโครงการ              โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ธันวาคม 2565/ มิถุนายน 2566 

สนองมาตรฐานท่ี 2           กระบวนการบริหารและการจัดการ          
ตัวบ่งชี้ที่      จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สนองประเด็นกลยุทธ์        ข้อท่ี 11  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

  

1. หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
และการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน  เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวก จัด
กิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ท่ี
เน้นให้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั ้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุก
เวลา แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเช่น การทำงาน โครงงาน รายงาน ชิ้นงาน  การปฏิบัติจริง 
โดยสถานศึกษาควรมีการพัฒนา  ปรับปรุงห้องสมุดให้สะดวกต่อการใช้ เช่น การพัฒนาห้องสมุด    จัดบรรยากาศ
ให้น่าสนใจ ปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ดังนั้นโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริม
การพัฒนาระบบบริหารงานห้องสมุด  เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม   มีประสิทธิภาพ 
เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 
 2.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มปีระสิทธิภาพด้านการอ่านมากขึ้น 

 2.2 เพื่อให้ครูนักเรียนมีแหล่งการเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
 2.3 เพื่อกระตุ้นและช้ีนำนักเรียนให้เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน 

 2.4 เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความสนใจ และสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้ 



3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3.1 ด้านปริมาณ  
   - นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด 

   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 สามารถใช้ห้องสมุดจัดกิจกรรมการสอนหรือให้นักเรียนสืบค้น
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเรียนได้ 

 

3.2 ด้านคุณภาพ  
      - ครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของการสืบค้นข้อมูลและการใช้บริการของห้องสมุด และสามารถนำ
ความรู้จากการสืบค้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1   จัดบรรยายกาศแหล่งเรียนรู้ 

  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  1.1   กำหนดแผนปฏิบัติการ 
  1.2   จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
  1.3   ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
  1.4   ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 
 
 

มิ.ย. 66 
 

 
 
 
นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม 

กิจกรรมที่ 2   จัดชื้อหนังสือห้องสมุด 

  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  1.1   กำหนดแผนปฏิบัติการ/สำรวจความต้องการของนักเรียน 
  1.2   จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
  1.3   ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
  1.4   ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 
 

ธ.ค.65/มิ.ย.66 

 
 
นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม 

 
5. งบประมาณ   
 5.1 รวมทั้งหมด 54,000 บาท  

    - งบอุดหนุน 54,000 บาท 

    - เงินรายได้สถานศึกษา..............-...........บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกจิกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 จัดบรรยายกาศแหล่งเรียนรู ้
ค่าใช้จ่าย 
2.1 วัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซมหนังสือ 
2.2 โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ 
2.3 ดอกไม้แท้/เทียมประดับตกแต่งห้อง 
2.4 โปสเตอร์/มุมให้ความรู้ต่าง ๆ  
2.5 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แอร์ คอมพิวเตอร์ 

 
 

8,000 

  
 
/ 

 
 
/ 

กิจกรรมที่ 2 จัดชื้อหนังสือห้องสมุด 
ค่าใช้จ่าย 
2.1 หนังสือพระราชนิพนธ ์
2.2 หนังสือเตรียมสอบต่าง ๆ  
2.3 หนังสือหมวดบันเทิงคดี 
2.4 วารสารต่าง ๆ 

 
 

46,000 

 
 
 

 
 
/ 

 
 
/ 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1.  บริการยืม - คืนหนังสือ สถิติการยืม  - คืน โปรแกรมยืม  -  คืนหนังสือ 
2. การเข้าใช้บริการห้องสมุด สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด โปรแกรมบริการเข้าใช้ 
3. ความพึงพอใจ  แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         7.1    นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างได้อย่างหลากหลาย 
         7.2    นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตประจำวนัได้ 
         7.3    นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
 

ชื่อโครงการ                    “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” 

หน่วยงานรับผิดชอบ         งานห้องสมุด ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม 

ลักษณะโครงการ              โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ   กรกฎาคม-สิงหาคม 2566 

สนองมาตรฐานท่ี 1       คุณภาพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที ่1       ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสารภาษาไทย ตามเกณฑ์การ 
                                   ประเมินของสถานศึกษา 
สนองประเด็นกลยุทธ์        ท่ี 5  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 

  

1. หลักการและเหตุผล 
 การอ่าน คือ กระบวนการที่ผู้อ่านรับรู้สารที่เป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึกที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร การท่ีผู้อ่านเข้าใจสารได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการใช้ความสามารถทาง
ความคิดของผู้อ่านเอง ซึ่งจุดมุ่งหมายของการอ่านนั้นมีหลายประเภท ได้แก่ การอ่านเพื่อความรู้ การอ่านเพื่อความ
บันเทิง การอ่านเพื่อทราบข่าวสารความคิด และการอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทางอื่น ๆ  นอกจากนี้การอ่านยังเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้คนมีความคิดอ่านและ
ฉลาดรอบรู้ และเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาระบบการส่ือสารและการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึง
เป็นเครื่องมือสืบทอดทางวัฒนธรรมของคนรุ่นต่อ ๆ ไป 
 ปัจจุบันนักเรียนมีภาวะถดถอยทางด้านการอ่านมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรน่า ทำให้ต้องเรียนออนไลน์ ผนวกกับมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาเป็นตัวเสริมให้เกิดความสะดวกสบาย ทำให้
นักเรียนขาดทักษะในการอ่าน ส่งผลให้ทักษะการอ่าน การเขียน และการส่ือสารถดถอยลง 

จากความสำคัญและปัญหาข้างต้น งานห้องสมุดโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมการอ่านเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านสามารถนำความรู้จากการ
อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 

2.1  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
   2.2  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด 
   2.3  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านสามารถนำความรู้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 



3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3.1 ด้านปริมาณ  
   - นักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมร้อยละ 80 มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดและมีนิสัยรัก 

การอ่าน 

3.2 ด้านคุณภาพ  
    - นักเรียนมีทักษะในการทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น 

     - นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน และสามารถนำความรู้จากการอ่านไปใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1   ประกวดหนังสือเล่มเล็ก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  1.1   กำหนดแผนปฏิบัติการ 
  1.2   จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
  1.3   ประกาศเกณฑ์การแข่งขันและจัดแข่งขัน 
  1.4   ตัดสิน เผยแพร่ผลงาน 
  1.5   ประเมินผล และสรุปรายงานผล 
 

 
 

ก.ค. 66 

 
 

นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม 

กิจกรรมที่ 2   ประกวดยอดนักอ่าน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  1.1   กำหนดแผนปฏิบัติการ 
  1.2   จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
  1.3   ออกแบบกิจกรรม 
  1.4   ดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
  1.5   ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

      
 
 

ส.ค. 66 
 

 
 
 
นางสาวฉวีวรรณ์ บุญเต็ม 

5. งบประมาณ   
5.1 รวมทั้งหมด 5,500 บาท  
    - งบอุดหนุน 5,500.บาท 

    - เงินรายได้สถานศึกษา..........-........บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 สีไม้ระบายน้ำ พู่กัน จานสี 
1.2 เงินรางวัล/ของรางวัล 
1.3 กระดาษร้อยปอนด์ /แผ่นเคลือบ 

 
 

4,000 

  
 
/ 

 
 
/ 

กิจกรรมที่ 2 ประกวดยอดนักอ่าน 
ค่าใช้จ่าย 
2.1 ฟิวเจอร์บอร์ด 
2.2 เงินรางวัล/ของรางวัลยอดนักอ่าน 
2.3 ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด 

 
 

1,500 

 
 
 

 
 
/ 

 
 
/ 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. หนังสือเล่มเล็ก 

2. สถิติการเข้าใช้บริการและการยืม-คืนหนังสือ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลงานนักเรียน 
เก็บสถิติ 
ประเมิน 

หนังสือเล่มเล็ก 
โปรแกรมบริหารงานห้องสมุด 
แบบประเมินความพอใจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทำหนังสือเล่มเล็กและสามารถแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
   7.2  นักเรียนรมีทักษะในการค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด 
   7.3  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านสามารถนำความรู้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
ชื่อโครงการ     ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย / นายวิญญู  สายลุน  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ธ.ค. 65/ พ.ค. 66 / มิ.ย. 66 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
      ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
     จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1. หลักการและเหตุผล 
การยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน  

เพื่อให้นักเรียนมีความสุข มุ่งเน้นการสอนตามธรรมชาติ และปลูกฝังเรื่องความสะอาด ภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีดี
จ้ะอื้อต่อทางการเรียนรู้ของนักเรียน  บริเวณโรงเรียนเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของโรงเรียน การจัดภูมิทัศน์ใน
โรงเรียนให้ร่มรืน่ มีต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม ศาลาพักผ่อน ย่อมส่งผลให้นักเรียนได้รับอิทธิพลเป็นคน
ละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม  รักธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ฝ่ายบริหารท่ัวไปจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
เพื่อส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายท่ีดี มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆต่อนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

3. เป้าหมาย   
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ    
- ร้อยละ 80 ของพื้นท่ีโรงเรียนได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หน้าบริเวณโรงเรียน และป้าย

โรงเรียน 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอน 

ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สถานที่ดำเนินการ 
บริเวณ อาคารเรียน อาคารประกอบ สวนหย่อม สภาพแวดล้อม โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
 



4. วิธีการดำเนินการ 
ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

Plan - ประชุม/วางแผน/จัดทำโครงการ ตุลาคม 2565 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นายวิญญู  สายลุน 

- เสนออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2565 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นายวิญญู  สายลุน 

Do การดำเนินงานตามโครงการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
- กิจกรรม 5 ส 

 
 

ธ.ค. 65/มิ.ย. 66 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นายวิญญู  สายลุน 

- ปรับปรุงแหลง่เรียนรู ้
- กิจกรรมซ่อมแซมศาลาพักผ่อน ม้าน่ังพักผ่อน 
- กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ 
- กิจกรรมป้ายบอกข้อมูล 

ฯลฯ 

พ.ค. 66 

Check ประเมินผลการดำเนินโครงการ มีนาคม 2566 
และ 

กันยายน 2566 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นายวิญญู  สายลุน 

Action สรุปผล/รายงาน มีนาคม 2566 
และ 

กันยายน 2566 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นายวิญญู  สายลุน 

5. งบประมาณ   
5.1 รวมทั้งหมด   30,000 บาท  
 - งบอุดหนุน 30,000 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  - - 5,000 
กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาไทย  - - 5,000 
กิจกรรมท่ี 3 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์  - - 20,000 
รวม    30,000 

 
 
 
 
 



6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผูร้ับบริการความพึงพอใจระดับมากที่สุด สอบถาม แบบสอบถาม/แบบ

ประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ภูมิทัศน์  ส่ิงแวดล้อม เหมาะสม สะอาด สวยงาม น่าเรียน   มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน  
2. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้รับบริการความพึงพอใจระดับมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

ชื่อโครงการ     บริหารจัดการขยะในโรงเรียน 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอาทร  สกุลมา 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ธ.ค.  65 / พ.ค. 65 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   

     ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
     จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ 
                                    จัดการเรียนรู้โดยทุกภาคสว่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1.หลักการและเหตุผล 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ได้จัดทำโครงการ 
โรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School)  ปี 2562  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน 
การสร้างเครือข่ายสถานศึกษา  ท่ีดำเนินกิจกรรม  ลด  คัดแยก  และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์  การรวบรวม 
ขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง  ปลูกฝังจิตสำนึก  การลดคัดแยกขยะ  และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
ในสถานศึกษา  สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการ 
ขยะภายในสถานศึกษา  เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  จึงดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนเพื่อสนองนโยบายโรงเรียนปลอด
ขยะ  Zero Waste School  ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 

1)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ครู   นักเรียนและบคุลากรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  มีความรู้ความเข้าใจ   
แนวทางการลดปริมาณขยะ  การแยกขยะ  และการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ ใหม่  
2)  เพื่อให้ ครู   นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  สามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบใน

การจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3.1 ด้านปริมาณ  
ครู นักเรียน  และบุคลากรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมร้อยละ 100  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

    3.2 ด้านคุณภาพ  
         1) ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สามารถคัดแยกขยะ  นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ ใหม่   

และปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 
         2) ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม มีระบบการจัดการขยะอย่างถูกวิธี   
 



4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ Plan 
- สำรวจสถานท่ี ในโรงเรียนเพื่อจัดทำเป็นธนาคารขยะ จุดวาง
ถัง    คัดแยกขยะตามอาคารเรียนและในอาคารเรียนทุกสายช้ัน 
- ประชุมคณะครู เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
- นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

ต.ค. 65 นายอาทร  สกุลมา 
นักการ 

4.2 ขั้นตอนดำเนินงาน Do 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  เพื่อ
ร่วมกันวางแผน และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- ดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้   ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
- โครงการอบรมการจัดการขยะ  ครูและบุคลากรโรงเรียนโนน
ค้อวิทยาคม 
- กิจกรรมคัดแยกขยะ/ลดขยะอินทรีย์  กินอาหารให้หมดไม่
เหลือเศษอาหาร 
- กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์   (ผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
กระดาษรี ไซเคิล   

ธ.ค. 65  
พ.ค. 66 

 

นายอาทร  สกุลมา 
นักการ 

ขั้นสรุป Check 
- จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค. 66 
ส.ค. 66 

นายอาทร  สกุลมา 
นักการ 

รายงาน Action 
- สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับข้ัน 

มี.ค. 66 
ส.ค. 66 

นายอาทร  สกุลมา 
นักการ 

5. งบประมาณ   
5.1 รวมทั้งหมด   3,000 บาท  
 - งบอุดหนุน  3,000 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมบริหารจัดการขยะในโรงเรียน 3,000 - - 3,000 

  รวม    3,000 

 
 
 
 
 



6. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ 
ประโยชน์ ใหม่ และปริมาณขยะในโรงเรียน
ลดลง 

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. สังเกตปริมาณขยะ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  มี
ระบบการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

1. ตอบแบบสอบถาม 
2. สังเกตพฤติ กรรม 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
7.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ ใหม่  
และปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 

7.2 ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

ชื่อโครงการ  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / กิจกรรมปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกูล 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย / นางศศธร  ผาทอง  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ตลอดปี (ธ.ค.65 / มี.ค.66 / พ.ค. 66 / ก.ค. 66/ก.ย. 66) 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   

     ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
     จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ 
     จัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1.หลักการและเหตุผล 

                     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2552 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 มาตรา  24 (5) การจัดกระบวนการเรียนในสถานศึกษาและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง  ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศบรรยากาศสภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียน
และอำนวยความสะดวก  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย  เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้  ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนั  อีกท้ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานมีนโยบายพัฒนาส้วมของโรงเรียนใน สังกดัให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณระดับประเทศ (HAS) และได้จัดทำ
โครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน (Happy  Toilet  School Education Project)   และสืบเนื่องจาก 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมได้มีการเปิดการใช้งานห้องน้ำห้องส้วมครู นักเรียนชายหญิง ให้บริการแกบุ่คลากร
ภายนอกภายในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา เพื่อให้มีห้องน้ำบริการท่ีได้มาตรฐานเพราะห้องน้ำห้องส้วมนับว่าเป็น
ปัจจัยท่ีสำคัญและจำเป็นมากท่ีหนึ่ง โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ 

/ กิจกรรมปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของครู นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้ามาใช้บริการ 

 
2. วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 

 1) เพื่อพัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานใน 3  เรื่อง คือ สะอาด (Healthy)  เพียงพอ 
(Accessibility)  และปลอดภัย     (Safety) 
     2) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ 

 
 
 



3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
3.1 ด้านปริมาณ  

          1)  ห้องน้ำห้องส้วมครู นักเรียนชาย หญิงภายของโรงเรียนทุกจุดได้รับปรับปรุงพัฒนา 
 

3.2 ด้านคุณภาพ  
         1) มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน 
         2) ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจระดับมาก 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ วางแผน (Plan) 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1แต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน
โครงการ 
1.3 จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา  

ต.ค. 65 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ (Do) 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ  
     จัดจ้างกำจัดสิงปฏิกูล 

ธ.ค.65  
มี.ค.66  
พ.ค. 66  
ก.ค. 66 
ก.ย. 66 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

กิจกรรมที่ 3  ตรวจสอบ  (Check) 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
3.1กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป ี
3.2 สรุปผลการการดำนินงาน 

มี.ค. 66 
ส.ค. 66 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

กิจกรรมที่ 4  ปรับปรุง (Action) 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
4.1นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 

มี.ค. 66 
ส.ค. 66 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

5. งบประมาณ   
5.1 รวมท้ังหมด   15,000 บาท  
 - งบอุดหนุน 15,000 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกจิกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดจ้างกำจัดสิงปฏิกูล  - 15,000 - 

 
 
 
 



6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

ผลผลิต  (OUTPUT) 
1) ห้องน้ำห้องส้วมครู นักเรียนชาย หญิงภายของโรงเรียนทุกจุด
ได้รับปรับปรุงพัฒนา 
ผลลัพธ์  (OUTCOME) 
1) มีห้องน้ำห้องส้วมท่ีถูกกสุขลักษณะได้มาตรฐาน 
2) ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจระดับมาก 

 
สังเกต ตรวจสอบสภาพจริง 
 
 
สอบถาม 

 
รายงานโครงการ 
 
 
แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 มีห้องน้ำห้องส้วมท่ีถูกสุขลักษณ์ได้มาตรฐานแลเพียงพอต่อจำนวนบุคลากรและผู้ใช้บริการภายในและภายนอก 
7.2 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

ชื่อโครงการ  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย / นางศศธร  ผาทอง  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ธ.ค. 65   
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   

    ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
     จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ 
                                   การจัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
1. หลักการและเหตุผล 

โครงการปรับปรงุอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏบิัติการ / กิจกรรมปรับปรงุห้องเรียนคุณภาพ 
จัดทำข้ึนเน่ืองจากทิศทางของการพัฒนาโรงเรียนมีอยู่หลากหลายวิธีที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มี พ้ืนที่การเรียนรู้ ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจเป็นอีกวิธีหน่ึงที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ท่ีคงทน กระตุ้นสมองให้ มีพัฒนาการที่ดี ทำงานได้ คล่องแคล่วกระฉับกระเฉง อีกทั้งยังเติมเต็ม
ความรู้ ให้ นักเรียนมุ่งสู่สังคมแหง่การเรียนรู้ ( Knowledge Based Society) อันเป็นรากฐานของ การเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life 
Long Learning) อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิม  ศักยภาพทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียน ของโรงเรียนให้ทันเหตุการณ์ ในยุคโลกาภิวัตน์ 
และสนองนโยบายในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2542 ท่ีให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้สอนสามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถ
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังน้ี ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ 
 การพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพน้ันครูเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะครูจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้อิงมาตรฐาน ใช้ ICT เพ่ือการสอนและการสนับสนุนการสอน ทำการวิจัยในชั้นเรียน และสร้างวินัยเชิงบวก (Positive 
Discipline) โดยโรงเรียนได้กำหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัดของห้องเรียนคุณภาพข้ึน เพ่ือให้ครูใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาห้องเรียนของ
ตนเอง จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับใหผู้้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาตนเอง อันจะ
ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและโรงเรียนสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
        1) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
        2) เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 
        3) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงข้ึน          
 
 
 
 



3. เป้าหมาย   
  เป้าหมายเชิงปริมาณ    

1)  มุมท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนอย่างน้อย 1 จุด 
2) บอร์ดให้ความรู้และป้ายนิเทศต่างๆ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ    

           1) ห้องเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
 2) มีสื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสื่อเทคโนโลยีท่ีพร้อมใช้ 
4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นเตรียมการ (plan)  
- ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
- เสนอโครงการขออนุมัติ 
- วางแผนการดำเนินงาน 

พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย 
นางศศธร  ผาทอง 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อตกแต่ง  
      ห้องเรียน 
- ดำเนินการตกแต่งห้องเรียน 
- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
      ห้องเรียนคุณภาพ 
- จัดทำเกณฑ์การประเมิน 
      ห้องเรียนคุณภาพ 
- ประเมินห้องเรียนคุณภาพ สรุปคะแนน 
      เดือนละ 1 ครั้ง  
- ประกาศผลการประเมินห้องเรียน 
      คุณภาพ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
- มอบเกียรติบัตรแก่ห้องเรียนท่ี 
      ได้รับรางวัล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
ธ.ค. 65 

 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย 
นางศศธร  ผาทอง 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
- ประเมินโครงการ 

มี.ค 66 
 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย 
นางศศธร  ผาทอง 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
- สรุปผลการดำเนินโครงการ 
-รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม 

มี.ค 66 
 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย 
นางศศธร  ผาทอง 

 
 
 
 
 



5. งบประมาณ   
5.1 รวมทั้งหมด   10,000 บาท  
 - งบอุดหนุน     10,000 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อตกแต่ง  
      ห้องเรียน และจัดหาเกียรติบัตร 

10,000 - - 10,000 

 

6. การประเมินผลการประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
วิธีการประเมิน  

เครื่องมือ 
1. ห้องเรียนมีความสะอาด และสวยงาม สังเกตฯ แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
2. มีการจัดบอร์ด และป้ายต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ และ  
    ครบถ้วน 

สังเกตฯ 
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

3. มีการจัดวางตำแหน่งโต๊ะ เก้าอี้ ได้อย่างเหมาะสม กับสภาพ 
    ของห้องเรียน 

สังเกตฯ 
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

4. มีการดูแล รักษา ซ่อมแซม สิ่งต่างๆของห้องให้อยู่ในสภาพ 
    ปกติและปลอดภัย 

สังเกตฯ 
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

5. มีการจัดมุมแหล่งเรียนรู้สำหรับให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า 
    ในรายวิชาท่ีสอนหรือสอนเสริมเพิ่มเติม 

สังเกตฯ 
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

6. มีการจัดวางจัดเก็บสิ่งของต่างๆภายในห้องเรียนได้อย่างเป็น 
    ระบบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สังเกตฯ 
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

7. มีสื่อด้านเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

สังเกตฯ 
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

8. มีสื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีเหมาะสมสำหรับ 
    การเรียนการสอน 

สังเกตฯ 
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีความสุขในการเรียน 

 7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

ชื่อโครงการ  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / กิจกรรมปรับปรุงหอประชุม 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย / นายวิญญู  สายลุน  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     มิ.ย. 66 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   

    ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
     จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ 
                                   การจัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที ่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื ่ออบรมบ่มนิส ัยให้น ักเรียนเป็นคนดี   มีความรู้ มี
คุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   การใช้หอประชุมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดด้านการเรียนการ
สอนให้มี ประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้งานในด้านกิจกรรมอื่นของโรงเรียนทั้งจากหน่วยงานภายในโรงเรี ยน หน่วยงานจาก
ภายนอกท่ีเข้ามาจัดกิจกรรมให้ กับนักเรียน การประชุมของคุณครู การจัดการอบรมให้ กับคุณครู และหลากหลายกิจกรรม
ท่ีต้องมาใช้ห้องประชุม เพื่อให้กิจกรรมนั้น ๆ ดำเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
   หอประชุมตุ้มโฮมฮักเฮา ซึ่งเป็นหอประชุมโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ท่ีได้ให้บริการเป็นสถานท่ีท้ังการจัดกิจกรรมใน
โรงเรียน  และการจัดกิจกรรมของชุมชน ภาคีเครือข่าย จึงควรซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษาเพื่อใช้ประโยชน์จาก 
หอประชุม  ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนมากที่สุด   เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ   
           ดังนั้นโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจึงจัดทำ “ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / กิจกรรมปรับปรุง
หอประชุม” ข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดสภาพหอประชุมให้ มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำนวย ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
3. เป้าหมาย   

เป้าหมายเชิงปริมาณ    
1) หอประชุมตุ้มโฮมฮักจำนวน 1 หลัง  มีความมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำนวย   ความสะดวก  
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้อยละ 80 ข้ึนไปมีความพึงพอใจในการบริการอาคารหอประชุมระดับมาก 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
                     1) โรงเรียนมีสภาพ ห้องประชุม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง และ 

ปลอดภัย 
 
 
 



4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ขั้นเตรียมการ (plan)  
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
1.3 วางแผนการดำเนินงาน 

พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นายอาทร  สกุลมา 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ/กิจกรรม 
ปรับปรุงหอประชุม 

มิถุนายน  2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นายอาทร  สกุลมา 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 ตรวจสภาพการใช้งาน 

สิงหาคม 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นายอาทร  สกุลมา 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม 

สิงหาคม  2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นายอาทร  สกุลมา 

5. งบประมาณ   
5.1 รวมทั้งหมด   5,000 บาท  
 - งบอุดหนุน  5,000 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงหอประชุม  - - 5,000 

6. การประเมินผลการประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ผลผลิต 
1. หอประชุม มีความมั่นคง สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความ สะดวก พอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้อยละ 80 ข้ึนไป   
   มีความพึงพอใจในการบริการหอประชุม   
ผลลัพธ์ 
1. โรงเรียนมีหอประชุม แข็งแรง และ
ปลอดภัย พร้อมให้บริการ 

 

- สำรวจ 

- ตรวจสอบ 

- สัมภาษณ ์

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ร่องรอย
การปฏิบัติงานหรือข้อมูลเชิง
ประจักษ ์
 

 

- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

- แบบตรวจสอบข้อมูล 

- แบบสัมภาษณ ์

- แฟ้มเอกสารการปฏิบัติงานประจำป ี

 
 
 



 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนจัดสภาพอาคารหอประชุม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง และ
ปลอดภัย  

7.2 นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการใช้ และพัฒนา อาคารสถานท่ี จัดสภาพแวดล้อม มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหอประชุมอยา่งคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

ชื่อโครงการ  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย / นางศศธร  ผาทอง  

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     เม.ย. 66  
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   

    ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
     จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ 
                                   การจัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
1. หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  นับว่าเป็นแหล่งท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ ตามศักยภาพ 
และ ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ   ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงตระหนักถึง
บทบาท และความสำคัญของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  จึงมีความต้องการท่ีจะมุ่งเน้นพัฒนาห้องเรียนของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้มีความก้าว หน้า  
เพื่อให้สอดรับกับการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 
 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจึงได้จัดให้มีโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / 
กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ท่ีสามารถใช้งานได ้ 
2) เพื่อส่งเสริมการจัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ

สอน 
3. เป้าหมาย   
         เป้าหมายเชิงปริมาณ    

1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 ห้อง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    

         1)  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและสามารถใช้งานได 
 
 
 
 
 



4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ขั้นเตรียมการ (plan)  
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
1.3 วางแผนการดำเนินงาน 

พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการ 

เมษายน 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 สรุป ประเมินสภาพการใช้งาน 

มิถุนายน  2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม 

กรกฎาคม 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

 
5. งบประมาณ   

5.1 รวมทั้งหมด   20,000 บาท  
 - งบอุดหนุน  20,000 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ จัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

20,000 - 5,000 15,000 

6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ผลผลิต 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ได้รับการ
ปรับปรุงจำนวน 1 ห้อง 

-  

- สอบถาม 

- รายงานผล 

-  

- แบบสอบถาม 

- แบบรายงานโครงการ 
ผลลัพธ ์
ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเรียนวิทยาศาสตร์ 
มีผลการเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 

 
ทดสอบ 

 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ   ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู้  
7.2 ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

ชื่อโครงการ  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียน 
                  และห้องปฏิบัติการ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย / นายวิญญู  สายลุน 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     พ.ย. 65 / พ.ค. 66 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   

    ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
     จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ 
                                   การจัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตราท่ี 39 กำหนด 
ไว้ว่าให้สถานศึกษาโดยหัวหน้าสถานศึกษามีหน้าท่ีในการประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ีและทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการและอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 5)พ.ศ.2562 มาตราท่ี45 (7ตรี) อีกท้ังปัจจุบันการศึกษา
ขั้นพื้นฐานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี๔) 
พ.ศ.2562 

  ในการจัดการเรียนการสอนการจัดสภาพแวดล้อมทางอาคารสถานท่ีก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความสำคัญ 
ต่อการศึกษา เมื่อสภาพแวดล้อมทางอาคารสถานท่ีดี บรรยากาศดีจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพขึ้น แต่ถ้าสภาพแวดล้อมและบรรยากาศไม่ดี จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพลดลง 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / กิจกรรม
ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมแซมให้อาคารเรียน ห้องเรียน 
และห้องปฏิบัติการอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมแข็งแรงปลอดภัย 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรง 
2) เพื่อป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดแก่นักเรียน,คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3) เพื่อเอื้อบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 



3. เป้าหมาย   
         เป้าหมายเชิงปริมาณ    

1) อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการร้อยละ 90 อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    

         1)  อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการมีสภาพท่ีเหมาะสมแข็งแรงปลอดภัย 
4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นเตรียมการ (plan)  
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
1.3 วางแผนการดำเนินงาน 

พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการ 

พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 สรุป ประเมินสภาพการใช้งาน 

มกราคม 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม 

กุมภาพันธ์  2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

5. งบประมาณ   
5.1 รวมทั้งหมด   10,000 บาท  
 - งบอุดหนุน  10,000 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ จัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน 
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 

10,000 - - 10,000 

6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ผลผลิต 
อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
ร้อยละ 90 อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

-  

- สอบถาม 

- รายงานผล 

-  

- แบบสอบถาม 

- แบบรายงานโครงการ 
ผลลัพธ ์
ร้อยละ 80 ของนักเรียน,คณะครูและบุคลากร
มีความพึงพอใจในสภาพอาคารเรียน 
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 

 

- สอบถาม 
 

 

- แบบสอบถาม 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียน,คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้อาคารเรียนได้อย่างสะดวกปลอดภัย 
7.2 บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนดีมากขึ้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบฯ/จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย / นางศศธร  ผาทอง 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ธ.ค. 65-ม.ค. 66  
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
    ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
    จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ 
                                   การจัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมมีแผนการรับนักเรียนช้ัน ม. 1 ปีการศึกษาละ 3 ห้องเรียน แต่มีในปี
การศึกษา 2565 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม มีนักเรียน ม. 1 เพิ่มข้ึนจากการคาดการณ์ตามปกติเป็น 4 ห้องเรียน ทำ
ให้จำนวน โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนไม่พียงพอ ประกอบกับการจัดผังห้องเรียนมีการเปล่ียนแปลงตามจำนวนนักเรียนท่ี
เพิ่มขึ้น โดยห้องเรียนม. 4 กลุ่มเก่าเปล่ียนแปลงเป็นห้องเรียน ม.1 และจัดหาห้องเรียนสำหรับ ม.4 เพิ่มอีก 1 
ห้องเรียน  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้มาเพิ่มเติมสำหรับห้องเรียน ม.4 ให้เพียงพอต่อจำนวน
นักเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียนอย่างเพียงพอ 
2) เพื่อให้นักเรียนและครูมีสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

3. เป้าหมาย   
         เป้าหมายเชิงปริมาณ    
  1) นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ถูกต้องตามความสูงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

2) นักเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้ใช้อย่างเพียงพอ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
1) เพื่อให้นักเรียนและครูมีสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
2) ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ครู นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศห้องเรียนภาพรวม

ระดับมาก 
 
 
 
 

 



4. วิธีการดำเนินการ 
ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ข้ันเตรียมการ (plan)  
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
1.3 วางแผนการดำเนินงาน 

ตุลาคม 2565 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 
 

2. ข้ันดำเนินการ (Do)  
จัดซื้อครุภัณฑ์ โต้ะเก้าอี้นักเรียน 

ธันวาคม 2565 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 
นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 สรุป ประเมินความสำเร็จของกิจกรรม 

มกราคม 2566 
 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม 

มกราคม 2566 
 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

 
5. งบประมาณ   

5.1 รวมทั้งหมด  64,000 บาท  
 - งบอุดหนุนรายหัว    64,000 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  -  บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน 64,000 - - 64,000 

 

6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

1.นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ 100                       
มีโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียน 
2. การเรียนการสอนมีสภาพแวดล้อม
เหมาะสม 

-ประเมินความพึงพอใจ 
-สัมภาษณ์ 
-สังเกต 

-  

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต 

-  
 

 
 
 
 
 
 
 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียนและปฏิบัติงานอย่างพอเพียง 
2)  การเรียนการสอนมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม 

 
(ลงช่ือ)                                 ผู้เสนอโครงการ 
             (  นางศศธร  ผาทอง)   
       ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย)   
     หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 

(ลงช่ือ)                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสด์ิ)   
   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 

 
                                              (ลงช่ือ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวกุลทิวา นนทพจน์) 
รองผู้อำนวยการ 

 
                                             (ลงช่ือ) 

(นายพรศักดิ์  อุ่นใจ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 



 
โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
ชื่อโครงการ  ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / กิจกรรมซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนอาคารประกอบ 

สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย นางศศธร  ผาทอง 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     พ.ย. 65-ม.ค. 65 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   

    ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
     จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ 
                                   การจัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน    ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีเป็นส่ิงสำคัญใน
และช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ีต่างๆ การปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู 
ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานท่ีต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 
ให้บริการแก่ชุมชน  สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง ทนทานและพร้อมใช้งาน จึงต้องมีการดำเนินการ
จัดทำโครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างไ ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขพร้อมท้ังมีแหล่งการเรียนรู้ ท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนท่ีหลากหลาย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีอาคารเรียนท่ีปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ 
 สำหรับงานอาคารสถานท่ี มีหน้าท่ีรับผิดชอบ,อาคารเรียน, อาคารประกอบ, สวนหย่อม และอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่างๆ ภายในโรงเรียนให้มีสภาพท่ีดี และพร้อมใช้งานได้มาตรฐาน มีความสวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในปี 2565 มีฤดูฝนท่ียาวนาน ฝนตกหนักตลอดฤดูฝนในภาคเรียนท่ี 1/65 โรงเรียน
ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้ฝ้าเพดานอาคารเรียน อาคารประกอบ รั่วซึมและไม่อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ดังนั้น
โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / กิจกรรมซ่อมแซมฝ้าเพดาน
อาคารเรียนอาคารประกอบ ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

คุณภาพ 
 
 
 



3. เป้าหมาย   
         เป้าหมายเชิงปริมาณ    

1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ใช้บริการ 
2) ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไป ได้ใช้บริการ 
3) หน่วยงานทุกหน่วยงานในอำเภอโนนคูณได้ใช้บริการ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
1) อาคารเรียน และสถานท่ีต่างๆ ภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเหมาะสมต่อ

การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นเตรียมการ (plan)  
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
1.3 วางแผนการดำเนินงาน 

ต.ค. 2565 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดซื้อ จัดจ้างซ่อมฝ้าเพดานอาคาร 1 
2.2 จัดซื้อ จัดจ้างซ่อมฝ้าเพดานอาคาร 2 
2.3 จัดซื้อ จัดจ้างซ่อมฝ้าเพดานอาคารประกอบ 

 
พ.ย. 2565 

       ธ.ค. 2565 
       ม.ค. 2566 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 สรุป ประเมินสภาพการใช้งาน 

ก.พ. 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม 

ก.พ. 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

5. งบประมาณ   
5.1 รวมท้ังหมด   115,000 บาท  
 - งบอุดหนุน  115,000 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานอาคารเรียน 1 55,000 - 20,000 35,000 
จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานอาคารเรียน 2 45,000 - 20,000 25,000 
จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานอาคารประกอบ 15,000 - 6,000 9,000 

 
 
 



6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ผลผลิต 
อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
ร้อยละ 90 อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

-  

- สอบถาม 

- รายงานผล 

-  

- แบบสอบถาม 

- แบบรายงานโครงการ 
ผลลัพธ ์
ร้อยละ 80 ของนักเรียน,คณะครูและบุคลากร
มีความพึงพอใจในสภาพอาคารเรียน 
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 

 

- สอบถาม 
 

 

- แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 อาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานกิจกรรมต่างๆท่ี

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 คณะครูนักเรียนและบุคลากรสามารถ ใช้อาคารเรียน แหล่งเรียนรู้ท้ังหมดภายในโรงเรียนในการจัดการเรียน

การสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
ชื่อโครงการ  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย /นางศศธร  ผาทอง 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     พ.ค. 66  
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   

    ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
     จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ 
                                   การจัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
1. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์ภัยพิบัติ ในปัจจุบัน ท้ังจากภัยธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ เช่นโรคติดเช้ือโคโรน่าไวรัส 
2019  ภัยจากยาเสพติดและภัยท่ีเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ท่ีเกิดขึ้นบ่อย และทวี ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  
ได้ สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชน ซึ่งเป็น
ผลกระทบโดยตรง ผลกระทบทางอ้อม คือสูญเสียเศรษฐกิจ โดยของประเทศ เนื่องจากต้องนำงบประมาณไปใช้ ใน
การช่วยเหลือ/รักษาพยาบาลผู้ประสบภัย ฟื้นฟู บูรณะถนนหนทาง ส่ิงปลูกสร้าง  และระบบสาธารณูปโภค   
 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการภัยพิบัติ เพื่อลดความสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้น 
และได้ เตรียมความพร้อมให้ กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ มี ความรู้ ความสามารถในการ
เตรียมพร้อมป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น มีความรู้เกี่ยวกับภัยต่าง การป้องกันภัยต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 
จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / กิจกรรมการป้องกันสาธารณภัยขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อใหน้ักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ 
สามารถแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย 
3. เป้าหมาย   
         เป้าหมายเชิงปริมาณ    

 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    

          โรงเรียนปลอดภัยจากเหตุสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 



4. วิธีการดำเนินการ 
ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ขั้นเตรียมการ (plan)  
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
1.3 วางแผนการดำเนินงาน 

พฤศจิกายน 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

2. ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 กิจกรรมความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภัยต่างๆ 
2.2 กิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติตนก่อนเกิดภัย  
     กิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติตนขณะเกิดภัย  
     กิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติตนหลังเกิดภัย 
2.5 กิจกรรมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 

พฤษภาคม 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 สรุป ประเมินสภาพการใช้งาน 

มิถุนายน 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม 

กรกฎาคม 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

5. งบประมาณ   
5.1 รวมทั้งหมด   5,000 บาท  
 - งบอุดหนุน  5,000 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรม ใหค้วามรู้   ความเข้าใจ  และมีทักษะท่ี
ถูกต้อง ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เบ้ืองต้นใน
การป้องกันและลรรเทาสาธารณภัย 

5,000 - - 5,000 

6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ผลผลิต 
โรงเรียนเป็นสถานท่ีปลอดภัย ตามมาตรการ
สถานศึกษาปลอดภัย 

-  

- สอบถาม 

- รายงานผล 

-  

- แบบสอบถาม 

- แบบรายงานโครงการ 
ผลลัพธ ์
ร้อยละ 80 ของนักเรียน,คณะครูและบุคลากรฯ 
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย
สถานศึกษา 

 

- สอบถาม 
 

 

- แบบสอบถาม 



 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี ความรู้   ความเข้าใจ  และมีทักษะท่ีถูกต้อง   ในการ

ช่วยเหลือ ตนเอง และผู้อื่นได้เบ้ืองต้น 
7.2  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนร่วมในการดู แล รักษา และเตรียมพร้อมในการ

ป้องกันภัยและรับมือกับภัยต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
ชื่อโครงการ     พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย / นางศศธร  ผาทอง 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ธ.ค. 65 / มิ.ย. 66 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
     ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
     จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ 
                                    จัดการเรียนรู้โดยทุกภาคสว่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1.หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากโรงเรียนมีความสำคัญรองจากบ้าน นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายช่ัวโมงจึงจำเป็นต้อง
มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ และจะต้องช่วยกันประหยัด ในด้านสาธารณูปโภค ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและคุ้มค่า และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมทางด้านการใช้สาธารณูปโภค อย่างประหยัดและคุ้มค่า ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนโนนค้อวทิยาคม มองเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค กิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟา้และแสงสว่าง กิจกรรมซ่อมแซมระบบน้ำประปา  กิจกรรม
ซ่อมแซมระบบน้ำด่ืมขึ้น ท้ังนี้โรงเรียนเป็นสถานท่ีสาธารณะ และควรมีระบบสาธารณูปโภคไว้ให้บริการกับนักเรียน

และประชาชนท่ัวไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ  

 
2. วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 

1) เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพท่ีเอื้อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า และยาวนานตลอดไป 
 2) เพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ  
 
3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3.1 ด้านปริมาณ  

          1)  โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ   
3.2 ด้านคุณภาพ  

1) มีการจัดการ ดูแลรักษาในด้านการใช้ไฟฟ้าและน้ำในโรงเรียน อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
2) มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 

          3) นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภค  
 
 
 



4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่าง 

ข้ันตอนการดำเนินงาน  ( P D C A) 
  1)   จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
  2)   กำหนดแผนปฏิบัติการ 
  3)   มอบหมายภารกิจสำหรับคณะทำงาน 
  4)   ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
  5)   ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

ธ.ค. 65 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมระบบน้ำประปา 

ข้ันตอนการดำเนินงาน  ( P D C A) 
  1)   จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
  2)   กำหนดแผนปฏิบัติการ 
  3)   มอบหมายภารกิจสำหรับคณะทำงาน 
  4)   ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
  5)   ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

ธ.ค. 65 / มิ.ย. 66 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

กิจกรรมที่ 3  ปรับปรุงระบบน้ำด่ืม 

ข้ันตอนการดำเนินงาน  ( P D C A) 
  1)   จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
  2)   กำหนดแผนปฏิบัติการ 
  3)   มอบหมายภารกิจสำหรับคณะทำงาน 
  4)   ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
  5)   ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

ธ.ค. 65 / มิ.ย. 66 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

 
5. งบประมาณ   

5.1 รวมทั้งหมด   48,508 บาท  
 - งบอุดหนุน  48,508 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่าง 39,000 - 19,000 20,000 
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมระบบน้ำประปา 4,508 - - 4,508 
กิจกรรมที่ 3  ปรับปรงุระบบน้ำด่ืม 5,000 - - 5,000 
  รวม    48,508 

 
 



6. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพ
ท่ีเอื้อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและ
คุ้มค่า และยาวนานตลอดไป 
2. สร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักประหยัดใน
ด้านการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 
7.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีการจัดการ ดูแลรักษาในด้านการใช้ไฟฟ้าและน้ำในโรงเรียน อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
7.2 มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
7.3 นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภค 

 
 (ลงช่ือ)                                 ผู้เสนอโครงการ 

             (  นางศศธร  ผาทอง)   
       ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ 
 

 

 

 (ลงช่ือ)                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย)   
     หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 

(ลงช่ือ)                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสด์ิ)   
   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 

 
                                              (ลงช่ือ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวกุลทิวา นนทพจน์) 
รองผู้อำนวยการ 

 
                                             (ลงช่ือ) 

(นายพรศักดิ์  อุ่นใจ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

ชื่อโครงการ     สหกรณ์โรงเรียน 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวเรศ  สาระพิชญ์ / นางศศธร  ผาทอง 

ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     พ.ค. 66 
สนองประเด็นกลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
     ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 

    จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพื่อพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ 
    การจัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1.หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมสหกรณ์เป็นกจิกรรมหนึ่งท่ีส่งเสริม ให้โรงเรียนสามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ที่

ถูกต้องให้กับนักเรียนได้ถูกต้อง โดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนรู้จักการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา  โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เพื่อเป็นทุนดำเนินการ และเป็นการฝึกให้
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง   ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจให้กับนักเรียนในเร่ืองความซื่อสัตย์ต่อตนเอง   มีนิสัยรักการ
ทำงาน   มีความรับผิดชอบร่วมกัน   การช่วยเหลือซึง่กันและกัน  นั่นคือการเกิดอุดมการณ์ให้กับนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็น
สมาชิกที่ดีของสหกรณ์ในอนาคตและนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
2. วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 

1) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ สามารถนำความรู ้
และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวนั 

          2) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 
          3) เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดอดออม 
          4) เพื่อจัดหาสินค้าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์ 
3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3.1 ด้านปริมาณ  
คร ู นักการฯ  นักเรียน  และผู้ปกครอง เป็นสมาชิกสหกรณ์ โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 70 

3.2 ด้านคุณภาพ  

เมื่อสิ้นปีการศึกษาสมาชิกมีเงินปนัผลและเฉลี่ยคืนทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ ์
ข้ันตอนการดำเนินงาน  ( P D C A) 
  1)   จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
  2)   กำหนดแผนปฏิบัติการ 
  3)   มอบหมายภารกิจสำหรับคณะทำงาน 
  4)  - จัดเตรียมเอกสารบัญชีรายการระบบสหกรณ ์
      - ประชาสัมพนัธ์และเปิดรับสมาชิกใหม ่
      - ให้บริการจําหน่ายสนิค้า 
      - ลงรายการในบัญชีเงินสดในแต่ละวัน 
      - รายงานบัญชีเงินสดเสนอต่อผู้บริหาร 
      - จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกและคืนหุน้นักเรียนท่ีจบการศึกษา 
     - สรุปยอดเงินและรายงานผลเมื่อสิ้นป ี
  5)   ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

พ.ค. 66 นางวเรศ  สาระพิชญ ์
นางวรนุช  ศรีภา 
นางศศธร  ผาทอง 
นางสาวณัฐยาธ์  ดวงแก้ว 
นางเกษร  แสนเพชร 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงสหกรณ์โรงเรียน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  ( P D C A) 
  1)   จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
  2)   กำหนดแผนปฏิบัติการ 
  3)   มอบหมายภารกิจสำหรับคณะทำงาน 
  4)   ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์
ร้านค้า  จัดเตรียมซื้อตู้และชั้นวางสนิค้า 
  5)   ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

พ.ค. 66 นางวเรศ  สาระพิชญ ์
นางวรนุช  ศรีภา 
นางศศธร  ผาทอง 
นางสาวณัฐยาธ์  ดวงแก้ว 
นางเกษร  แสนเพชร 

5. งบประมาณ   
5.1 รวมท้ังหมด   9,000 บาท  
 - งบอุดหนุน  9,000 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกจิกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อ ซ่อมแซม ปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์ 3,000 - - 3,000 
กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงสหกรณ์โรงเรียน 6,000 - 2,000 4,000 
  รวม    9,000 

 
 
 



 
 
6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
1.  แบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย รายการ 
ซื้อขายสินค้าของสมาชิกสหกรณ ์
2.  สังเกตความสามารถในการซื้อขาย 
สินค้า 

1. สอบถาม สัมภาษณ ์
2. ประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

7.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของสหกรณ ์  ใช้สหกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  

รู้จักพึ่งตนเอง มี ความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือซึ่งกันและกนั ได้ซื้อสินค้าท่ี ถูกและคุณภาพดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

ชื่อโครงการ    พัฒนางานสวัสดิการรถรับ-ส่งนักเรียน 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย / นางศศธร  ผาทอง 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ตลอดปี (ทุกส้ินเดือน) 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
    ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

   จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพื่อพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ 
    การจัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
1. หลักการและเหตุผล 

อ้างถึงการบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนรายหัว) 

ลักษณะการใชง้บประมาณ การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทาง ราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้
ใช้ในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจ่าย ดังน้ี  
1. งบบุคลากร  

1.1 ค่าจ้างชั่วคราว เช่น ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ เป็นต้น  
2. งบดำเนินงาน  

2.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถ่ิน เป็นต้น  
2.2 ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นต้น  
2.3 ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน เป็นต้น  
2.4 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. งบลงทุน  
3.1 ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร  
3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงที่ดินและ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจัด

สวน ค่าถมดิน ถนน รั้ว สะพาน บ่อน้ำ เป็นต้น  
ทั้งน้ี กรณีงบลงทุนและงบดำเนินงาน สามารถดำเนินการได้เพ่ิมเติมตามหนังสือของสำนัก งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 

0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่อง หลักการจำแนกประเภท รายจ่าย ตามงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ 
นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือ ด่วน
ที่สุด ท่ี นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรงุหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 

 

 

 



 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนนุค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้นักเรียนทุกคนมีความ

พร้อมท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อควบคุม ดูแลให้รถรับส่งนักเรียน มีสภาพใช้งานดี และพนักงานขับรถปฎิบัติตามระเบียบเพื่อความปลอดภัย

อย่างเคร่งครัด 
 
3. เป้าหมาย   
         เป้าหมายเชิงปริมาณ    

 นักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมทุกคนท่ีใช้บริการรถรับ-ส่งได้รับการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในเร่ืองยานพาหนะ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    

           1. นักเรียนได้รับสวัสดิการความปลอดภัย ในการเดินทางโดยรถรับ-ส่งนักเรียน 
2. ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ครู นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจภาพรวมระดับมาก 

4. วิธีการดำเนินการ 
ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ข้ันเตรียมการ (plan)  
1.1 ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 
1.3 วางแผนการดำเนินงาน 

ตุลาคม 2565 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 
 

2. ข้ันดำเนินการ (Do)  
2.1 กิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง
นักเรียน 
2.2 กิจกรรมประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน 
เพื่อให้ความรู้ ระเบียบ ข้อกฎหมายการบริการรถ
รับส่งนักเรียน 
2.3 กิจกรรมสนับสนนุค่ายานพาหนะให้กับนักเรียน
ท่ีใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน 

พฤศจิกายน 2565  
- 

กันยายน 2566 
(ดำเนินการทุกสิ้นเดือน) 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 
นางสาวอารดา  สายทอง 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 สรุป ประเมินความสำเร็จของกิจกรรม 

กันยายน 2566 
 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม 

กันยายน 2566 
 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  
นางศศธร  ผาทอง 

 
5. งบประมาณ   

5.1 รวมทั้งหมด  273,156 บาท  
 - งบอุดหนุนรายหัว    273,156 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  -  บาท 
 
 



5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมสนับสนุนค่ายานพาหนะให้กับนักเรียนท่ีใช้
บริการรถรับ-ส่งนักเรียน 

273,156 - 273,156 - 

 
ประมาณการสนับสนุนสวัสดิการค่ารถรับส่งนักเรียนปีงบประมาณ 2566 

ค่าใช้จ่ายต่อวัน 
1. รถนายพิสิทธิ์   วันละ 162  บาท   
2. รถนายอาจทวี   วันละ 240  บาท 
3. รถนายไพรบูรณ์  วันละ 240  บาท 
4. รถนายบัวทอง   วันละ 240  บาท 
5. รถนายสุรพงษ์   วันละ 162  บาท 
6. รถนายภาณุเดช  วันละ 282  บาท 

รวมจ่าย   วันละ 1,326  บาท 
ท่ี เดือน ค่าใช้จ่ายต่อวัน*วันทำ

การ 
รวม 

1 พ.ย. 65 1,326*23 30,498 
2 ธ.ค. 65 1,326*20 26,520 
3 ม.ค. 66 1,326*20 26,520 
4 ก.พ. 66 1,326*19 25,194 
5 มี.ค. 66 1,326*23 30,498 

เม.ย.  66  ปิดเทอม ครึ่งปีงบฯแรก   139,230 

6 พ.ค. 66 1,326*20 26,520 
7 มิ.ย. 66 1,326*21 27,846 
8 ก.ค. 66 1,326*16 21,216 
9 ส.ค. 66 1,326*22 29,172 
10 ก.ย. 66 1,326*22 29,172 

ต.ค. 66 ปิดเทอม ครึ่งปีงบฯหลัง  133,926 

รวม 273,156 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

ผลผลิต 
    นักเรียนได้รับสนับสนุนค่าใชจ้่าย และ
สวัสดิการความปลอดภัย ในการเดินทางโดยรถ
รับ-ส่งนักเรียน 

-  

- รายงานผล 

-  

- แบบรายงานโครงการ 

ผลลัพธ์ 
     ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ครู นักเรียน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจภาพรวมระดับ
มาก 

 

- สอบถาม 
 

 

- แบบสอบถาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
ชื่อโครงการ     พัฒนางานประชาสัมพันธ์   
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางศศธร  ผาทอง/นายอาทร  สกุลมา 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     พ.ค. 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
     ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
     จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ 
                                    จัดการเรียนรู้โดยทุกภาคสว่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1.หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์เป็นส่ิงสำคัญในการเผยแพร่ภาพลักษณ์และคุณลักษณะของ 
องค์กรนั้น  ๆ  สู่สายตาบุคคลภายนอกและองค์กรภายนอก  ดังนั้น  งานประชาสัมพันธ์จึงพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์
โรงเรียน  ได้แก่  แผ่นพับ  โปสเตอร์ และป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เว็บเพจต่างๆ  เพื่อเป็นการเผยแพร่ 
ข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียน  เป็นการประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้น 
ต่อไป  ให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกทราบกันอย่างกว้างขวาง   
 
2. วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 

1)  เพื่อปรับปรุง ซ่อม บำรุง ส่ือ และวัสดุ - อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ   ท่ี 
เกี่ยวข้อง 
2)  เพื่อให้บุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ทราบข่าวสารของโรงเรียน 

3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
3.1 ด้านปริมาณ  

1) โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่นพับและป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ  

     2) โรงเรียนได้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
 
3.2 ด้านคุณภาพ  

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนท่ีทันสมัยทันต่อ
เหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีส่ือประชาสัมพันธ์ ท่ีหลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
 
 
  



4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ประชาสัมพันธ์ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน  ( P D C A) 
  1)   จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
  2)   กำหนดแผนปฏิบัติการ 
  3)   มอบหมายภารกิจสำหรับคณะทำงาน 
  4)   ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
  5)   ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

พ.ค. 66 นางศศธร  ผาทอง 
นายอาทร  สกุลมา 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

ข้ันตอนการดำเนินงาน  ( P D C A) 
  1)   จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
  2)   กำหนดแผนปฏิบัติการ 
  3)   มอบหมายภารกิจสำหรับคณะทำงาน 
  4)   ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
  5)   ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

พ.ค. 66 นางศศธร  ผาทอง 
นายอาทร  สกุลมา 
 

กิจกรรมที่ 3  ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน  ( P D C A) 
  1)   จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
  2)   กำหนดแผนปฏิบัติการ 
  3)   มอบหมายภารกิจสำหรับคณะทำงาน 
  4)   ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
  5)   ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

พ.ค. 66 นางศศธร  ผาทอง 
นายอาทร  สกุลมา 
 

5. งบประมาณ   
5.1 รวมทั้งหมด   3,000 บาท  
 - งบอุดหนุน  3,000 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ประชาสัมพันธ์ 3,000 - - 3,000 
กิจกรรมที่ 2 จัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 3,000 - - 3,000 
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 1,000 - - 3,000 
  รวม    3,000 

 
 



6. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
1.  โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม 
ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาส
ต่าง ๆ  
2.  โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

 
การสอบถาม  

 
แบบสอบถาม 

7.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน 
วารสาร 

แผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
7.2 โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงาน

ต่างๆ 
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
ชื่อโครงการ     พัฒนางานโสตทัศนศึกษา  
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอาทร  สกุลมา 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     พ.ค. 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
     ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
     จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ 
                                    จัดการเรียนรู้โดยทุกภาคสว่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1.หลักการและเหตุผล 

   การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมภารกิจและภาระงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็น
สิ่งจำเป็นที่จะต้องดำ เนินการให้บรรลุผลสำเร็จ  สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและทำให้เกิดความชัดเจนในระบบการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา    งานโสตทัศนศึกษาจัดว่าเป็น
งานสำคัญงานหนึ่งในสถานศึกษาเพราะในการจัดกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนเช่นการประชุมผู้ปกครอง  การจัด
กิจกรรมของนักเรียนในงานต่างๆ การจัดประชุมอบรมสัมมนาจากหน่วยงานภายนอก   จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ มัลติมิเดียต่างๆ รวมทั้งสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องเช่น ห้องโสตทัศนูปกรณ์ หอประชุม ดังนั้นงานโสตทัศนูปกรณ์จึง
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมและพร้อมท่ีจะใช้อยู่ตลอดเวลา อีกท้ัง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมเป็นโรงเรียน
ประจำ 
อำเภอโนนคูณ มีหน่วยงานมาใช้บริการด้านงานโสตฯ เป็นจำนวนมาก งานโสตฯต้องการพัฒนางานให้ดีพร้อมใช้งาน     
และให้บริการงานกิจกรรมทางโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานต่าง  ๆ  ในอำเภอโนนคูณให้ดียิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 

1) เพื่อให้งานโสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  
2) เพื่อให้มีวัสดุส่ือโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ  

3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
3.1 ด้านปริมาณ  

ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 
3.2 ด้านคุณภาพ 
 1)  มีห้องท่ีเกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนูปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานได้  
 2) มีวัสดุส่ือโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ  
 3)  มีผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 

 
 



4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบเสียงตามสายบริเวณโรงเรียน 

ข้ันตอนการดำเนินงาน  ( P D C A) 
  1)   จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
  2)   กำหนดแผนปฏิบัติการ 
  3)   มอบหมายภารกิจสำหรับคณะทำงาน 
  4)   ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
  5)   ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

พ.ค. 66 นายอาทร  สกุลมา 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบเสียงห้องโสตทัศนูปกรณ ์

ข้ันตอนการดำเนินงาน  ( P D C A) 
  1)   จัดทำโครงการและขออนุมัติ 
  2)   กำหนดแผนปฏิบัติการ 
  3)   มอบหมายภารกิจสำหรับคณะทำงาน 
  4)   ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
  5)   ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

พ.ค. 66 นายอาทร  สกุลมา 
 

5. งบประมาณ   
5.1 รวมทั้งหมด   11,844 บาท  
 - งบอุดหนุน  11,844 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบเสียงตามสายบริเวณโรงเรียน 1,844 - - 1,844 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบเสียงห้องโสตทัศนูปกรณ ์ 10,000 - - 10,000 
  รวม    11,844 

 
6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. บรรยากาศในห้องโสตทัศนศึกษา ห้องประชุม การบริการเสียงตาม
สาย ส่งเสริมและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 
2. ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีดวามพึงพอใจ ภาพรวม มากท่ีสุด 

 
การสอบถาม  

 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 



7.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนมีอุปกรณ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยและใช้งานได้เต็มท่ี  
7.2 ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ภาพรวมระดับมากท่ีสุด 
7.3 บรรยากาศในในห้องโสตทัศนูปกรณ์ส่งเสริมและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

โครงการ            ป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่ม/ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย/นายวิญญู  สายลุน 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ     ธ.ค. 65/พ.ค. 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   

     ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5:  พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
     จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพ่ือพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ 
                                    จัดการเรียนรู้โดยทุกภาคสว่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (เพิ่มเติม 2545) มาตรา 24(5) สถานศึกษาจะต้องส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และมีความรอบรู้ และมาตรา 24 (6) สถานศึกษาต้องดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี จาก
แนวการจัดการศึกษาดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้ตระหนักถึงบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมท่ีจะเอื้อต่อการเรียนให้
ผู้เรียน โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคติดเช้ือ โควิด-19  นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้ตลอดเวลาในการป้องกัน
ตัวเองจากโรคติดเช้ือ จึงได้มีการจัดทำป้ายความรู้ เพื่อนำเกร็ดความรู้และข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับผู้เรียนทุก
ระดับ ได้ติดบริเวณทางเดิน ทางขึ้นบันไดแต่ละอาคาร   เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา และทำความเข้าใจได้ตลอดเวลา 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อจัดการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ีในโรงเรียน 
     2. เพื่อจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียนให้ผู้เรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
เป้าหมาย   

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ    
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 40 คน และนักเรียนจำนวน 645 คนได้รับความรู้จากป้ายนิเทศเพื่อ

การเรียนรู ้
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนของตนเอง และใน

ชีวิตประจำวันได้สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

  
 
 



วิธีการดำเนินการ 
ที ่ ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม/วางแผน/จัดทำโครงการ ตุลาคม 2565 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2 เสนออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2565 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3 การดำเนินงานตามโครงการ 

     จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้างป้ายนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 

ธันวาคม 2565 
– 

พฤษภาคม 2566 

นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4 ประเมินผลการดำเนินโครงการ กรกฎาคม 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
5 สรุปผล/รายงาน กรกฎาคม 2566 นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป 

งบประมาณ 

 จำนวน  10,000             บาท    
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
 -  
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผลผลิต 

โรงเรียนมีป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ตามจุดต่างๆ ท้ังในและนอก
ห้องเรียน  

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับความรู้จากป้ายนิเทศ
เพื่อการเรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ตามจุดต่างๆ ท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีสวยงาม น่าสนใจ ให้ข้อมูลในการ
เรียนรู้  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รบัความรู้จากป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
การอนุมัติโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


