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บันทึกความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2565  
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 
ตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน โรงเรียนดงมะไฟวิทยา อ าเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร  อนุมัติให๎ใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นคูํมือในการปฏิบัติงานโครงการ
ของกลุํมงาน/กลุํมสาระการเรียนรู๎ ตลอดจนนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได๎  จึงลงนาม
อนุมัติรํวมกันไว๎ ณ ที่นี้ 

 
 
 
 
 

(นายวิศรุต แก๎วฝ่าย) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 

   
วําที่ ร.ต. 

          (.ปารเมศ เถายะบุตร) 
      ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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ค าน า 

แผนปฏิบัติการประจ างบประมาณ 2565  ของโรงเรียนดงมะไฟ จัดท าขึ ้นเพื่อใช๎เป็นกรอบและ 
แนวทางในการด าเนินงานด๎านการจัดการศึกษาให๎มีความสอดคล๎องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ คํานิยม พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงานเพื ่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทบทวนงาน/
โครงการ และผลการด าเนินงาน  ความส าเร็จ  จุดอํอน  จุดแข็ง  นอกจากนั้นยังค านึงถึงความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย รัฐบาลด๎านการศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นยังค านึงถึงภารกิจหลักที่จะต๎องเรํงด าเนินการเพื่อให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ที่มุํงเน๎นสาระส าคัญของ 
คุณภาพ และความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให๎การพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพ คน 
ไทยและสังคมไทยอยํางยั่งยืน แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ฉบับนี้เกิดจากการระดมความคิด
การมีสํวนรํวมของ ทุกกลุํมงาน และบุคลากรทุกคนภายใต๎การให๎ค าแนะน าของผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟ
วิทยา คาดหวังวํา แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะน าไปสูํการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดงมะไฟ  อยํางเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น  

 
 
 
   

วําที่ ร.ต. 
      (ปารเมศ เถายะบุตร) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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บทที่  1 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา โรงเรียนดีประจ าต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 

 
 

บทที่  1 

บทน า 

 

ความเป็นมา 

 การจัดท าแผนปฏิบัต ิการประจ าปีของสถานศึกษา ซึ ่งเกิดจากการมีส ํวนรํวมของทุกฝ่าย                          

ในการระดมความคิด ความรํวมมือจากบุคลากรทุกกลุํมงานในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา -ขั้น

พ้ืนฐาน ผู๎ปกครอง  ตัวแทนนักเรียน และชุมชน ในการวิเคราะห์จุดเดํน จุดด๎อย และเสนอแนะแนวทางในการ

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เป็นองค์ประกอบ

ส าคัญสํวนหนึ่งที ่จะท าให๎การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสัมฤทธิ ์ผลและสามารถ

ปฏิบัติงานส าเร็จได๎ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎อยํางมีคุณภาพ โดยใช๎ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือ การจัดการเรียน

การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  การกระจายอ านาจ  การนิเทศติดตาม การประเมิน และการเปิดโอกาสให๎มี

สํวนรํวม รวมทั้งใช๎ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู๎ การปฏิรูปหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ทั้งนี้

เพื ่อให๎สามารถสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา นโยบายส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และจุดเน๎นของกระทรวง- ศึกษาธิการ  ในการที่จะพัฒนาเยาวชนของ

ชาติให๎ได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ  มีความรู๎  มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความสามารถตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสูํคุณภาพระดับสากล โดยค านึงถึงศักยภาพและบริบทรอบ ๆ ตัวผู๎เรียน  

พัฒนาและยกระดับองค์ความรู๎และกระบวนการเรียนการสอนให๎ทัดเทียมอารยะประเทศด๎วยการบริหาร

จัดการและเทคโนโลยีสมัยใหมํ และมุํงเป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันและยกระดับ

ศักยภาพให๎แขํงขันได๎ในระดับสากล ตลอดจนอยูํในสังคมอยํางมีความสุข   

 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาได๎จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยยึดนโยบายและ

จุดเน๎นของรัฐบาล  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และส านัก งานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร รวมทัง้การด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียนดีประจ าต าบล  นโยบายตามแผนปฏิบัติการ

ไทยเข๎มแข็ง 2560  นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายโรงเรียน

สํงเสริมคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข  โดยโรงเรียนได๎ด าเนินการตามขั้นตอนตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชน์สูงสุดตํอการศึกษา ตลอดทั้งจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดหาหนังสือเรียน อุปกรณ์การ
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เรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ตลอดจนจัดท าโครงการเพื่อพัฒนากลุํมงาน  

กลุํมสาระการเรียนรู๎  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และโครงการพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ

สถานศึกษาให๎สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบัน สถานศึกษาทุกแหํงต๎องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎สูงขึ้นจนเป็นที่

ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นของผู๎ปกครอง นักเรียน ชุมชนและสังคม  กระบวนการหนึ่งที่จะชํวยให๎การ

ด าเนินงานบริหารสถานศึกษามีคุณภาพ คือ การจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที ่มี

ประสิทธิภาพ โดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นแผนแมํบท

ในการด าเนินการบริหารจัดการและรายงานการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยําง

ตํอเนื่อง อันเกิดจากการวางแผนและให๎ค ามั่นสัญญารํวมกันระหวํางผู๎บริหารสถานศึกษา   ครูและบุคลากรใน

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน  และหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎อง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด   

 ดังน ั ้น โรงเร ียนดงมะไฟว ิทยาจึงได ๎จ ัดท าแผนปฏิบ ัต ิการประจ าปีของโรงเร ียนขึ ้นทุกปี               

อยํางตํอเนื่อง เพื ่อใช๎เป็นเครื ่องมือในการปฏิบัติงานให๎บรรลุเป้าหมายและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                   

ให๎มีความพร๎อมเข๎าสู ํประชาคมอาเซียน ตลอดจนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎มี                  

ความเข๎มแข็งและได๎รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก                
 

สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 

1.  ประวัติโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ตั้ง 1175 หมูํ 13 ถนนนิตโย ต าบลขมิ้น อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47220 
การติดต่อสื่อสาร 

โทรศัพท์ 0-4275-9107 
โทรสาร  0-4275-9169 
e-mail  dongmafai2016@gmail.com 
website www.dongmafai.ac.th 
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 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  ตั้งอยูํบ๎านเลขท่ี  1175  หมูํที่  13  บ๎านดงมะไฟสามัคคี ต าบลขมิ้น  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  อยูํในเขตเทศบาลต าบลดงมะไฟ มีพ้ืนที่  35  ไรํ  2  งาน 7 ตารางวา  มีอาณา
เขตติดตํอ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ     การประปาเทศบาลต าบลดงมะไฟ  (หนองนาโทน) 
  ทิศใต๎   ทางหลวงแผํนดินสายสกล – อุดร  หมายเลข  22 
  ทิศตะวันตก  ที่ราษฎรหมูํที่  13 
  ทิศตะวันออก  ที่ราษฎรหมูํที่  13  (ที่ท าการผู๎ใหญํบ๎านดงมะไฟสามัคคี) 
 ปีการศึกษา 2518  นายศิริ  กุลสานต์  ก านันต าบลขมิ้น  พร๎อมด๎วยพํอค๎า  ประชาชน รวบรวมเงิน 
ซื้อที่ดินและสร๎างอาคารชั่วคราวเป็นเงิน  73,390  บาท 
 25  มี.ค. 2519  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศตั้งโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 1  มิ.ย.  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให๎โรงเรียนดงมะไฟวิทยาเปิดสอน มีนักเรียน 108  คน คร ู 2  คน   
นักการภารโรง  1  คน โดยนายวิโรจน ์ ศรีพรหมทัต  เป็นผู๎บริหารโรงเรียน 

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประเภท
สหศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 541 คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 38 คน มี  วําที่ร.ต.ปารเมศ 
เถายะบุตร ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม 2561 รายนามผู๎บริหารโรงเรียนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน ประกอบด๎วย 

1. นายวิโรจน์ ศรีพรหมทัต  พ.บ.ม.  พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2528 
2. นายธีรวัฒน์ ค าหนองคู  ศษ.บ.  พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2535 
3. นายปรีชา ศรีนครินทร์  กศ.บ.  พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2540 
4. นายสักย์ คุณประเสริฐ  ค.ม.  พ.ศ. 2540 
5. นายถาวร บุตรธนู   ค.บ.  พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2543 
6. นายสุชาติ กันติศาฤทธิ  ศษ.ม.  พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2549 
7. นายบุญชนะ ศรีริทารา  กศ.ม..  พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2555 
8. นายเอกชัย บุตรแสนคม  กศ.ด.  พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2561   
9. วําที่ ร.ต.ปารเมศ เถายะบุตร  ศษ.ม.  พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 
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ผลงานดีเด่นของโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 ปีการศึกษา 2531 กรมวิชาการคัดเลือกให๎โรงเรียนดงมะไฟวิทยา เข๎ารํวมโครงการรํวมพัฒนาหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนต๎น 

 ปีการศึกษา  2529 – 2533  เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนเพ่ือพัฒนาชนบท รุํนที่ 14  (ม.พ.ช.2)   

 ปีการศึกษา  2534  เข๎ารํวมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 

 ปีการศึกษา 2535 – 2540  ผู๎บริหารโรงเรียนดงมะไฟวิทยา  ได๎รับการคัดเลือกเป็นเลขานุการ 

กลุํมโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสกลนคร  กลุํมท่ี  1 

 ปีการศึกษา 2537  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให๎เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ปีการศึกษา 2544  โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  มีฐานะเป็นประธานกลุํมโรงเรียนมัธยมศึกษา                           

จังหวัดสกลนคร  กลุํมท่ี 1 

  - ได๎ร ับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาสํงเสริมวัฒนธรรมด๎านการแตํงกายดีเดํน (ผ๎าไทย)                            

จากศูนย์วัฒนธรรมไทย ประจ าปีการศึกษา 2544  

  - ได๎รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาดีเดํนในการสํงเสริมวัฒนธรรมไทย เขตการศึกษา 9                             

ประจ าปี 2544  

  - ได๎ร ับเกียรติบัตรเป็นสถานจัดระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนได๎มาตรฐานคุณภาพ                     

ระดับดีเดํน เขตการศึกษา 9 ประจ าปี 2544 

 ปีการศึกษา 2545  โรงเรียนได๎รับเกียรติบัตรสํงเสริมการคุมครองผู๎บริโภคของกระทรวงพาณิชย์ 

ประจ าปี 2545 

 ปีการศึกษา 2546  ผู๎บริหารโรงเรียน (นายสุชาติ    กันติศาฤทธิ)  ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็น                                

นายกสมาคมผู๎บริหารสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร  เขต 1 

 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา เป็นศูนย์อ านวยการเครือขําย ขมิ้น–หนองลาด  โดยมี                         

นายสุชาติ  กันติศาฤทธิ เป็นประธานศูนย์อ านวยการเครือขําย  มีโรงเรียนที่สังกัด  จ านวน 14 โรง 

 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ได๎รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง 

ที่ด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ชํวงชั้นที่ 3 – 4 ประเภทยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา                           

ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี 2548   

 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนเข๎ารํวมโครงการการศึกษากรณีตัวอยํางโรงเร ียนดี มีคุณภาพ                                            

ปีการศึกษา 2548 ส านักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ.    
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 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได๎รับการประเมินจาก สพฐ. เป็นสถานศึกษาประเภท 1 ที่มีความพร๎อม

สูงมาก สามารถบริหารจัดการศึกษาด๎วยตนเองตามภารกิจและการกระจายอ านาจ 4 ด๎าน    

  -  โรงเรียนผํานการประเมินจาก สมศ. รอบสอง ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  -  ได๎รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ของส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแหํงชาติ (สปสช)   

 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได๎รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การประเมินโรงเรียนดีเดํนด๎าน

คุณธรรม จริยธรรม จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 

 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนดีประจ าต าบล รุํน 1               

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได๎รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ ระดับ

ทอง ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช)   

 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนผํานการประเมินเป็นโรงเรียนต๎นแบบโรงเรียนดีศรีต าบล รุ ํน 1               

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 ปีการศึกษา 2555 เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน   

 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได๎รับการรับรองมาตรฐานเป็นโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเพชรของ

กรมอนามัยที่ 7  อุบลราชธานี  กระทรวงสาธารณสุข  

  ปีการศึกษา  2557 
               -โรงเรียนได๎รับเกียรติบัตร พร๎อมเงินรางวัล  หนึ่งแสนบาท โรงเรียนดีเดํนด๎านคุณธรรม  จริยธรรม 
จากสพฐ. รํวมกับธนาคารออมสินแหํงประเทศไทย 
               - โรงเรียนได๎รับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2557 ประเภทนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น ขนาดกลาง  ได๎แกํนางสาววิลาวัลย์    กุลวงค์ 
               - โรงเรียนได๎รับรางวัลชนะเลิศการพากย์การ์ตูนภาษาจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากมหาวิทยาลัยขอนแกํน รํวมกับสถาบันขงจื้อ 
               - โรงเรียนได๎รับรางวัลโรงเรียนสํงเสริมภาษาจีนดีเดํน  ภาคตะวันออกเฉียเหนือ จาก
มหาวิทยาลัยขอนแกํน รํวมกับสถาบันขงจื้อ 
               - โรงเรียนได๎รับรางวัลองค์กรต๎นแบบ (ประเภทสถานศึกษา)  จังหวัดสกลนคร      
 ปีการศึกษา  2558 
               - โรงเรียนได๎รับเกียรติบัตรขั้นที่  1  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (23 มีนาคม 2559) 
               - โรงเรียนได๎รับรางวัลสถานศึกษาดีเดํน “รางวัลชมเชย” โครงการยุวชนประกันภัย             

ปีการศึกษา  2559 
 - ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู๎บริหารสถานศึกษา ได๎รับแตํงตั้งจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 23 ให๎เป็นประธานสหวิทยาเขตปัญจวิทย์ 
 - รางวัลทุนเรียนภาษาจีน ส าหรับผู ๎มีผลงานภาษาจีนดีเดํน ประจ าปี 2559 ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได๎รับทุนเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยเทียนจีน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

- รางวัลครูรับทุนประชุมสัมมนาตํางประเทศ วันที ่ 15 – 28 ตุลาคม 2559 ณ Shanghai 
University มหานครเซี่ยงไฮ๎ ได๎แกํ นางสาวสดใส ชุมปัญญา   

- รางวัลครูรับทุนประชุมสัมมนาตํางประเทศ วันที่ 12 – 17 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเซ๎าท์
เวสท์ มหานครฉงชิ่ง ได๎แกํ นางสาวสดใส ชุมปัญญา ทุนสถาบันขงจื่อ รํวมกับมหาวิทยาลัยเซ๎าท์เวสท์ 

- รางวัลทุนเรียนภาษาจีน ส าหรับผู ๎มีผลงานภาษาจีนดีเดํน ประจ าปี 2559 ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได๎รับทุนเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยเทียนจีน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (9 – 23 ตุลาคม 2559) ได๎แกํ นางสาวพิมลวรรณ แสนหูม 

ปีการศึกษา  2560 
 - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันพูดสุนทรพจน์และความรู๎ภาษาจีน  

ครั้งที่ 10 ระดับชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ( 5  สิงหาคม  2560 ) ได๎แกํ นางสาววิลาวัลย์  กุลวงค์ 
      - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันพูดสุนทรพจน์ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  
( 29 – 30 ธันวาคม 2560 ) ได๎แกํ นางสาวพิมลวรรณ  แสนหูม 

- รางวัลเยาวชนคนเกํง ในโครงการด๎วยรักและหํวงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี รุํนที่ 8/2560  ได๎แกํ นางสาวพิมลวรรณ  แสนหูม 

- ทุนเรียน ณ Jinan  University, Guangzhou, China รางวัลทุนนักเรียนผู๎มีผลงานดีเดํนด๎าน
ภาษาจีน ( 15– 29  เมษายน 2560 ) ได๎แกํ นางสาววิลาวัลย์  กุลวงค์ 

- ทุนเรียน ณ Southwest University, Chongqing China  รางวัลทุนนักเรียนผู๎มีผลงานดีเดํน
ด๎านภาษาจีน จ านวน 3 ทุน ( 20 เมษายน – 2 พฤศจิกายน 2560 ) ได๎แกํ นายอิสระ  ปัญญาประชุม , 
นางสาวธิติยา  พิศสุวรรณ และ นางสาวกัฐชิตา  เจินเทินบุญ 

- ทุนเรียน ณ Tianjin Normal University, Tianjin, China รางวัลทุนนักเรียนผู๎มีผลงานดีเดํน
ภาษาจีน ( 10 – 24 ตุลาคม 2560 ) ได๎แกํ นายอรรคเดช  พลไชย 
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- ครูผู๎สอนนักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ระดับชั ้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั ้งที ่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดย สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ ( 29 – 31 มกราคม 2560 ) ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ได๎แกํ  
นางสาวสดใส ชุมปัญญา 

- ทุนครู โครงการศึกษาดูงานการสอนภาษาจีนของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2560 
ณ เมืองกุ๏ยโจวและมหานครฉงชิ่ง, China ( 10 – 24 ตุลาคม 2560 ) ได๎แกํ นางนิรมล  มาซา และนางจีรนันท์ 
ค าปัง 

- ทุนครูผู๎ดูแลนักเรียนไทยในสังกัด สพฐ. 20 คน โครงการคํายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจ าปี 
2560 ณ Tianjin Normal University, Tianjin, China ( 10 – 24 ตุลาคม 2560 ) ได๎แกํ  
นางสาวสดใส ชุมปัญญา 

- ได๎รับทุนเป็นหัวหน๎าโครงการภาษาจีน ณ Shanghai  University, Shanghai, China  
(11 – 24 ตุลาคม 2560) ได๎แกํ ดร.เอกชัย บุตรแสนคม 
 

2. ลักษณะท่ัวไปของชุมชน 

ชุมชนของชาวบ๎านดงมะไฟ ต าบลขมิ้น อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของ
อ าเภอเมืองสกลนคร ทิศเหนือมีอาณาเขตติดตํอกับบ๎าน สายปลาหลาย บ๎านนาเรือง บ๎านขมิ้น บ๎านโคกเลาะ  
ทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดตํอกับบ๎านพาน บ๎านโพนบก บ๎านผักขย๎า ทิศใต๎ติดตํอกับบ๎านนาหัวบํอ  อ าเภอ
พรรณานิคม ทิศตะวันตกติดตํอกับบ๎านหนองเม็ก หํางจากตัวจังหวัดสกลนคร ประมาณ  20  กิโลเมตร  การ
คมนาคมสะดวก มีรถประจ าทางวิ่งผําน ถนนเป็นถนนสายเอเชีย  สายสกลนคร – อุดรธานี  ลักษณะชุมชน
เป็นชุมชนชนบท  ประชากรสํวนใหญํมีฐานะยากจน 

 

 ลักษณะท่ัวไปทางภูมิศาสตร์ 
 ลักษณะพ้ืนที่สํวนมากเป็นที่ลุํม ในฤดูฝนจะมีน ้าทํวมแตํน ้าไมํขัง บางหมูํบ๎านตั้งบ๎านเรือนอยูํในที่
ดอน  การท าไรํนาได๎ผลอยํางเต็มที่ 
 ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา 

 ชุมชนชาวบ๎านดงมะไฟ  มีขนบธรรมเนียมเหมือนชาวอีสานทั่วไป มีหลายเผําพันธุ์  อาศัยอยูํรวมกัน  
เชํน  เผําภูไท  เผําย๎อ  และประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  มีการจัดกิจกรรมตามประเพณี ฮิตสิบคลอง
สิบสี่เป็นประจ าทุกปี 
 อาชีพ 

 ชาวบ๎านสํวนใหญํมีอาชีพท านาประมาณ 90 % นอกจากนั้นจะเป็นการค๎าขาย ท าสวน และปลูกพืช
เศรษฐกิจ เชํน ปลูกอ๎อย แตงโม ข๎าวโพด พริก และมะเขือเทศ เลี้ยงสัตว์จ าพวกวัว เป็นบางสํวนรับจ๎างทั่วไป
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บ๎าง ถ๎าหมดฤดูท านาแล๎วจะเดินทางไปท างานในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญํ ๆ รายได๎โดยเฉลี่ยประมาณ  
6,200  บาทตํอคน 
 การปกครอง 
 ชุมชนต าบลขมิ้นมีการปกครองโดยแบํงออกเป็น 13 หมูํบ๎าน แตํละหมูํบ๎านจะปกครองโดยมี
ผู๎ใหญํบ๎านเป็นหัวหน๎าหมูํบ๎าน มีก านันเป็นผู๎น าชุมชน และต าบลขม้ินได๎ยกฐานะเป็นองค์การบริหารสํวนต าบล  
เมื่อปี พ.ศ. 2540 มีสมาชิก อ.บ.ต. หมูํบ๎านละ 2 คน เป็นผู๎น าในการพัฒนาหมูํบ๎านรํวมกับผู๎ใหญํบ๎านมีชุดสาย
ตรวจของ สภ. ขม้ิน จ านวน 1 ชุด ท าให๎การปกครองท๎องถิ่นนี้ไมํคํอยมีปัญหา ประชาชนแตํละหมูํบ๎านมีความ
สามัคคีกลมเกลียวกันด ีรักพวกพ๎อง รู๎จักท างานเป็นหมูํคณะ 
 การศึกษา 
 ชุมชนชาวบ๎านดงมะไฟตั้งอยูํไมํไกลจากตัวเมือง  ท าให๎ประชาชนสํวนใหญํ สํงบุตรหลานไปเรียนตํอ
ในตัวเมือง  คือ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  มีโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
พื้นที่บริการและใกล๎เคียง จ านวน 19  โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  4  
โรงเรียน  ชาวบ๎านสํวนใหญํไมํคํอยเห็นความส าคัญของการศึกษามากนัก  แตํต๎องการให๎บุตรหลานไปท างาน
ในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองใหญํ ๆ เนื่องจากปัญหาความยากจน จึงท าให๎ชุมชนนี้มีอัตราการเรียนตํอ
ระดบัอุดมศึกษาน๎อย 
 

3. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
บุคลากรฝ่ายบริหาร  จ านวน  2  คน 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิทางการศึกษา ต าแหน่ง 
1. วําที่ร.ต.ปารเมศ เถายะบุตร ศษ.ม. ผู๎อ านวยการโรงเรียน 

2. นายชาตรี ไตรยราช ค.ม.การบริหารการศึกษา รองผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 

หัวหน้าบริหารงาน จ านวน  6  คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิทางการศึกษา ต าแหน่ง 
1. นายพหล สุขโข ศศ.บ.สังคมศึกษา หัวหน๎ากลุํมกิจการนักเรียน 

2. นายครรชิต   พลไชย กศ.ม.การศึกษามหาบัณฑิต หัวหน๎ากลุํมบริหารงานวิชาการ 

3. นายเสนํห์ ลดาพงษ์ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานบุคคล 
4. นายชาตรี ไตรยราช ค.ม.การบริหารการศึกษา หัวหน๎ากลุํมแผนงานและงบประมาณ 

5. นายสุวิทย์  เขตชมภู ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป 

6. นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี วท.ม.วิทยาศาสตร์ หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
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4. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สกลนคร และกระทรวงศึกษาธิการ 
 

กระทรวงศึกษาธิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ การ

พัฒนาการศึกษา โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุํงกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยําง               

เทําเทียมทั้งในเมืองและชนบทบนพื้นฐานที่วําประชาชนที่เข๎มแข็งและมีความรู๎คือทุนที่มีพลังในการตํอสู๎   กับ

ความยากจน โดยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเด็ก เยาวชน ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาสทุกคนให๎                   

เทําเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท ตั้งแตํปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเทียบเทํา พัฒนาความเป็น

พลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแขํงขันสูํตลาดโลกโดยมีการ บูรณาการการ

จัดการศึกษาภายใต๎ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ อันได๎แก ํ

1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยมุํงเน๎นเป้าหมายคือนักเรียน  

เป็นศูนย์กลาง 

2) การสร๎างโอกาสทางการศึกษาแกํประชากรทุกกลุํมอยํางเทําเทียม 

3) การปฏิรูปครูเพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูให๎เป็นวิชาชีพชั้นสูง 

4) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให๎สอดคล๎องกับตลาดแรงงานทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5) การพัฒนาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให๎การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 

6) การสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร๎างทุนปัญญาของชาติ 

7) การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

โดยมีกรอบแนวคิดหลักของของคุณภาพและความเทําเทียม รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช๎                

ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียน ต๎องมุํงเน๎นหลักการในการด าเนินงาน ประกอบด๎วย 

- โอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากรสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสามารถได๎รับการศึกษาอยํางเทําเทียมกัน 

- โอกาสในการเข๎าถึงแหลํงทุน ผู๎เรียนสามารถเข๎าเรียนได๎ โดยขึ้นกับฐานะของผู๎ปกครอง 

- โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ ผู๎เรียนทุกคนสามารถเติบโตได๎ในโลกที่เป็นจริง 

ผํานการเรียนรู๎บนฐานกิจกรรม (Activity-Based Learning) 

- โอกาสในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช๎

เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม และแหลํงเรียนรู๎ 

ตําง ๆ 

สมาคมศิษย์เกําผู๎ปกครองและครู        
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

สมาคมศิษย์เกําผู๎ปกครองและครู        
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

สมาคมศิษย์เกําผู๎ปกครองและครู        
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

นายเมฆินทร์  พรมประศรี 
รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟ

นายเมฆินทร์  พรมประศรี 
รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟ

นายเมฆินทร์  พรมประศรี 
รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟ

นายเมฆินทร์  พรมประศรี 
รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟ
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ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการศึกษาโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางให๎ผู๎เรียนได๎รับ 

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพสามารถพัฒนาสมอง สร๎างจินตนาการได๎อยํางไมํมีขีดจ ากัด ได๎รับการดูแล          

อยํางรอบด๎านประหนึ่งลูกหลานในครอบครัว ดูแลครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาดั่งญาติ  พี่น๎อง 

เพื ่อให๎ปฏิบัติหน๎าที ่อยํางเต็มก าลังความสามารถและมีความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ  และบริหารจัดการ             

ทุกระดับอยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ ไมํมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จึงยึดแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ประการ เพ่ือน าหลักการสูํ 

การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ค านึงถึงศักยภาพและบริบทรอบ ๆ ตัวผู๎เรียน 

2. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู๎และกระบวนการเรียนการสอนให๎ทัดเทียมอารยะ 

ประเทศด๎วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหมํ 

3. มุํงสูํเป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันและยกระดับศักยภาพให๎ 

แขํงขันได๎ในระดับสากล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดกรอบแนวคิดวํา 

การศึกษาจะต๎องเป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ผลผลิตของการศึกษาจะต๎องน าไปสูํการเตรียม

ประชาชนคนไทยในอนาคต ที่มีความเป็นไทย มีความรู๎ ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะก๎าวสูํความเป็น

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มี

คุณภาพอยํางเทําเทียมทั้งในเมืองและชนบท 
 

5. ขอบข่ายและภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร   เป็นหนํวยงานที่อยูํภายใต๎การก ากับดูแลของ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีหน๎าที ่ด  าเนินงานให๎เป็นไปตามอ านาจหน๎าที ่ของ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และ

มาตรา 37 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมีอ านาจหน๎าที่

ดังนี้   

1. จัดท านโยบายแผนพัฒนาและ มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให๎สอดคล๎องกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต๎องการของท๎องถิ่น 
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  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนํวยงานในเขตพื้นที่

การศึกษา และแจ๎งจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับ ให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบ และก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการ

ใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว  

3.ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4.ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตํางๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสํงเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผล สถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

8. ประสาน สํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่

จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9. ด าเนินการ และประสาน สํงเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10. ประสาน สํงเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด๎านการศึกษา 

11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หนํวยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นในฐานะส านักผู๎แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

12. ปฏิบัติหน๎าที่อื่น เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีได๎ระบุให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎ใด

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

วิสัยทัศน์(vision)  

โรงเรียนดงมะไฟวิทยา จัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ สูํมาตรฐานสากล ภายในปี 2567 

พันธกิจ(mission)  

1. เรํงสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ด๎านกายภาพ  ด๎านบริหารและวิชาการ 

2. ปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนให๎มีความสะอาด รํมรื่น สวยงาม มีความ

อบอุํน สีสันสดใส มีความปลอดภัย ห๎องสุขาถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 

3. ปรับปรุงและพัฒนาห๎องสมุด 3 ดี ห๎องปฏิบัติการทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ สวนพฤกษศาสตร์ 

แหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎  
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4. เรํงพัฒนาคุณภาพนักเรียนให๎มีทักษะและความสามารถในการใช๎เครื่องมือเพ่ือการแสวงหาความรู๎ 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5. สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรได๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยใช๎ ICT                      

จัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน              

อยํางตํอเนื่อง 

6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 

พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทุกระบบให๎มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนกิจกรรมความสัมพันธ์อันดีระหวําง

ชุมชนอยํางตํอเนื่อง 

ค่านิยมองค์การ 

องค์กรที่มีชีวิต  พร๎อมจิตเอ้ืออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 

เป้าประสงค์(Goal)  

   นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา เป็นผู๎มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 

สร๎างสรรค์ มีทักษะด๎านเทคโนโลยี สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นและอยูํรํวมกับสังคมโลกได๎อยํางสันติ 

กลยุทธ์(Strategic)  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ก าหนดกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2565 

จ านวน 5 กลยุทธ์  ดังตํอไปนี้  

กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริม

ความสามารถด๎านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎  

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง มีความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม  

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียนให๎ได๎รับโอกาสในการพัฒนา เต็ม

ตามศักยภาพ  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให๎สามารถจัดการเรียนการสอน 

ได๎อยํางมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและความรํวมมือกับองค์กรสํวนท๎องถิ่น

เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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จุดเน้น (Indicator) ปีงบประมาณ 2565  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ก าหนดจุดเน๎นการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

2561 โดยแบํงเป็น 12 ข๎อดังตํอไปนี้  

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุํมสาระหลักเพ่ิมข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5  

2. สถานศึกษามีความเข๎มแข็งด๎านวิชาการและการบริหารจัดการ  

3. สํงเสริมความเป็นเลิศด๎านวิชาการแกํผู๎เรียน  

4. มีความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน  

5.พัฒนาคุณภาพผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการบริหารการปฏิบัติงานและ 

การจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ  

6. เสริมสร๎างความก๎าวหน๎าด๎านวิชาชีพแกํครูและบุคลากรทางการศึกษา  

7. ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎แกํผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

8. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะชีวิตและภูมิคุ๎มกันที่ดี  

9. เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนํวยงานและสถานศึกษา  

10. สร๎างระบบเครือขํายการพัฒนา การประสานงานและการสื่อสาร  

11.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด๎านความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมา  

12.นโยบายเรํงดํวนของสพฐ. ที่เก่ียวข๎องได๎รับการตอบสนอง 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จปีงบประมาณ 2565 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมํได๎ยมศึกษาสกลนคร ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากการทดสอบระดับชาติ                

(O-NET) เพ่ิมข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จากการทดสอบระดับชาติ       

(O-NET) เพ่ิมข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5  

3. ร๎อยละ 80 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีสมรรถนะในการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพ  

4. ร๎อยละ 90 ของเด็กพิการผํานเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  

5. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนตํอประชากรวัยเรียนที่ได๎รับการศึกษา  
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6. อัตราการออกกลางคันลดลงร๎อยละ 0.2  

7. ร๎อยละ 20 ของคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและ เยาวชน

ลดลง  

8. ร๎อยละ 20 ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตํอสาร เสพติดลดลง  

9. ร๎อยละ 100 ของครูที่ได๎รับการพัฒนามีคุณภาพด๎านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

10. ร๎อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ  

11. ร๎อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการเตรียมความพร๎อมด๎านภาษา สังคม

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  

12. ร๎อยละ 80 ของครูผู๎สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาการใช๎เทคโนโลยีสาระ

สนเทศและการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู๎  

13. ร๎อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ  

14. ร๎อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถสํงเสริมการจัดระบบ 

ดูแลชํวยเหลือนักเรียนได๎ อยํางมีประสิทธิภาพ  

  15. ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนที่ได๎รับการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาอยํางมีคุณภาพ 

 

7. แนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาในปีการศึกษา 2565 

 เพ่ือให๎การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดงมะไฟวิทยาด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพสามารถ

สนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการได๎ตามแผนพัฒนาโรงเรียน จึงได๎ก าหนดแนวทางการ

พัฒนาในปีการศึกษา 2565 ไว๎ดังนี้ 

1. ด าเนินการพัฒนาโดยน านโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มา

บูรณาการ 

2. จัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครู                    

และผู๎บริหารสถานศึกษา 

2.1 ปรับและพัฒนาโครงสร๎างการบริหารงานเชิงรุกในแนวระนาบ แบํงเป็น 8 กลุํมงาน คือ  
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กลุํมงานแผนงานและงบประมาณ กลุํมงานวิชาการ กลุํมงานบุคคล กลุํมงานธุรการ กลุํมงานกิจการนักเรียน 

กลุํมงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม กลุํมงานชุมชนและภาคีเครือขําย และกลุํมงานวิจัยและ

พัฒนา เพ่ือให๎การบริหารงานมีความคลํองตัวและรวดเร็ว 

2.2 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ 

สอดคล๎องกับการปฏิบัติงานของกลุํมงานบริหารและกลุํมงานการสอน 

 2.3 จัดการเรียนรู๎เน๎นสอนน๎อยเรียนรู๎มาก “Teach less learn more” 

 2.4 สํงเสริมนักเรียนกล๎าคิด กล๎าท า กล๎าแสดงออก โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎

โครงงาน (Project base learning) 

3. การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน ผู ๎ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท๎องถิ่นเข๎ามามี                

สํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
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บทที่  2 

ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
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บทที่  2 

ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  ได๎ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาตามปรัชญา   คติพจน์  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่โรงเรียนตั้งไว๎อยํางตํอเนื่อง ดังนี้  

 

ปรัชญาของโรงเรียน  “มุํงหาความรู๎  เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลอบายมุข” 

 

คติพจน์                โสวจัสสตา  :  ความเป็นผู๎วํางําย  สอนงํายอันได๎แกํ ความเป็นผู๎รู๎จักรับฟัง                        

           เหตุผลเป็นคนเคารพเหตุผล ไมํหัวดื้อหัวรั้น 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)        “โรงเรียนดงมะไฟวิทยา จัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ สูํมาตรฐานสากล  

                                 ภายในปี 2564” 

พันธกิจ (Mission) 

1. เรํงสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ด๎านกายภาพ  ด๎านบริหารและวิชาการ 

2. ปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนให๎มีความสะอาด รํมรื่น สวยงาม มีความ

อบอุํน สีสันสดใส มีความปลอดภัย ห๎องสุขาถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 

3. ปรับปรุงและพัฒนาห๎องสมุด 3 ดี ห๎องปฏิบัติการทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ สวนพฤกษศาสตร์ 

แหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎  

4. เรํงพัฒนาคุณภาพนักเรียนให๎มีทักษะและความสามารถในการใช๎เครื่องมือเพ่ือการแสวงหาความรู๎ 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5. สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรได๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยใช๎ ICT                      

จัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน              

อยํางตํอเนื่อง 

6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 

7. พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทุกระบบให๎มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนกิจกรรมความสัมพันธ์

อันดีระหวํางชุมชนอยํางตํอเนื่อง 
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อัตลักษณ์        “ยิ้ม – ไหว้ แต่งกายเหมาะสม ” 
 

เอกลักษณ์       “โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ” 
 

 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE) 

นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา เป็นผู๎มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 

สร๎างสรรค์ มีทักษะด๎านเทคโนโลยี สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นและอยูํรํวมกับสังคมโลกได๎อยํางสันติ 
 

การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 ตามแผนพัฒนาโรงเรียน ได๎ก าหนดแนวทางการพัฒนาใน 2565 ดังนี้ 

1. ด าเนินการพัฒนาโดยน านโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

23 มาบูรณาการ 

2. จัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครู                    

และผู๎บริหารสถานศึกษา 

3. การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน ผู๎ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท๎องถิ่นเข๎ามามี                

สํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
 

มาตรการ 

 1. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 2. พัฒนาครูให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน การวิเคราะห์

ศักยภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ศึกษาค๎นคว๎า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น

ส าคัญได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

       - ก ากับ กวดขันให๎นักเรียนได๎เรียนเต็มเวลาครบทุกกิจกรรม 

               - ก ากับดูแลให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎เต็มเวลาครบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

        - ก าหนดมาตรการให๎ครูและนักเรียนบริการชุมชนและหนํวยราชการอ่ืนโดยใช๎จิตบริการ 

( service mind) และจิตสาธารณะ  

      - ก าหนดมาตรการ ใช๎งบประมาณคําใช๎จํายรายหัว  เพ่ือพัฒนางานวิชาการไมํต ่ากวํา 
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ร๎อยละ 60  ของงบประมาณทั้งหมด 

        - ประสานความรํวมมือ  แสวงหาทรัพยากรจากแหลํงตําง ๆ มาพัฒนาการศึกษา       

        - สร๎างจิตส านึกให๎ทุกภาคสํวนเป็นเจ๎าของโรงเรียนและใช๎ประโยชน์รํวมกัน   

      - ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและนิเทศอยํางเป็นระบบ  จริงจังและตํอเนื่อง  

เป้าหมายการพัฒนา ภายในปีการศึกษา 2567 
 

1. ด้านนักเรียน  

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดี (เกรด 3 ขึ้นไป) ร๎อยละ 70 ขึ้นไป  

 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระสูงขึ้น ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70                    

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุํมสาระ ในระดับ ม.3 และ ม.6 เทียบกับการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ของ สมศ. อยูํในระดับ 2.75 ข้ึนไป 

 4. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET ม.3 , ม.6) มีค่าเฉลี่ยรายบุคคลสูงกวําระดับชาติ           

ร๎อยละ 50 ขึ้นไปภายในปีการศึกษา 2567 

 5. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผํานเกณฑ์ระดับดี ร๎อยละ 85 ขึ้นไป 

 6. นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ                         

ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 85 

7.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎สูงขึ้น 

 8. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ร๎อยละ 90 ขึ้นไป (ตามเกณฑ์คุณภาพ สสส.) 

 9. นักเรียนมีอัตราการจบการศึกษาและศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพ ร๎อยละ 100 

2. ด้านครู 

 1. ครูมีการพัฒนาตนเองในเรื่องการเข๎าอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน ร๎อยละ 100 

 2. ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนรายบุคคลและวิเคราะห์ผลการประเมินผู๎เรียนน ามาใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน 

ร๎อยละ 80 

 3. ครูมีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพ่ือยกระดับวิทยฐานะให๎สูงขึ้น ร๎อยละ 80 

 4. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎และจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ร๎อยละ 100 

 5. ครูมีการปฏิบัติงานได๎มาตรฐานวิชาชีพ ร๎อยละ 95 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎เป็นครูมืออาชีพ ร๎อยละ 100 
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3. ด้านผู้บริหาร 

 1. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง 

 2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร๎าง บทบาท ภาระหน๎าที่ของครู 

 3. ผู๎บริหารมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ด้านชุมชน 

 1. ประสานความรํวมมือกับชุมชนในท๎องถิ่นเพ่ือสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 

 2. รํวมกับผู๎ปกครองนักเรียนก ากับดูแลนักเรียนตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ                   

3. รํวมกิจกรรมตําง ๆ ของชุมชน อยํางสม ่าเสมอ 

            4. โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ มีบรรยากาศรํมรื่น สะอาด สวยงาม 

            5. ชุมชนมีสํวนรวํมในการจัดการศึกษาและใช๎ทรัพยากรรํวมกัน   
 

กลยุทธ์การด าเนินงานโรงเรยีนดงมะไฟวิทยา ปีการศึกษา 2565 - 2567 

โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  ได๎ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพ่ือให๎บรรลุซึ่งเป้าประสงค์ของ

โรงเรียน ทั้งกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ระดับแผนงาน  วัตถุประสงค์เชิงจุดมุํงหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังตํอไปนี้ 

  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริม

ความสามารถด๎านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ (Raising  the  bar) 

   กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (Moral  and  Ethics) 

  กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล ้า ผุ๎เรียนได๎รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มศักยภาพ (Fillsing  the  gap) 

  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎

อยํางมีประสิทธิภาพ ( Teacher  Enhancement) 

  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให๎มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล เน๎นการมีสํวน

รํวมจากทุกภาคสํวนในการสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Govermance) 
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แผนกลยุทธ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ปีการศึกษา 2565 - 2567 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร

และสํงเสริมความสามารถด๎าน

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือใน

การเรียนรู๎ (Raising  the bar) 

 

1.พัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับ

มาตรฐานคุณภาพ 

2. จัดระบบสารสนเทศ ก ากับ ติดตาม 

การจัดการเรียนการสอนอยํางเป็น

ระบบ 

3. พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการ

สอน 

4. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        

ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศและการ

จัดการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยี 

6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

 

1.มีหลักสูตรสถานศึกษาและกลุํม

สาระการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ

มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดครบ

ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

2.ร๎อยละของผู๎สอนที่ได๎รับการนิเทศ

ติดตามอยํางเป็นระบบ 

3. ร๎อยละของครูผู๎สอนที่พัฒนาสื่อ

และนวัตกรรมการเรียนรู๎ 

4. ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด 

5. ร๎อยละของบุคลากรและนักเรียน

ที่ใช๎สารสนเทศและเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนรู๎ 

6. โรงเรียนจัดระบบงานประกัน

คุณภาพภายในได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึก

ในความเป็นชาติไทย และวิถีตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (Moral and Ethics) 

ให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   

มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตที่ดี เกํง ดี 

และมีความสุข 

1.พัฒนาและสํงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 

2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ

สอนที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญด๎วย

วิธีการที่หลากหลาย 

3. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน 

4. พัฒนาและสํงเสริมด๎านสุขภาพ 

พลานามัย ด๎านดนตรี ศิลปะ ด๎านกีฬา

1. ร๎อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม

จริยธรรมและคํานิยม ที่พึงประสงค์  

2. ร๎อยละของนักเรียนที่มีผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์  

3. จ านวนแหลํงเรียนรู๎ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  

4. ร๎อยละของนักเรียนที่ผํานเกณฑ์

การประเมินด๎านสุขภาพกายและ
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กลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

และปลอดยาเสพติด 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ บูรณาการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สุขภาพจิตที่ดี  

5. ร๎อยละของนักเรียนที่รํวม

กิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎

ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล ้า

ผู๎เรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนา

เต็มศักยภาพ (Filling  the gap) 

1. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพ่ือ

ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึงและ

ลดความเหลื่อมล ้าผู๎เรียนได๎รับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

1.ร๎อยละของนักเรียนที่รับการดูแล

ชํวยเหลือและได๎รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งระบบให๎สามารถจัด

กิจกรรมการเรียนรู๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ (Teacher 

Enhancement) 

 

1. สํงเสริมและพัฒนาครูให๎เข๎ารับการ

อบรมพัฒนาตนเองอยํางน๎อยปีละ 20 

ชั่วโมง  

2. พัฒนาครูในเรื่องการท าวิจัย เพื่อ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น

ส าคัญ 

3. พัฒนาครูในด๎านการใช๎สื่อเทคโนโลยี 

ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 

1. ร๎อยละของครูที่ เข๎ารับการอบรม

พัฒนาตนเอง  

2. ร๎อยละของครูที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนา

สื่อนวัตกรรมและกระบวน การ

จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน

เป็นส าคัญ  

3. ร๎อยละของกูที่ใช๎สื่อเทคโนโลยีใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

ให๎มีประสิทธิภาพตามหลัก              

ธรรมาภิบาลเน๎นการมีสํวนรํวม

จากทุกภาคสํวนในการสํงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา 

(Good  Governance) 

 

1. จัดระบบโครงสร๎างการบริหารงานได๎

อยํางเป็นระบบ  

2. จัดระบบการนิเทศก ากับติดตาม

กรอบงานที่โรงเรียนมอบหมาย 

 3. จัดประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/คณะกรรมการ

สมาคมศิษย์เกําผู๎ปกครองและครู/

ประชุมเครือขํายปกครอง  

4.จัดกิจกรรมงานประเพณีรํวมกับ

1. มีโครงสร๎างการบริหารงาน

ชัดเจน/ค าสั่งมอบหมายงานสอน/

งานพิเศษและหน๎าที่อ่ืนๆที่ได๎รับ

มอบหมาย  

2. ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รับการ

นิเทศติดตามการปฏิบัติงานที่ได๎รับ

มอบหมาย 

3. ร๎อยละของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/
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กลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ชุมชนและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

5.สํงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวําง

โรงเรียนกับชุมชน(บวร)  

6.พัฒนาสภาพภูมิทัศน์บรรยากาศ

อาคารสถานที่ห๎องปฏิบัติการกลุํมสาระ

ฯ ห๎องเรียนให๎อยูํในสภาพบรรยากาศท่ี

สวยงามและปลอดภัย 

 

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เกํา

ผู๎ปกครองและครู/ผู๎ปกครองที่เข๎า

รํวมกิจกรรม  

4. ร๎อยละของนักเรียนครูผู๎ปกครอง

และชุมชนที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

5. ร๎อยละของนักเรียนครูที่เข๎ารํวม

กิจกรรมกับชุมชน  

6.สภาพภูมิทัศน์บรรยากาศและ

สภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน

สะอาดสวยงามและเอ้ือตํอการ

จัดการเรียนการสอนยังไมํเสร็จ

ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ปีการศึกษา 2565 

 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ได๎ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองนโยบาย

รัฐบาลและสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2560 ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาครูให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บทที่  3 
งบประมาณและโครงสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



26 
 

 

 
 

 
 

บทที ่ 3 
งบประมาณและโครงสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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บทที่ 3 
โครงการงบอุดหนุนจากรัฐ 

งบประมาณและโครงสร้าง ประจ าปีประมาณ 2565 
 

1. ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว 
 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

รายการ จ านวนคน จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 102 357,000  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 113 395,500  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 107 374,500  

รวม (คนละ 3,500) 322 1,127,000  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 90 342,400  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 65 247,000  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 58 220,400  
รวม (คนละ 3,800) 213 809,800  

รวม 535 1,936,800  
 
2. ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 

รายการ จ านวนคน จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 102 89,760  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 113 99,440  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 107 94,160  

รวม (คนละ 880) 322 283,360  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 90 85,500  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 65 61,750  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 58 55,100  

รวม (คนละ 950) 213 202,350  

รวม 535 485,710  
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3. สรุปประมาณการประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

งบอุดหนุน งบกิจกรรม อ่ืน ๆ 
เงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐ  คงเหลือ 1,936,800 บาท 

1 งบส ารอง 100,000    

2 คําใช๎จํายประจ า     
 2.1 คําจ๎างนักการภารโรง (3 คน) 340,200    

 2.2 สาธารณูปโภค 430,940    

 รวม 871,140    
 คงเหลือ 1,065,660    

 
* คงเหลือ 1,065,660 จัดสรรให๎กลุํมงานบริหารอ่ืน ๆ 

4. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให๎กลุํมงานบริหารอื่น ๆ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย

เหตุ งบอุดหนุน งบ
กิจกรรม 

อ่ืน ๆ 

เงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐ  คงเหลือ 1,065,660 บาท 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 645,660    
1 คําวัสดุการศึกษา 217,660    

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  3,000    

3 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  5,000    

4 โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 5,000    
5 โครงการพัฒนางานห๎องสมุด 3 ดี 20,000    

6 โครงการสํงเสริมการอํานตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนษิฐาธิราช
เจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

10,000    

7 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 25,000    

8 โครงการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 5,000    
9 โครงการแนะแนวการศึกษาตํอ 10,000    

10 โครงการวันส าคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย  5,000    

11 โครงการกิจกรรมวันไหว๎ครู 5,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ งบอุดหนุน งบ

กิจกรรม 
อ่ืน ๆ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 20,000    

12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 10,000    

13 โครงการวันสุนทรภูํ และวันภาษาไทยแหํงชาติ 10,000    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85,000    

14 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แหํงชาติ 20,000    

15 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 10,000    
16 โครงการปรับปรุงห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15,000    

17 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

10,000    

18 โครงการสํงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

20,000    

19 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

 
10,000 

   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 20,000    

20 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 20,000    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 20,000    

21 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

4,000    

22 โครงการเปิดประตู สูํอาเซียน 4,000    

23 โครงการสํงเสริมศักยภาพทางด๎านสังคมศึกษา 4,000    
24 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 
5,000    

25 โครงการวาดภาพสะท๎อนสังคม 3,000    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 20,000    

26 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 10,000    
27 โครงการซํอมบ ารุงเครื่องดนตรี 10,000    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 120,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ งบอุดหนุน งบ

กิจกรรม 
อ่ืน ๆ 

28 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

40,000    

29 โครงการแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียนดงมะไฟวิทยา และกีฬากลุํมใน
สังกัด 

75,000    

30 โครงการแขํงขันกีฬาฟุตซอล 5,000    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 20,000    

31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพ 

20,000    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 30,000    

32 โครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ  

5,000    

33 โครงการปรับปรุงห๎องเรียนภาษาตํางประเทศ 12,000    
34 โครงการสัปดาห์ภาษาอังกฤษและวันคริสต์มาส 5,000    

35 โครงการกิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน 
เนื่องในวันเทศกาลวันตรุษจีน  

5,000    

36 กิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก 
เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ 

3,000    

แผนงานและงบประมาณ 20,000    
37 โครงการจัดหาและผลิตสื่อส าหรับริหารงานงบประมาณ 20,000    

กิจการนักเรียน 59,000    

38 โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 12,000    
39 โครงการพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 10,000    

40 โครงการจัดประชุมเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน 10,000    

41 โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 5,000    
42 โครงการสํงเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน  (คณะกรรมการนักเรียน) 2,000    

43 โครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

20,000    
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ งบอุดหนุน งบ

กิจกรรม 
อ่ืน ๆ 

บริหารงานบุคคล 80,000    

44 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 70,000    

45 โครงการสร๎างขวัญและก าลังใจบุคลากร 10,000    
บริหารงานทั่วไป 261,000    

46 โครงการพัฒนากลุํมงานบริหารงานทั่วไป 5,000    

47 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 10,000    
48 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/สมาคมศิษย์

เกําผู๎ปกครองและครู 
3,000    

49 โครงการบริหารและบ ารุงรักษารถตู๎โรงเรียน 10,000    

50 โครงการสํงเสริมความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 5,000    

51 โครงการวันส าคัญของชาติ 10,000    
52 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  70,000    

53 โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน 8,000    
54 โครงการป้องกัน และแก๎ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (Covid 19) 
20,000    

55 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียน 120,000    
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 485,710    

56 โครงการสํงเสริมความสามารถพิเศษส าหรับนักเรียน  150,000    
57 โครงการเปิดบ๎านวิชาการ  65,710    

58 โครงการพัฒนาทักษะการใช๎ ICT เพ่ือการเรียนรู๎ของนักเรียน 110,000    

59 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี  30,000    
60 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร  10,000    

61 โครงการทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎  120,000    
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บทที่  4 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 ประจ าปงีบประมาณ 2565 
 
 
 

 

 

 

 
 



33 
 

 

 
 

บทที่  4 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  ได๎ก าหนดรายละเอียดโครงการที่จะด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2565

จ าแนกตามขอบขํายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน  6  กลุํมงาน  และจ านวนโครงการ 61  โครงการ               

ตามวงเงินงบประมาณท่ีได๎รับการจัดสรร  น าเสนอตามล าดับดังนี้ 

โครงการตามขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา   
1. กลุํมบริหารงานวิชาการ   จ านวน 36  โครงการ 
2. กลุํมงานแผนงานและงบประมาณ  จ านวน 1    โครงการ 
3. กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียน   จ านวน 6    โครงการ 
4. กลุํมบริหารงานบุคคล    จ านวน 2    โครงการ 
5. กลุํมบริหารงานทั่วไป    จ านวน 10    โครงการ 
6. กลุํมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   จ านวน  6    โครงการ 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 

 
 

 
 

แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

  
โครงการที่ 1   โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 
กลุํมรับผิดชอบโครงการ กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายครรชิต  พลไชย  และกลุํมบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
  ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
               (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่    
               (   )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ ข๎อที่  1 
 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ได๎ก าหนดให๎การศึกษาเป็นกระบวนการตํอเนื่อง เพื่อสร๎างความ

เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถํายทอดความรู๎ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร๎างสรรค์ความก๎าวหน๎าทางวิชาการ การสร๎างองค์ความรู๎อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล๎อมสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ และปัจจัยเกื้อหนุนให๎บุคคลเกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข  

ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาจึงต๎องพัฒนาผู๎เรียนเต็มตามธรรมชาติ และศักยภาพ จัดการเรียนการ
สอนให๎สอดคล๎องกับความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน เพ่ือการนาความรู๎ไปใช๎ให๎สอดคล๎องกับ
ชีวิตประจ าวัน และการศึกษาตํอในโอกาสตํอไป  
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  
2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะ และความสามารถทางด๎านตําง ๆ มากยิ่งขึ้น  
2.3 เพ่ือฝึกทักษะและปฏิบัติการจริง สอดคล๎องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2.4 เพ่ือให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรโรงเรียนดงมะไฟวิทยาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.5 เพ่ือพัฒนาระบบ งานวิชาการ ให๎ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และถูกต๎องยิ่งขึ้น 
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3. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  
2. นักเรียนที่เข๎ารํวมได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  

เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ด๎านวิชาการเพ่ิมขึ้น  
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีด๎านวิชาการ 

 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดซื้อวัสดุวิชาการ                                               

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุม/วางแผน 
1.2 ส ารวจสภาพปัญหาจุดเดํน-จุดด๎อยของ

สถานศึกษา 

1.3 เสนอโครงการ 
1.4 แตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายครรชิต  พลไชย   
กลุํมบริหารวิชาการ 

2 กิจกรรมที่ 2   ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุม/วางแผน 
2.2 สร๎างเครื่องมือการใช๎หลักสูตร 

2.3 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายครรชิต  พลไชย   
กลุํมบริหารวิชาการ 

 

3 กิจกรรมที่ 3   ประเมิน                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุม/วางแผน 
2.2 วิเคราะห์ข๎อมูล 

2.3 ปรับปรุง 

2.4 เผยแพรํ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายครรชิต  พลไชย   
กลุํมบริหารวิชาการ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   217,660  บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     
 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดซื้อวัสดุวิชาการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     1.1 ประชุม/วางแผน 
     1.2 ส ารวจสภาพปัญหาจุดเดํน-จุดด๎อยของสถานศึกษา 

     1.3 เสนอโครงการ 
     1.4 แตํงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 

 

กิจกรรมที่ 2   ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุวิชาการ                                                
     2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
     2.2 สร๎างเครื่องมือการใช๎หลักสูตร 

     2.3 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 

217,660   

กิจกรรมที่ 3   ประเมิน และพัฒนา                                      
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     2.1 ประชุม/วางแผน 
     2.2 วิเคราะห์ข๎อมูล 

     2.3 ปรับปรุง 

     2.4 เผยแพรํ 

 

 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. นักเรยีนเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ ร๎อยละ 80 

2. นักเรียนที่เข๎ารํวมได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพไมํน๎อยกวําร๎อย ร๎อยละ 80 

3. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู๎ด๎านวิชาการเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 80 

4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีด๎านวิชาการ ร๎อยละ 80 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ผู๎เรียนมีทักษะ และความสามารถทางด๎านตําง ๆ มากยิ่งข้ึน 

     2. โรงเรียนมกีารพัฒนาระบบ งานวิชาการ ให๎ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และถูกต๎องยิ่งขึ้น 

     3. ผู๎เรียนมีการพัฒนาสูํความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

 

 
 

ลงชื่อ     ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

                       (นายครรชิต  พลไชย) 

          หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

    

 

ลงชื่อ    ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                            (นายชาตรี ไตรยราช) 

                       รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

                 

 

วําที ่ร.ต.         ผู๎อนุมัติโครงการ 

                   ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 



38 
 

 

 
 

 
 
 

แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  
โครงการที่ 2   โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
กลุํมรับผิดชอบโครงการ กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายธนพงศ์  จิตมาตย์ และกลุํมบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
  ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
               (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่    
               (   )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎าน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ ข๎อที่  1 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  การจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกาศให๎สถานศึกษาจัดท าหลักสูตร 

เพื่อให๎เกิดความเหมาะสมและเอื้อตํอการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา  และพระราชบัญญัติการศึกษา 

พ.ศ. 2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  เพื่อให๎การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนดง

มะไฟวิทยาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและมีขั้นตอนดาเนินงานที่ชัดเจน  สอดคล๎องกับกระบวนการเพื่อการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จึงได๎จัดท าโครงการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   ให๎สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน  

2. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพเอ้ือตํอการเรียนการสอนของครูและ 

    นักเรียน  

3. เพ่ือให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนได๎มาตรฐาน  

4. เพ่ือสนองความต๎องการของผู๎เรียน, สังคมและเศรษฐกิจและความต๎องการของท๎องถิ่น  

5. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให๎สามารถบูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงได๎มากขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

(1)  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  

(2)  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงได๎ครบ 

      ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสมบูรณ์ และสามารถน าไปใช๎การจัดการเรียนการสอนได๎ 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าหลักสูตร                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุม/วางแผน 
1.2 ส ารวจสภาพปัญหาจุดเดํน-จุดด๎อยของ

สถานศึกษา 

1.3 เสนอโครงการ 
1.4 แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 กลุํมบริหารวิชาการ 

2 กิจกรรมที่ 2   การน าหลักสูตรไปใช๎                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุม/วางแผน 
2.2 สร๎างเครื่องมอืการใช๎หลักสูตร 

2.3 ด าเนินการใช๎หลักสูตร 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 กลุํมบริหารวิชาการ 
ครูผู๎สอน 

3 กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนาหลักสูตร                                          
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุม/วางแผน 
2.2 วิเคราะห์ข๎อมูล 

2.3 ปรับปรุงหลักสูตร 

2.4 เผยแพรํ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 กลุํมบริหารวิชาการ 
ครูผู๎สอน 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   3,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     
 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   การเตรียมการจัดท าหลักสูตร    

คําใช๎จําย 
     1.1 ประชุม/วางแผน 
     1.2 ส ารวจสภาพปัญหาจุดเดํน-จุดด๎อยของสถานศึกษา 

     1.3 เสนอโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร       
     1.4 จัดท าหลักสูตร                                       

 

กิจกรรมที่ 2   การน าหลักสูตรไปใช้                                            
     ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     2.1 ประชุม/วางแผน 
     2.2 สร๎างเครื่องมือการใช๎หลักสูตร 

     2.3 ด าเนินการใช๎หลักสูตร 

3,000 

กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนาหลักสูตร                                              
     ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     2.1 ประชุม/วางแผน 
     2.2 วิเคราะห์ข๎อมูล 

 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  ร๎อยละ 90 

2.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงได๎

ครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ร๎อยละ 90 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. โรงเรียนมีหลักสูตรครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

     2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงได๎ครบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  

     3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ์ และสามารถน าไปใช๎การจัดการเรียนการสอนได๎ 

 

 
 
ลงชื่อ                       ผู๎รับผิดชอบโครงการ             ลงชื่อ                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 

     (นายธนพงศ์  จิตมาตย์)                              (นายครรชิต  พลไชย) 

          ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา                  หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 

   

ลงชื่อ         ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                           (นายชาตรี ไตรยราช) 

               รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

                 

   

 

วําที ่ร.ต         ผู๎อนุมัติโครงการ 

                   ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

  
โครงการ ที่ 3            พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารงานวิชาการ และประกันคุณภาพ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสุมาลี หนูทอง และกลุํมบริหารงานวิชาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   3 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 6 

 

1. หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 เพ่ือให๎การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมิน ตรวจสอบ และทบทวนการ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พุทธศักราช 2544  

และพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(องค์การมหาชน) ให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จ าเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย  

ตลอดจนจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานให๎เพียงพอ  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นอยํางตํอเนื่อง  

 

2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. เพ่ือให๎การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความตํอเนื่องและเป็นไปตามเกณฑ์ 

    ที่วางไว๎ 

            3.  เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพรํการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแกํสาธารณชน 

                 และหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง  

            4. เพ่ือเตรียมการในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
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3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. คร ูนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 มีความรู๎ ความเข๎าใจและมีสํวนรํวมใน

การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

           2. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการพัฒนาสูงขึ้น 

           3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนตั้งไว๎ ไมํ 

น๎อยกวําร๎อยละ  80 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น       

2. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมีความพร๎อมในการรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และผํานการประเมินทุกตัวบํงชี้ 

4. วิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าหลักสูตร                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุม/วางแผน 
1.2 ส ารวจสภาพปัญหาจุดเดํน-จุดด๎อยของ

สถานศึกษา 

1.3 เสนอโครงการ 

1.4 ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

1.5 จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 
1.6 รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสุมาลี หนูทอง 

 

2 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                              

ขั้นตอนการด าเนินงาน      

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสุมาลี หนูทอง 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2. จัดท าเอกสารที่เก่ียวข๎อง 

    - เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

สถานศึกษา  4  มาตรฐาน 

    - ทบทวนแผนพัฒนาฯ 

    - แบบประเมินฯ กิจกรรม 

    - รายงานคุณภาพสถานศึกษา 

    - รายงานโครงการ 

   3. จัดท าป้ายเผยแพรํผลการด าเนินงาน      
   4. สรุปรายงานการปฏิบัติงาน   

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณเงิน จ านวน 5,000 บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ    

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

         1.1 ประชุม/วางแผน 
1.2 ส ารวจสภาพปัญหาจุดเดํน-จุดด๎อยของสถานศึกษา 

1.3 เสนอโครงการ 

1.4 ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

1.5 จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 
1.6 รายงานผลขั้นเตรียมการ 

 

กิจกรรมที่ 2   การค านวณต๎นทุนผลผลิต                                             
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 

 

5,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 

2. จัดท าเอกสารที่เก่ียวข๎อง 

    - เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

สถานศึกษา  4  มาตรฐาน 

    - ทบทวนแผนพัฒนาฯ 

    - แบบประเมินฯ กิจกรรม 

    - รายงานคุณภาพสถานศึกษา 

    - รายงานโครงการ 

   3. จัดท าป้ายเผยแพรํผลการด าเนินงาน      
   4. สรุปรายงานการปฏิบัติงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 

 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  - 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีสํวนรํวม 

ในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น       

ร๎อยละ 80 

2. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 80 

3. โรงเรียนมีความพร๎อมในการรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และผํานการประเมินทุกตัวบํงชี้ 

ร๎อยละ 80 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการพัฒนาอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีความพร๎อมในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มากข้ึน 

3. โรงเรียนผํานเกณฑ์การประเมินและได๎รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ. ทุกมาตรฐาน 

 

 

 

ลงชื่อ     ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

                    (นางสุมาลี หนูทอง) 

    ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 
ลงชื่อ        ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                 (นายครรชิต  พลไชย) 

    หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ      ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                       (นายชาตรี ไตรยราช) 

                รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 

                 

 
      วําที่ ร.ต.                                ผู๎อนุมัติโครงการ 

                            (ปารเมศ     เถายะบุตร) 
                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 4    พัฒนางานทะเบียนวัดผลและประเมินผล  
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายธนพงศ์ จิตมาตย์ และกลุํมบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

            เพ่ือให๎การด าเนินงานทะเบียนและวัดผลซึ่งเป็นสํวนส าคัญในการบริหารงานในกลุํมงานวิชาการ มี

ความถูกต๎อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในกลุํมงาน รวมทั้งให๎บริการแกํครู นักเรียน ในการจัดท าค าร๎องขอหนังสือรับรองผลการเรียน 

ข๎อสอบ สื่อการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให๎งานทะเบียนวัดผลและกลุํมงานวิชาการมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานอยํางพอเพียงและ

พร๎องใช๎งานอยูํเสมอ 

2. เพ่ือให๎การปฏิบัติงานทะเบียนวัดผลและการให๎บริการการจัดท าสื่อการเรียนการสอน ข๎อสอบ และ

หนังสือรับรองผลการเรียน ของนักเรียน ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

     การปฏิบัติงานทะเบียนวัดผลและการให๎บริการงานด๎านวิชาการมีประสิทธิภาพ 

    3.2 เชิงคุณภาพ 

                บุคลากรในกลุํมงานวิชาการสามารถด าเนินงานทะเบียนวัดผลและให๎บริการงานด๎านวิชาการ
ได๎อยํางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียม (Plan)                                                 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจสภาพปัญหา 

2. เสนอโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 
และกลุํมบริหาร

วิชาการ 

2 2. ขั้นด าเนินการ (Do)     

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุม/วางแผน 

2. แตํงตั้งคณะท างาน 

3. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต๎องใช๎ 

4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

5. จัดท าข๎อมูลผู๎เรียน/ลงทะเบียนรายวิชา 

6. จัดท าข๎อสอบ/สื่อการสอน/ออกหนังสือ

รับรอง 

7. อบรมโปรแกรม sgs แกํคณะครู 

8. รวบรวมข๎อมูลผลการเรียน 

  9. รายงานผลการด าเนินงานฝ่ายบริหาร 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 
และกลุํมบริหาร

วิชาการ 

3.  3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 
และกลุํมบริหาร

วิชาการ 

4. 4. ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สรุปโครงการ 

2. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

3. เผยแพรํโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 
และกลุํมบริหาร

วิชาการ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

6.  งบประมาณ 
  6.1 งบประมาณจ านวน   5,000     บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     
 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan)  คําใช๎จําย 
     1. ส ารวจสภาพปัญหา 

     2. เสนอโครงการ                                       

- 

 กิจกรรมที่ 2   ขั้นด าเนินการ (Do)    คําใช๎จําย 
     1. ประชุม/วางแผน 

   2. แตํงตั้งคณะท างาน 

   3. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต๎องใช๎ 

   4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

   5. จัดท าข๎อมูลผู๎เรียน/ลงทะเบียนรายวิชา 

   6. จัดท าข๎อสอบ/สื่อการสอน/ออกหนังสือรับรอง 

   7. อบรมโปรแกรม SGS แกํคณะครู 

   8. รวบรวมข๎อมูลผลการเรียน 

     9. รายงานผลการด าเนินงานฝ่ายบริหาร 

5,000      

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)  คําใช๎จําย 

    1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    2. รายงานผลการด าเนินงาน 

- 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Action) คําใช๎จําย 

1. สรุปโครงการ 

2. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

3. เผยแพรํโครงการ 

- 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1.  การปฏิบัติงานทะเบียนวัดผลและการให๎บริการงานด๎านวิชาการมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 100 

2. บุคลากรในกลุํมงานวิชาการสามารถด าเนินงานทะเบียนวัดผลและให๎บริการงาน

ด๎านวิชาการได๎อยํางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 100 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กลุํมงานวิชาการและงานทะเบียนวัดผล  มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอและพร๎องใช๎งานอยูํเสมอ 

2. งานทะเบียนวัดผลสามารถปฏิบัติงานได๎ถูกต๎อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

                         

 

ลงชื่อ                       ผู๎รับผิดชอบโครงการ             ลงชื่อ                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 

     (นายธนพงศ์ จิตมาตย์)                               (นายครรชิต  พลไชย) 

          ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา                   หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 
 

   ลงชื่อ     ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                           (นายชาตรี ไตรยราช) 

               รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

 

       

                         วําที่ ร.ต     ผู๎อนุมัติโครงการ 

                    ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 5    พัฒนางานห้องสมุด 3 ดี  
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ  โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกาญจนา คานเพชรทา 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให๎ห๎องสมุดโรงเรียนดงมะไฟวิทยา เป็นห๎องสมุดมีชีวิต มีสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศท่ีดี  

รวมทั้งเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการใช๎บริการ ตลอดจนมีหนังสือที่ทันสมัยให๎บริการอยํางเพียงพอ  มีแหลํง

ค๎นคว๎าโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถให๎บริการได๎อยํางทั่วถึงมากข้ึน รวมทั้งสนองนโยบายโรงเรียนดี

ประจ าต าบล จึงได๎จัดท าโครงการข้ึนอยํางตํอเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือปรับปรุงห๎องสมุดให๎เอ้ือตํอการศึกษาค๎นคว๎าของนักเรียน 

2. เพื่อจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมของห๎องสมุดให๎สวยงาม 

3. เพื่อจัดหาหนังสือ วารสาร สิ่งตีพิมพ์ตําง ๆ ที่มีประโยชน์ไว๎ให๎บริการอยํางเพียงพอ 

4. เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค๎นข๎อมูลให๎มากข้ึน 
 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ห๎องสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่สวยงามเหมาะแกํการเข๎าใช๎บริการ 

  2. จัดหาชั้นวางหนังสือ หนังสือ/สื่อส าหรับค๎นคว๎าให๎เพียงพอ 
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    3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ห๎องสมุดมีบรรยากาศสภาพแวดล๎อมที่สวยงามและสามารถให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง  

  2. นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณคําความส าคัญของห๎องสมุดและได๎รับความรู๎จากการเข๎า 

      รวํมจัดกิจกรรมของห๎องสมุดมากขึ้น 

             3. นักเรียนมีแหลํงศึกษาค๎นคว๎าอยํางเพียงพอ รักการค๎นคว๎าหาความรู๎ 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงห๎องสมุด 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. เสนอโครงการ 

 2. แตํงตั้งคณะกรรมการ  

 3. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 

    4.  รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวกาญจนา คานเพชรทา 

2 กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์ห๎องสมุด 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. เสนอโครงการ 

 2. แตํงตั้งคณะกรรมการ  

 3.  ค าสั่งมอบหมายงาน 

    4.  ด าเนินตามโครงการ 
    5.  รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวกาญจนา คานเพชรทา 

3 กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                          
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สถิติการใช๎บริการ 

2. ประเมินความพึงพอใจ 

    3. รายงานการด าเนินงาน 
    4.  ด าเนินตามโครงการ 
    5.  รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวกาญจนา คานเพชรทา 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   20,000     บาท 

 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงห๎องสมุด 

คําใช๎จําย 
1. เสนอโครงการ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ  

3. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 

   4.  รายงานผลการด าเนินงาน  

 

กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์ห๎องสมุด คําใช๎จําย 
1. เสนอโครงการ 

 2. แตํงตั้งคณะกรรมการ  

 3.  ค าสั่งมอบหมายงาน 

    4.  ด าเนินตามโครงการ 
    5.  รายงานผลการด าเนินงาน 

20,000 

กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                          
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สถิติการใช๎บริการ 

2. ประเมินความพึงพอใจ 

    3. รายงานการด าเนินงาน 

 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ร๎อยละ 90 ห๎องสมุดมีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่สวยงามเหมาะแกํการเข๎าใช๎บริการ ร๎อยละ 90 

2.  นักเรียนร๎อยละ 80 เข๎าใช๎บริการห๎องสมุด ร๎อยละ 80 

3. นักเรียนร๎อยละ 80 มีนิสัยรักการอําน ร๎อยละ 80 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ห๎องสมุดโรงเรียนดงมะไฟวิทยาได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

 2. นักเรียนมีห๎องสมุดที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ทุกด๎านเหมาะแกํการใช๎บริการ 

 3.  สถิตินักเรียนเข๎าใช๎บริการห๎องสมุดเพ่ิมข้ึน 

 4.  นักเรียนมีนิสัยรักการอําน 

       
ลงชื่อ     ผู๎รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวกาญจนา คานเพชรทา)                       (นายครรชิต  พลไชย) 

       ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา                   หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 
 

 

 

   ลงชื่อ    ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                           (นายชาตรี ไตรยราช) 

               รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

            

 

 

                         วําที่ ร.ต      ผู๎อนุมัติโครงการ 

                  ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

       ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 6    โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
    เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกาญจนา คานเพชรทา และคณะครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

           การจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ยึดหลักวําผู๎เรียนมีความส าคัญที่สุด 
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพและเรียนรู๎อยํางมีความสุข การสร๎างบรรยากาศ 
นอกห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎เป็นสิ่งส าคัญอยํางหนึ่งที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎อยํางอิสระ มีนิสัยรัก 
การอําน ใฝ่หาความรู๎ตลอดเวลา อันน าไปสูํการเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎อยํางแท๎จริงและเพื่อเป็นการสนอง  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล และมุํงมั่นพัฒนาให๎ 
นักเรียน เป็นผู๎น าที่ดีของสังคมโลกในอนาคต ก๎าวสูํประชาคมอาเชี่ยนอยํางเต็มภาคภูมิ ครูสนับสนุนให๎มี  
ความคิดสร๎างสรรค์ สามารถสร๎างองค์ความรู๎ใหมํเป็นของตนเองได๎อยํางมีหลักเกณฑ์ และสํงเข๎าแขํงขันทักษะ  
ภาษาไทยในด๎านตําง ๆ ส าหรับนักเรียนกลุํมอํอน–ปานกลาง ครูมุํงเน๎นเสริมความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตาม 
หลักสูตร และพัฒนาความก๎าวหน๎าอยูํเสมอ  

 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
แสดงถึงความจงรักภักดี และเผยแพรํพระเกียรติคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพฯ 
ให๎แกํนักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับ และรํวมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองแนวพระราชด าริ
ในการปลูกฝังจิตส านึก และสร๎างนิสัยรักการอําน และการเรียนรู๎ผํานหนังสือพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทํานทรง
พระราชนิพนธ์ด๎วยพระองค์เอง 
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2. วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อให๎นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการอําน นิสัยรักการอําน และพัฒนาด๎านการอําน คิด
วิเคราะห์ในขั้นสูงตํอไป โดยผํานหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎พัฒนาทักษะภาษาไทยเต็มตามศักยภาพ สามารถเข๎าแขํงขันกิจกรรมตําง ๆ  
 3.  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียน 95 % ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมรักการอําน และสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียน และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
    3.2 เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียม (Plan)                                                 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจสภาพปัญหา 

2. เสนอโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวกาญจนา คานเพชรทา 
และคณะครู 

2 2. ขั้นด าเนินการ (Do)     

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุม/วางแผน 

2. แตํงตั้งคณะท างาน 

3. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต๎องใช๎ 

4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

5. จัดท าข๎อมูลผู๎เรียน/ลงทะเบียน

รายวิชา 

6. จัดท าข๎อสอบ/สื่อการสอน/ออก

หนังสือรับรอง 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวกาญจนา คานเพชรทา 
และคณะครู 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.  3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวกาญจนา คานเพชรทา 
และคณะครู 

4. 4. ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สรุปโครงการ 

2. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

3. เผยแพรํโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวกาญจนา คานเพชรทา 
และคณะครู 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 

6.  งบประมาณ 
  6.1 งบประมาณจ านวน   10,000     บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     
 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan)  คําใช๎จําย 
     1. ส ารวจสภาพปัญหา 

     2. เสนอโครงการ                                       

- 

 กิจกรรมที่ 2   ขั้นด าเนินการ (Do)    คําใช๎จําย 
     1. ประชุม/วางแผน 

   2. แตํงตั้งคณะท างาน 

   3. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต๎องใช๎ 

   4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

   5. จัดท าข๎อมูลผู๎เรียน/ลงทะเบียนรายวิชา 

   6. จัดท าข๎อสอบ/สื่อการสอน/ออกหนังสือรับรอง 

10,000      
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กิจกรรม งบประมาณ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)  คําใช๎จําย 

    1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    2. รายงานผลการด าเนินงาน 

- 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Action) คําใช๎จําย 

1. สรุปโครงการ 

2. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

- 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. นักเรียน 95% ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมรักการอําน และสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียน และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

ร๎อยละ 95 

2. นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น ร๎อยละ 80 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการอําน ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองแนวพระราชด าริใน
การปลูกฝังจิตส านึก สร๎างนิสัยรักการอําน และการเรียนรู๎ผํานหนังสือพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทํานทรงพระ
ราชนิพนธ์ด๎วยพระองค์เอง และได๎พัฒนาทักษะภาษาไทยเต็มศักยภาพ นักเรียนมีสํวนรํวมในการแขํงขันทักษะ
ภาษาไทยในโอกาสตําง ๆ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิชาภาษาไทยให๎สูงขึ้น  
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ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวกาญจนา คานเพชรทา) 

    ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 

 

     ลงชื่อ    ผู๎เห็นชอบโครงการ 

       (นายครรชิต  พลไชย) 

     หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 
 

 

 

 

   ลงชื่อ       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                 (นายชาตรี ไตรยราช) 

                     รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

            

 

 

                                  วําที่ ร.ต    ผู๎อนุมัติโครงการ 

                         ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                    ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 7    ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 และ มัธยมศึกษาปีท่ี  6 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร และกลุํมบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

            เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปีจะมีนักเรียนส าเร็จการศึกษาเพ่ือออกไปศึกษาตํอสถาบันในอุดมศึกษา 
ซึ่งจะต๎องท างานและเรียนรู๎รํวมกับคนอื่น ๆ ในสังคม การมีความพร๎อมทางด๎านความรู๎ และจิตใจ กํอนที่จะ
ออกไปศึกษาตํอจึงมีความส าคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษาซึ่งความพร๎อมทางด๎านจิตใจ
มีความส าคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นเพื่อให๎แนวคิดแกํนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
กํอนที่จะส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ทางแผนกกิจกรรมจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้นเพื่อให๎
นักเรียนได๎ตระหนักเห็นถึงคุณคําตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร๎อมนักเรียนทั้ง
ทางด๎านรํางกาย จิตใจกํอนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการด าเนินชีวิต ในการเรียนรู๎ในระดับอุดมศึกษา
ตํอไป  

 

2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือเตรียมความพร๎อมทางด๎านจิตใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที
6   กํอนที่จะจบการศึกษาและด าเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษาได๎อยํางสมบูรณ์ 

2.    เพ่ือให๎นักเรียนตระหนักเห็นคุณคําของตนเอง และสถาบัน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนมีความพร๎อมทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจกํอนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนดง
มะไฟวิทยา ตระหนักเห็นถึงคุณคําตนเองและสถาบัน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข๎ารํวม

กิจกรรมร๎อยละ 90 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียม (Plan)                                                 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจสภาพปัญหา 

2. เสนอโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร 
และกลุํมบริหารวิชาการ 

2 2. ขั้นด าเนินการ (Do)     

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุม/วางแผน 

2. แตํงตั้งคณะท างาน 

3. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต๎องใช๎ 

4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

5. จัดท าข๎อมูลผู๎เรียน/ลงทะเบียน

รายวิชา 

6. จัดท าข๎อสอบ/สื่อการสอน/ออก

หนังสือรับรอง 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร 
และกลุํมบริหารวิชาการ 

3.  3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร 
และกลุํมบริหารวิชาการ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4. 4. ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สรุปโครงการ 

2. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

3. เผยแพรํโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร 
และกลุํมบริหารวิชาการ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

6.  งบประมาณ 
  6.1 งบประมาณจ านวน   15,000     บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     
 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan)  คําใช๎จําย 
     1. ส ารวจสภาพปัญหา 

     2. เสนอโครงการ                                       

- 

 กิจกรรมที่ 2   ขั้นด าเนินการ (Do)    คําใช๎จําย 
     1. ประชุม/วางแผน 

   2. แตํงตั้งคณะท างาน 

   3. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต๎องใช๎ 

   4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

   5. จัดท าข๎อมูลผู๎เรียน/ลงทะเบียนรายวิชา 

   6. จัดท าข๎อสอบ/สื่อการสอน/ออกหนังสือรับรอง 

15,000      

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)  คําใช๎จําย 

    1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    2. รายงานผลการด าเนินงาน 

- 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Action) คําใช๎จําย 

1. สรุปโครงการ 

2. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

- 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  และปีท่ี 6 เข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 90  ร๎อยละ 90 

2. นักเรียน และคณะครูเข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 80 ร๎อยละ 80 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน 

2. นักเรียนมีการเตรียมตัวสูํการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 

3. นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมอ าลา และแสดงมุทิตาจิตตํอคณาจารย์ ท าให๎เกิดความผูกพันกับโรงเรียน

ตํอไปหลังส าเร็จการศึกษา 

                                     
ลงชื่อ      ผู๎รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร)                       (นายครรชิต  พลไชย) 

              ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา                   หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 
 

   ลงชื่อ    ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                           (นายชาตรี ไตรยราช) 

               รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

            

                         วําที่ ร.ต     ผู๎อนุมัติโครงการ 

                  ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 8    โครงการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจิดาภา ทัศคร และคณะครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 นโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงสํงเสริมให๎โรงเรียนจัดการศึกษาให๎กับ
นักเรียนได๎มีโอกาสเข๎าเรียน และจบการศึกษาภาคบังคับทุกคนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาได๎จัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการรับนักเรียนเข๎าเรียน
ทุกปีการศึกษาตามนโยบายการรับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการด าเนินงานมีการประชาสัมพันธ์
แจ๎งให๎ผู๎ปกครองนักเรียน สถานศึกษา ท๎องถิ่น ประชาชน รับทราบการสํงเด็กเข๎าเรียนในสถานศึกษา โดยทั่ว
กัน 

          โรงเรียนดงมะไฟวิทยา โดยงานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาระบบรับ
นักเรียน และงานส ามะโนประชากร เพื่อด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการรับนักเรียน และติดตามนักเรียนที่อยูํในวัย
การศึกษาภาคบังคับให๎เข๎าในสถานศึกษา เพ่ือให๎ประชาชน ผู๎ปกครอง นักเรียน ทราบก าหนดการรับเด็กเข๎า
เรียนอยํางทั่วถึง และด าเนินการจัดเก็บข๎อมูลประชากร เพื่อจัดท าฐานข๎อมูลนักเรียนเข๎าศึกษาตํอในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเวลาไมํน๎อยกวําหนึ่งปี และวางแผนการรับนักเรียนเข๎าเรียนตํอในชั้น ม.1 ม.4  ให๎
สอดคล๎องเหมาะสมกับนโยบายของแผนการรับนักเรียนของ กระทรวง, สพฐ., สพม. 23 และตามบริบทของ
โรงเรียนที่สามารถรับนักเรียนได๎ ด๎วยความถูกต๎องตามระเบียบการรับนักเรียน โปรํงใสและยุติธรรม 

2. วัตถุประสงค์   

 เพ่ือให๎เด็กท่ีอยูํในวัยเรียนได๎เข๎ารับการศึกษาอยํางตํอเนื่องในสถานศึกษาตาม นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว๎ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. รับนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 4 ห๎องเรียน จ านวน 160 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 ห๎องเรียน จ านวน 80 คน 
  2. นักเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่บริการมีที่เรียน 
  3. โรงเรียนมีข๎อมูลนักเรียนในวัยเรียนเพื่อใช๎ในการรับนักเรียน    
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. รับนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนดงมะไฟวิทยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามนโยบายของโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ร๎อยละ 100 
  2. โรงเรียนมีระบบการรับนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
  3. โรงเรียนมีข๎อมูลในการส ามะโนนักเรียนไปใช๎ประโยชน์ในการชํวยเหลือนักเรียน 
4. วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียม (Plan)                                                  
1. ส ารวจสภาพปัญหา 

2. เสนอโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา ทัศคร และ
คณะครู 

2 2. ขั้นด าเนินการ (Do)     

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุม/วางแผน 

2. แตํงตั้งคณะท างาน 

3. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต๎องใช๎ 

4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

5. จัดท าข๎อมูลผู๎เรียน/ลงทะเบียน

รายวิชา 

6. จัดท าข๎อสอบ/สื่อการสอน/ออก

หนังสือรับรอง 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา ทัศคร และ
คณะครู 

3.  3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา ทัศคร และ
คณะครู 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4. 4. ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สรุปโครงการ 

2. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

3. เผยแพรํโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา ทัศคร และ
คณะครู 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

6.  งบประมาณ 
  6.1 งบประมาณจ านวน   5,000     บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan)  คําใช๎จําย 
     1. ส ารวจสภาพปัญหา 

     2. เสนอโครงการ                                       

- 

 กิจกรรมที่ 2   ขั้นด าเนินการ (Do)    คําใช๎จําย 
     1. ประชุม/วางแผน 

   2. แตํงตั้งคณะท างาน 

   3. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต๎องใช๎ 

   4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

   5. จัดท าข๎อมูลผู๎เรียน/ลงทะเบียนรายวิชา 

   6. จัดท าข๎อสอบ/สื่อการสอน/ออกหนังสือรับรอง 

5,000      

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)  คําใช๎จําย 

    1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    2. รายงานผลการด าเนินงาน 

- 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Action) คําใช๎จําย 

1. สรุปโครงการ 

2. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

- 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. รับนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนดงมะไฟวิทยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามนโยบายของโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ร๎อยละ 100 

ร๎อยละ 100 

2. โรงเรียนมีระบบการรับนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 90 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนได๎เข๎ารับการศึกษาอยํางตํอเนื่องในสถานศึกษาตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดไว๎                 

 

 

ลงชื่อ                       ผู๎รับผิดชอบ   ลงชื่อ                       ผู๎เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวจิดาภา ทัศคร)           (นายครรชิต  พลไชย) 
        ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา            หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ 
 
 

 

   ลงชื่อ       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                            (นายชาตรี ไตรยราช) 

                  รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

            

 

                           วําที่ ร.ต     ผู๎อนุมัติโครงการ 

                    ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                    ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 9    แนะแนวการศึกษาต่อ 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ  โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางธนารี ภาวะบุตร และคณะครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

อ๎างถึงมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 5  ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร และมาตรฐานที่ 6 ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมี
เจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริตเพื่อสํงผลให๎นักเรียนมีการพัฒนางานตามหลักสูตรและมีความรู๎ทักษะที่จ าเป็นตํอการ
เรียนรู ๎  ดังนั ้นงานแนะแนวจึงจ าเป็นต๎องพัฒนาห๎องแนะแนว  และพัฒนาระบบงานแนะแนว ให๎มี
ประสิทธิภาพซึ่งเป็นงานที่ด าเนินการเป็นประจ าตํอเนื่องทุกปี  ดังนั้นเพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพนั้นทางงานแนะแนวต๎องจัดให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก
ฝ่ายทุกสํวนที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาส านักงานแนะแนวให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือพัฒนาห๎องแนะแนว ให๎มีอุปกรณ์เพียงพอ ส าหรับการด าเนินงาน 
2. เพ่ือให๎การด าเนินงานแนะแนวเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อตอบสนองนโยบายของโรงเรียน ในการก ากับดูแลนักศึกษาอยํางใกล๎ชิดและ 

              มีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   

  แนะแนวการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ได๎ร๎อยละ 100 
3.2 เชิงคุณภาพ  

  แนะแนวการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ  

3. ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4. ค าสั่งมอบหมายงาน 

   5. ปฏิทินด าเนินงาน 
   6. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางธนารี ภาวะบุตร และ
คณะครูโรงเรียนดงมะไฟ

วิทยา 

2 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประสานงานรํวมกับพัสดุ 

2. ด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพรํ 

3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

4. นิเทศติดตามผล 

   5. รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางธนารี ภาวะบุตร และ
คณะครูโรงเรียนดงมะไฟ

วิทยา 

3 กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สถิติการใช๎บริการ 

2. ประเมินความพึงพอใจ 

    3. รายงานการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางธนารี ภาวะบุตร และ
คณะครูโรงเรียนดงมะไฟ

วิทยา 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   10,000 บาท  
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ  

3. ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4. ค าสั่งมอบหมายงาน 

   5. ปฏิทินด าเนินงาน 
   6. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

- 

 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประสานงานรํวมกับพัสดุ 

2. ด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพรํ 

3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

4. นิเทศติดตามผล 

   5. รายงานผลการด าเนินงาน 

10,000 

กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                          
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สถิติการใช๎บริการ 

2. ประเมินความพึงพอใจ 

    3. รายงานการด าเนินงาน 

- 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

แนะแนวการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 90 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพ้ืนที่บริการได๎เข๎ารับ

การศึกษาตํอเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาทางด๎านการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับท๎องถิ่น 

 

ลงชื่อ          ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

                   (นางธนารี ภาวะบุตร) 

    ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

   
ลงชื่อ     ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                      (นายครรชิต  พลไชย) 

          หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 
ลงชื่อ    ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                          (นายชาตรี ไตรยราช) 

                    รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

             

        วําที ่ร.ต.                                     ผู๎อนุมัติโครงการ 
                             (ปารเมศ     เถายะบุตร) 

                                      ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา   
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 10    โครงการวันส าคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ  โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจิดาภา ทัศคร และคณะครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ ในปัจจุบันเน๎นการฝึกฝน และเพ่ิมพูนให๎ผู๎เรียน เป็น
คนดีเป็นคนเกํง และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ-พอเพียง ตลอดจนได๎ เห็น
คุณคําขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รู๎รักสามัคคีมีความจงรักภักดีตํอชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ปฏิบัติตน มี
คุณธรรมน าชีวิตอยํางสงบสุข 

2. วัตถุประสงค์   

 2.1 เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม, จริยธรรม คํานิยมท่ีดีงาม 
2.2 เพ่ือสร๎างความสามัคคีอันดีตํอบ๎าน  วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ  
  3.1.2 นักเรียนทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวันส าคัญตําง ๆ   
  3.1.3 โรงเรียน วัด ชุมชน ได๎ท ากิจกรรมรํวมกัน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนทุกคนสามารถแสดงออกถึงความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ผู๎มีพระคุณ
ด๎วยความ เต็มใจและภาคภูมิใจ  
  3.2.2 โรงเรียนเป็นผู๎น าในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  
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  3.2.3 นกเรียนทุกคนได๎ปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับชุมชน  
  3.2.4 นักเรียนได๎ด าเนินรอยตามพระราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู๎มีคุณธรรม 
4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. เสนอโครงการ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ  

3. ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4. ค าสั่งมอบหมายงาน 

   5. ปฏิทินด าเนินงาน 
   6. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา ทัศคร และ
คณะครูโรงเรียนดงมะไฟ

วิทยา 

2 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประสานงานรํวมกับพัสดุ 

2. ด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพรํ 

3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

4. นิเทศติดตามผล 

   5. รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา ทัศคร และ
คณะครูโรงเรียนดงมะไฟ

วิทยา 

3 กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สถิติการใช๎บริการ 

2. ประเมินความพึงพอใจ 

    3. รายงานการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา ทัศคร และ
คณะครูโรงเรียนดงมะไฟ

วิทยา 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   5,000 บาท  
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 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ  

3. ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4. ค าสั่งมอบหมายงาน 

   5. ปฏิทินด าเนินงาน 
   6. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

- 

 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประสานงานรํวมกับพัสดุ 

2. ด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพรํ 

3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

4. นิเทศติดตามผล 

   5. รายงานผลการด าเนินงาน 

5,000 

กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                          
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สถิติการใช๎บริการ 

2. ประเมินความพึงพอใจ 

    3. รายงานการด าเนินงาน 

- 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. นักเรียนได๎มีความรู๎พื้นฐานด๎านจิตใจและการประพฤติปฏิบัติชอบตํอตนเอง
ผู๎อื่นและสังคม 

ร๎อยละ 90 

2. นักเรียนมีความสนใจและเรียนรู๎วัฒนธรรมไทยมากขึ้นเนื่องจากได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์ตรงผํานการลงมอืปฏิบัติจากการได๎ไปท ากิจกรรมจากสถานท่ีจริง
การอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาให๎ยืนยาวตํอไป 

ร๎อยละ 90 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหวํางวัดโรงเรียน ในชุมชน ได๎มีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ให๎กับทางวัด มีจิตสาธารณะรํวมสร๎างประโยชน์ให๎สํวนรวมได๎ท ากิจกรรมรํวมกับชุมชนในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาวนัอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา 
 

ลงชื่อ          ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

                   (นางสาวจิดาภา ทศัคร) 

  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ลงชื่อ     ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                      (นายครรชิต  พลไชย) 

          หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ    ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                          (นายชาตรี ไตรยราช) 

                    รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

             

        วําที่ ร.ต.                                     ผู๎อนุมัติโครงการ 
                             (ปารเมศ     เถายะบุตร) 

                                      ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา   
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 11    โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ  โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี และคณะครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ครู ต๎องพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง เสริมพลังบุคลิกภาพบวก เรียนรู๎หลักจิตวิทยาลักษณะ นิสัยและ

พฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก และกระท าตนเป็นแบบอยํางที่ดี เมื่อครูเต็มเปี่ยมไปด๎วย บุคลิกทางบวกที่

สงํางาม เต็มด๎วยเมตตาจิตและศักดิ์ศรี พร๎อมด๎วยศักยภาพและบุคลิกภาพที่ทรงพลัง ในเชิงจัดการและบริหาร

ทรัพยากรในตนเองและในเด็กแล๎ว จะสามารถมองและฟังใจเด็กด๎วยความรัก และความเข๎าใจ ในความรู๎สึก

ของเด็กและปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับครู จะชํวยให๎เด็กมีคํานิยมคุณคําและ ศักดิ์ศรีในตนเอง มีคุณธรรม 

จริยธรรม ความรักเคารพตํอคุณครูผู๎มีพระคุณท่ีให๎ความรู๎คูํคุณธรรม ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นความส าคัญ

ของกิจกรรมวันไหว๎ครู ถือวําเป็นกิจกรรมที่ควรสํงเสริมและ สนับสนุนให๎นักเรียนได๎เข๎ามีสํวนรํวมในกิจกรรม

วันไหว๎ครูที่ได๎กระท ามาเป็นเวลาช๎านานอยํางตํอเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่

นักเรียนควรยึดถือและปฏิบัติตํอครูผู๎มีพระคุณด๎วย การแสดงออกด๎วยการกราบไหว๎ครู 

2. วัตถุประสงค์   

 1. เพ่ือให๎ผู๎เรียนแสดงออกความเคารพ ความกตัญญูตํอครูผู๎สอน  
2. เพ่ือให๎ผู๎เรียนแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควรในโอกาสที่เหมาะสม  
3. เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมระลึกพระคุณครู  
4. เพ่ือให๎ผู๎เรียนจัดพานดอกไม๎ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 รู๎จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไทย 
  2. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความคิดสร๎างในการประดิษฐ์พานดอกไม๎ธูปเทียน  
  3. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 รู๎จักน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํในท๎องถิ่นมาใช๎ให๎เกิด ประโยชน์  
 3.1 เชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนทุกคนสามารถแสดงออกถึงความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ผู๎มีพระคุณด๎วย
ความ เต็มใจและภาคภูมิใจ  
  2. โรงเรียนเป็นผู๎น าในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  
  3. นักเรียนทุกคนได๎ปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับชุมชน  
  4. นักเรียนได๎ด าเนินรอยตามพระราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู๎มีคุณธรรม 
4. วิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. เสนอโครงการ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ  

3. ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4. ค าสั่งมอบหมายงาน 

   5. ปฏิทินด าเนินงาน 
   6. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี และ
คณะครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

2 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประสานงานรํวมกับพัสดุ 

2. ด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพรํ 

3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี และ
คณะครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 
 

3 กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สถิติการใช๎บริการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี และ
คณะครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

    3. รายงานการด าเนินงาน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   5,000 บาท  
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ  

3. ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4. ค าสั่งมอบหมายงาน 

   5. ปฏิทินด าเนินงาน 
   6. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

- 

 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประสานงานรํวมกับพัสดุ 

2. ด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพรํ 

3. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

4. นิเทศติดตามผล 

5,000 

กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                          
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สถิติการใช๎บริการ 

2. ประเมินความพึงพอใจ 

    3. รายงานการด าเนินงาน 

- 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. นักเรียนแสดงออกความเคารพ ความกตัญญูตํอครูผู๎สอน ร๎อยละ 90 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนรู๎จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไทย เรียนแสดงออกในทางท่ีถูกที่ควรในโอกาสที่
เหมาะสม 

 

ลงชื่อ              ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

                   (นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี) 

   ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 
ลงชื่อ     ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                      (นายครรชิต  พลไชย) 

          หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ    ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                          (นายชาตรี ไตรยราช) 

                    รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 

             

        วําที่ ร.ต.                                     ผู๎อนุมัติโครงการ 
                             (ปารเมศ     เถายะบุตร) 

                                      ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา   



80 
 

 

 
 

 
แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 12   พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางกาญจนา คานเพชรทา และกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย    
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   2  
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ภาษาไทยให๎สูงขึ้น  จ าเป็นที่ครูผู๎สอนในกลุํมสาระจะต๎อง 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางและความต๎องการของผู๎เรียนให๎มากที่สุดซึ่ง
ทุกสาระมีเนื้อหาและกิจกรรมที่เป็นแนวทางให๎ผู๎เรียนสามารถแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองให๎มีความชาญฉลาด
ในการด ารงชีวิตและอยูํในสังคมอยํางปลอดภัยและเป็นสุข  สิ่งส าคัญที่จะท าให๎ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนด
ไว๎นั ้น คือผู๎เรียนจะต๎องเป็นคนที่มีนิสัยรักการอําน คิดเป็น ท าเป็น แก๎ปัญหาได๎ ดังนั้นเพื่อให๎การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น จึงจัดท าโครงการขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

2. เพ่ือให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมและกล๎าแสดงออก 

3. เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนรักการอํานและมีทักษะในการอํานสูงขึ้น 

4. เพ่ือให๎นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอภาษาไทยและใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง 

5. เพ่ือให๎ครูและนักเรียนได๎รํวมมือกันในการผลิตสื่อการเรียนรู๎และใช๎สื่อการเรียนรู๎ 

    อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
 



81 
 

 

 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. มีวัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิตสื่อการเรียนรู๎อยํางเพียงพอ 

2. นักเรียนรํวมกิจกรรมภาษาไทยทุกกิจกรรม 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ครูและนักเรียนมีสื่อเพ่ือใช๎ในการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ  

2. นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยดีขึ้นและเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 80 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบุคลากร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุม/วางแผน  
1.2 อบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
1.3 การติดตามและประเมินผล  
 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางกาญจนา คานเพชรทา 
และกลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาไทย    

2 กิจกรรมที่ 2   ผลิตและจัดซื้อสื่อ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 จัดหาและผลิตสื่อ 
2.2 ปรับปรุงและพัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางกาญจนา คานเพชรทา 
และกลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาไทย    

3 กิจกรรมที่ 3  การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
3.1 การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
     1) โครงงานวิชาภาษาไทย 
     3.2 การนิทรรศการและผลงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางกาญจนา คานเพชรทา 
และกลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาไทย    

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
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6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   10,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบุคลากร 
คําใช๎จําย 
1.1 ประชุม/วางแผน  
1.2 อบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
1.3 การติดตามและประเมินผล  

 

กิจกรรมที่ 2   ผลิตและจัดซื้อสื่อ 
คําใช๎จําย 
2.1 จัดหาและผลิตสื่อ 
2.2 ปรับปรุงและพัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

7,000 

กิจกรรมที่ 3  การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
คําใช๎จําย 
3.1 การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
     1) โครงงานวิชาภาษาไทย 

     3.2 การนิทรรศการและผลงาน 

3,000 

รวม 10,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ครูและนักเรียนมีสื่อในการเรียนรู๎วิชาภาษาไทยอยํางเพียงพอและมีคุณภาพ ร๎อยละ 70 

2.  นักเรียนกล๎าแสดงออกและมีสํวนรํวมในกิจกรรมกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย   ร๎อยละ 80 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอภาษาไทยและใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎องเพ่ิมเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 80 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 

2. นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมและกล๎าแสดงออก 

3. นักเรียนรักการอํานและมีทักษะในการอํานสูงขึ้น 

4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอภาษาไทยและใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง 

5. นักเรียนได๎รํวมมือกันในการผลิตสื่อการเรียนรู๎และใช๎สื่อการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

 

ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 

     (นางกาญจนา คานเพชรทา)                         (นายครรชิต  พลไชย) 
      หวัหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย               หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ 
 

 

 

 

   ลงชื่อ       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                               (นายชาตรี ไตรยราช) 

                   รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

            

 

 

 

                          วําที่ ร.ต      ผู๎อนุมัติโครงการ 

                       ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                    ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 13   โครงการวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ  
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางกาญจนา คานเพชรทา และกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย    
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   2  
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมกํอให๎เกิดความเป็นเอกภาพเสริมสร๎าง

บุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย   เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ และ

ความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน (สุจริต  เพียรชอบ. 2538: 1-3) ท าให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงาน  ด ารง ชีวิต

รํวมกันในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข  เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎สืบค๎นประสบ การณ์จาก

แหลํงข๎อมูลสารสนเทศตําง ๆ เพื่อพัฒนาความรู๎  ความคิดวิเคราะห์  คิดสร๎างสรรค์ ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม  ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคงทาง

สังคมและเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม  ประเพณี  โลก

ทัศน์และสุนทรียภาพ  ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรคําแกํการเรียนรู๎  เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานให๎คงอยูํ

คูํชาติไทย  การเรียนภาษาไทยจึงต๎องเรียนรู๎  เพ่ือให๎เกิดทักษะอยํางถูกต๎อง  เหมาะสมในการสื่อสาร  เป็น

สื่อกลางในการแสวงหาความรู๎และประสบการณ์ทางภาษา  ท าให๎เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจใน

ภาษาไทย  โดยเฉพาะ คุณคําของวรรณคดีคุณคําของภาษา ซึ่งแฝงภูมิปัญญาทางภาษาของบรรพบุรุษท่ีได๎

สร๎างสรรค์ไว๎  อันเป็นสํวนเสริมสร๎างความงดงามในชีวิต 

               กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให๎วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ต๎องจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร๎างพ้ืนฐาน

ความคิด  เพ่ือก ารงชีวิตให๎มีคุณภาพ  โดยเฉพาะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
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ได๎ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพของผู๎เรียน เน๎นการสอนภาษาไทยใน

ฐานะเป็นเครื่องมือของการเรียนรู๎   ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศ  เพ่ือพัฒนาความรู๎   พัฒนา

ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให๎นักเรียนสามารถ แสดงความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  มุํงสํงเสริม

การสอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาความคิด ผู๎เรียนต๎องมีประสบการณ์มากพอที่จะสร๎างความคิดได๎

ลึกซึ้ง  ขณะเดียวกันก็มํุงเน๎นให๎ผู๎เรียนรักภาษาไทยในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของชาติ(กรมวิชาการ. 2551: 

1)  ด๎วยเหตุนี้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย จึงน าแนวคิดดังกลําวมาพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาและจัดเป็นสาระการเรียนรู๎มาตรฐานวิชาภาษาไทย  แบํงเป็น 5 สาระคือ การอําน  การ

เขียน การฟัง  การดูและการพูด  หลักการใช๎ภาษาไทย  วรรณคดีและวรรณกรรม  เพ่ือให๎ผู๎เรียนฝึกฝนทักษะ

ครบทุกด๎านจนเกิดความช านาญในการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพและน าไปใช๎ใน

ชีวิตจริงได๎อยํางถูกต๎อง (กรมวิชาการ.2551: 2) 

              กลุํมสาระการเรียนรู๎จัดโครงการวันสุนทรภูํและวันภาษาไทยแหํงชาติขึ้นทุกปี เพื่อให๎สอดคล๎อง กับ

การปฏิรูปทางการศึกษาท่ีนักเรียนได๎เรียนรู๎จากสภาพจริง  แสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  กล๎าแสดงออก มี

ความคิดสร๎างสรรค์  มีความรู๎คูํคุณธรรม  โดยน ากิจกรรมวันสุนทรภูํ ซึ่งเป็นวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น

วันระลึกถึงทํานสุนทรภูํกวีเอกของไทย  ซึ่งองค์การยูเนสโก ยกยํองให๎เป็นกวีเอกของโลกและวันที่  29 

กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแหํงชาติ  ซึ่งเป็นวันที่ควรตระหนักและด ารงไว๎เรื่องคุณคําของภาษาไทย 

ชํวยกันจรรโลง และสืบทอดวัฒนธรรมทางด๎านภาษาของชาติให๎สืบทอดตํอไป  โดยกลุํมสาระการเรียนรู๎จัด

กิจกรรมการแสดงในวันสุนทรภูํ จากเรื่องเอกของสุนทรภูํ คือพระอภัยมณี และเรื่องอ่ืน ๆ อีกตามตามความ

สนใจของนักเรียน  สํวนวันภาษาไทยแหํงชาติเป็นการแขํงขันทางวิชาการ จัดกิจกรรมการแขํงขันของนักเรียน

ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนไปแขํงขันในระดับจังหวัดและประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือน๎อมร าลึกถึงพระคุณและผลงานของสุนทรภูํ กวีเอกของไทยและของโลก รวมทั้งกวีคนอื่น ๆ 

2. เพ่ือให๎เห็นคุณคําและตระหนักในความส าคัญของภาษาไทย 

3. เพ่ืออนุรักษ์ภาษาไทยให๎คงอยูํตลอดไป 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. มีวัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิตสื่อการเรียนรู๎อยํางเพียงพอ 

2. นักเรียนรํวมกิจกรรมภาษาไทยทุกกิจกรรม 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ครูและนักเรียนมีสื่อเพ่ือใช๎ในการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ  

2. นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยดีขึ้นและเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 80 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบุคลากร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุม/วางแผน  
1.2 อบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
1.3 การติดตามและประเมินผล  
 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางกาญจนา คานเพชรทา 
และกลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาไทย    

2 กิจกรรมที่ 2   ผลิตและจัดซื้อสื่อ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 จัดหาและผลิตสื่อ 
2.2 ปรับปรุงและพัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางกาญจนา คานเพชรทา 
และกลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาไทย    

3 กิจกรรมที่ 3  การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
3.1 การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
     1) โครงงานวิชาภาษาไทย 
     3.2 การนิทรรศการและผลงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางกาญจนา คานเพชรทา 
และกลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาไทย    

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
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6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   10,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบุคลากร 
คําใช๎จําย 
1.1 ประชุม/วางแผน  
1.2 อบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
1.3 การติดตามและประเมินผล  

 

กิจกรรมที่ 2   ผลิตและจัดซื้อสื่อ 
คําใช๎จําย 
2.1 จัดหาและผลิตสื่อ 
2.2 ปรับปรุงและพัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

7,000 

กิจกรรมที่ 3  การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
คําใช๎จําย 
3.1 การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
     1) โครงงานวิชาภาษาไทย 

     3.2 การนิทรรศการและผลงาน 

3,000 

รวม 10,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ครูและนักเรียนมีสื่อในการเรียนรู๎วิชาภาษาไทยอยํางเพียงพอและมีคุณภาพ ร๎อยละ 70 

2.  นักเรียนกล๎าแสดงออกและมีสํวนรํวมในกิจกรรมกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย   ร๎อยละ 80 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอภาษาไทยและใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎องเพ่ิมเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 80 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 

2. นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมและกล๎าแสดงออก 

3. นักเรียนรักการอํานและมีทักษะในการอํานสูงขึ้น 

4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอภาษาไทยและใช๎ภาษาไทยได๎อยํางถูกต๎อง 

5. นักเรียนได๎รํวมมือกันในการผลิตสื่อการเรียนรู๎และใช๎สื่อการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

 

ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 

     (นางกาญจนา คานเพชรทา)                         (นายครรชิต  พลไชย) 
      หวัหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย               หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ 
 

 

 

 

   ลงชื่อ       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                               (นายชาตรี ไตรยราช) 

                   รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

            

 

 

 

                          วําที่ ร.ต      ผู๎อนุมัติโครงการ 

                       ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                    ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการ 14                      สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุภาวดี แก๎วกํา และครูกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์   
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
 (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  ) นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎าน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎ ข๎อที่ 2 
 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์ที่
จะพัฒนาคุณภาพของผู ๎เรียนให๎เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที ่ดี  มีความสามารถในการแขํงขัน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตอยูํกับผู๎อื ่นอยํางมีค วามสุข บน
พื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล   รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตํอ
ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแตํละบุคคล ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ตาม หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน๎นวิธีการวัดผลจากสภาพจริง  โดยเน๎นการแสดงออก
ของผู๎เรียน ให๎สอดคล๎องกับคุณลักษณะ ความสามารถที่พึงประสงค์  ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย   

เนื่องจากวันที่  18  สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แหํงชาติ”เพื่อน๎อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ซึ่งทรงค านวณการเกิดสุริยุปราคาที่
ต าบลหว๎ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่   18   สิงหาคม  2411  โดยไมํคลาดเคลื่อนแม๎แตํวินาทีเดียว  
ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่นําภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทางสถาบันศึกษา
จะมีการจัดกิจกรรมตํางๆเพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ น าเสนอ
ความรู๎และนันทนาการตํางๆ 

และกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา จึงจัดโครงการวันวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิชาตํางๆ    พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
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สร๎างสรรค์  ท าให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาวิทยาศาสตร์  มีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกลและน าความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎จริง  
 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 

2. เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงความรู๎และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด๎านวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคูํกับการได๎รับความรู๎ในสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
4. เพ่ือฝึกให๎นักเรียนได๎รํวมกันคิดอยํางมีระบบ คิดอยํางมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. ครู นักเรียนเข๎ารํวมชมกิจกรรม ผลงานและความสามารถของนักเรียน  
2. นักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ตามความสามารถของนักเรียน 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2. นักเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์ 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียม (Plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.1 ประชุมคณะกรรมการ 

  1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  1.3 การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ

ความรู๎เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวสุภาวดี 
แก๎วกํา และคณะ   

2 กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  

โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

  - ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

  - แฟชั่นโชว์ 

ส.ค. 64  นางสาวสุภาวดี 
แก๎วกํา 

และคณะ   
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
  - ประกวดร๎องเพลงลูกทุํง 

  - สะพานไม๎ไอตีม 

  - โยนไขํ  

2.โครงงานวิทยาศาสตร์ 

3 กิจกรรมที่ 3   ขั้นตรวจสอบประเมิน 
(Check) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ตรวจสอบเอกสาร  

2. นิเทศภายใน  

3. รายงานผลการด าเนินงาน  

ส.ค. 64  นางสาวสุภาวดี 
แก๎วกํา 

และคณะ   

4 กิจกรรมที่ 4   ขั้นรายงาน (Action) 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
1.ประเมินผลการมีสํวนรํวมของครูใน 

กลุํมสาระ  

2.สรุปโครงการ  

3. รายงานฝ่าย/โรงเรียน -รายงานผลงาน

วิทยาศาสตร์ ดีเดํนที่ได๎รับรางวัล  

4. เผยแพรโํครงการ 

ก.ย. 64 นางสาวสุภาวดี 
แก๎วกํา และคณะ   

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   20,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     
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กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan) 
คําใช๎จําย 
  1.1 ประชุมคณะกรรมการ 

  1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  1.3 การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และความรู๎เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2     ขั้นด าเนินการ (Do) 

คําใช๎จําย 
1.กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  

โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

  - ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

  - แฟชั่นโชว์ 

  - ประกวดร๎องเพลงลูกทุํง 

  - สะพานไม๎ไอติม 

  - โยนไขํ  

2.โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

20,000 

กิจกรรมที่ 3   ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 
คําใช๎จําย 
1. ตรวจสอบเอกสาร  

2. นิเทศภายใน  

3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมที่ 4   ขั้นรายงาน (Action) 

คําใช๎จําย 
1.ประเมินผลการมีสํวนรํวมของครูในกลุํมสาระฯ 

2.สรุปโครงการ  

3. รายงานฝ่าย/โรงเรียน -รายงานผลงานวิทยาศาสตร์ ดีเดํนที่ได๎รับรางวัล  

4. เผยแพรํโครงการ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 80 

2. นักเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 80 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีเวทีแสดงความรู๎ ผลงานและความสามารถด๎านวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิทยาศาสตร์ 
3. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 
 

 
ลงชื่อ                       ผู๎รับผิดชอบโครงการ             ลงชื่อ                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 

           (นางสาวสุภาวดี แก๎วกํา)                               (นายครรชิต  พลไชย) 

หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ 
 

 

   ลงชื่อ           ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                           (นายชาตรี ไตรยราช) 

               รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

            

 

                         วําที่ ร.ต     ผู๎อนุมัติโครงการ 

                  ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

               ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการ 15    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนฤมล ศรีเทียน/คณะผู๎บริหาร/คณะครู 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล                                                                                                                   

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือแหลํงรวบรวมพันธุ์พืชชนิดตําง ๆที่มีชีวิต จัดปลูกตามความ 

เหมาะสมในสภาพที่คล๎ายกับถิ่นอาศัย ใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎และเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับพรรณไม๎ นอกจากนี้

สามารถใช๎เป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจ อีกท้ังเป็นการสร๎างจิตส านึกให๎ครู นักเรียน ชุมชน ตระหนักถึงคุณคํา

ของพืชพรรณที่มีในโรงเรียนและท๎องถิ่น จึงควรให๎เยาวชนนั้นได๎ใกล๎ชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณคําประโยชน์

ความสวยงาม อันกํอให๎เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตํอไป นอกจากนี้กิจกรรมทั้งหลายสามารถ

ด าเนินได๎ในพ้ืนที่โรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค๎นคว๎าและการเรียนการสอนวิชาตําง ๆ    

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร๎างจิตส านึกให๎นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรัก เห็นคุณคําของพืชพรรณและ

ทรัพยากรควรแกํการอนุรักษ์ 

2. เพ่ือให๎โรงเรียนเป็นแหลํงรวบรวมตัวอยํางพรรณไม๎ ข๎อมูลพรรณไม๎ และการเก็บรักษาเพ่ือ 

     ประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพรํสูํชุมชนภายนอก 
3. เพ่ือใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ในการศึกษาค๎นคว๎าและการเรียนการสอนวิชาตําง ๆโดยมุํงให๎นักเรียน 

     สร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง และเกํง ดี มีความสุข 
4. เพ่ือให๎นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรํวมมือปฏิบัติในการจัดระบบข๎อมูลพันธุกรรมพืช     
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     จนเกิดประโยชน์ถึงท๎องถิ่น 
5. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียนใช๎เป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจมากข้ึน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. จัดท าทะเบียนพรรณไม๎ที่มีอยูํในโรงเรียนอยํางน๎อย 20 ชนดิ 

2. จัดหา รวบรวมพรรณไม๎ในท๎องถิ่นเข๎ามาปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่โรงเรียนอยํางน๎อย 10 ชนิด 

3. จัดท าป้ายชื่อพรรณไม๎ อยํางน๎อยร๎อยละ 50 

4. จัดเก็บตัวอยํางพืชแบบแห๎งอยํางน๎อย 20 ชนิด 

5. ครูและนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

6. จัดหา รวบรวมพรรณไม๎ในท๎องถิ่นเข๎ามาปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่โรงเรียนอยํางน๎อย 10 ชนิด 

7. จัดท าป้ายชื่อพรรณไม๎ อยํางน๎อยร๎อยละ 50 

8. จัดเก็บตัวอยํางพืชแบบแห๎งอยํางน๎อย 20 ชนิด 

9. ครูและนักเรียนเข๎ารํวมโครงการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. สร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแกํบุคลากรในโรงเรียน 

2. โรงเรียน นักเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ใช๎ประกอบการเรียนการสอนวิชาตําง ๆมากขึ้น 

3. โรงเรียนมีการจัดระบบการศึกษาข๎อมูลทางพันธุกรรมพืชอยํางถูกหลักวิชาการ 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1.1 ขออนุมัติโครงการ 
    1.2 ชี้แจงและเชิญชวนใหบ๎ุคลากรตําง ๆ 
ในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการจัดท า
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
   1.3 วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
   1.4 ออกค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการและจัดประชุม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวนฤมล ศรีเทียน/
คณะผู๎บริหาร/คณะครู 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do)     

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   2.1 ประชุมคณะกรรมการ 

   2.2 จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบ 

    2.3 แบํงกลุํมนักเรยีนศึกษาและส ารวจ
พันธุกรรมพืชในโรงเรียน 
    2.4 จัดท าแผนผังพันธุกรรมพืช 
    2.5 จัดหาและปลูกพืชท๎องถิ่นและพืชหายาก 
    2.6 จัดท าตัวอยํางพืช 
    2.7 จัดท าทะเบียนพืชและปา้ยชื่อ 
    2.8 จัดท าสมุดบันทึกข๎อมูล พรรณไม ๎
   2.9 จัดซื้อวสัดุ 
   2.10 จัดท าห๎องสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวนฤมล ศรีเทียน/
คณะผู๎บริหาร/คณะครู 

3 กิจกรรมที่ 3   ขั้นตรวจสอบประเมิน 
(Check) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   3.1 ประเมินความก๎าวหน๎าของการท างาน
โดยคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง 
    3.2 การรายงานผล สรุปผลการ

ด าเนินงานเป็นรูปเลํม รายงานผู๎บริหารและ

ผู๎เกี่ยวข๎องตรวจสอบเอกสาร 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวนฤมล ศรีเทียน/
คณะผู๎บริหาร/คณะครู 

4 กิจกรรม 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผล 
2.  สรุปโครงการ 
3.  รายงานฝ่าย / โรงเรียน 
4.  เผยแพรํโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวนฤมล ศรีเทียน/
คณะผู๎บริหาร/คณะครู 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   10,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียม (Plan) 
คําใช๎จําย 

1.1 ขออนุมัติโครงการ 
    1.2 ชี้แจงและเชิญชวนใหบ๎ุคลากรตําง ๆในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการ
จัดท าสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
   1.3 วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
   1.4 ออกค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดประชุม 

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do)     
คําใช๎จําย 

    2.1 ประชุมคณะกรรมการ 

   2.2 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

    2.3 แบํงกลุํมนักเรยีนศึกษาและส ารวจพันธุกรรมพืชในโรงเรียน 
    2.4 จัดท าแผนผังพันธุกรรมพืช 
    2.5 จัดหาและปลูกพืชท๎องถิ่นและพืชหายาก 
    2.6 จัดท าตัวอยํางพืช 
    2.7 จัดท าทะเบียนพืชและปา้ยชื่อ 
    2.8 จัดท าสมุดบันทึกข๎อมูล พรรณไม ๎
   2.9 จัดซื้อวสัดุ 
   2.10 จัดท าห๎องสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

5,000 

กิจกรรมที่ 3   ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 
คําใช๎จําย 
    3.1 ประเมินความก๎าวหน๎าของการท างานโดยคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง 
   3.2 การรายงานผล สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเลํม รายงานผู๎บริหารและ
ผู๎เกี่ยวข๎องตรวจสอบเอกสาร 
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กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 4  ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

คําใช๎จําย 

1. ประเมินผล 
2.  สรุปโครงการ 
3.  รายงานฝ่าย / โรงเรียน 
4.  เผยแพรํโครงการ 

 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ร๎อยละ 80 มีจิตส านึกให๎นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรัก เห็น
คุณคําของพืชพรรณและทรัพยากรควรแกํการอนุรักษ์ 

ร๎อยละ 80 

2.  ร๎อยละ 80 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรํวมมือปฏิบัติในการจัดระบบ
ข๎อมูลพันธุกรรมพืชจนเกิดประโยชน์ถึงท๎องถิ่น 

ร๎อยละ 80 

3.  ร๎อยละ 80 มีการจัดท าทะเบียนพรรณไม๎ในโรงเรียนอยํางถูกต๎องตามหลัก
วิชาการเชื่อมตํอกันด๎วยระบบข๎อมูล 

ร๎อยละ 80 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดความรํวมมือภายในโรงเรียนและโรงเรียนกับชุมชน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีระบบการจัดท าที่

ชัดเจน 

2. มีการน าพืชที่มีคํา หายกมาปลูกเพ่ิมเติมไว๎เป็นพืชศึกษาในโรงเรียน เป็นแหลํงข๎อมูลพืชพรรณ   และ

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

3. มีการจัดท าทะเบียนพรรณไม๎ในโรงเรียนอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการเชื่อมตํอกันด๎วยระบบข๎อมูล 

4. มีการเก็บตัวอยํางพืช มีการศึกษาค๎นคว๎าเกิดผู๎เชี่ยวชาญและเกิดผลงานทางวิชาการ 

5. มีการท าป้ายทะเบียนพืชในโรงเรียนได๎ ร๎อยละ 80 
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6. เป็นแหลํงความรู๎ให๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆบูรณาการในการเรียนการสอนและให๎นักเรียน                   

ได๎ศึกษา ผู๎ปฏิบัติมีการใช๎สื่อธรรมชาติที่มีอยูํรอบตัวในการเรียนรู๎ รู๎จักตั้งค าถาม หาค าตอบ                   

ชํางสังเกตและค๎นคว๎า 

7. มีพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มขึ้นเป็นที่พักผํอนหยํอนใจแกํนักเรียนและชุมชน ผู๎ปฏิบัติมีจิตใจอํอนโยน                      

เห็นคุณและรู๎คํา ท าให๎เกอดความรักในพืชพรรณไม๎ ไมํคิดท าลาย มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์สืบไป 

 
 
 

ลงชื่อ       ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ          ผู๎เห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวนฤมล ศรีเทียน)              ( นางสาวสุภาวดี แก๎วกํา) 
      ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

  

 

 

 

ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ                  ลงชื่อ      ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นายครรชิต  พลไชย)                (นายชาตรี ไตรยราช) 

           หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ         รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       
 

    

            

 

 

                           วําที่ ร.ต     ผู๎อนุมัติโครงการ 

                          ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการ 16    โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายธนพงศ์ จิตมาตย์ และคณะครูกลุํมสาระวิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล                                                                                                                   

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นับวําเป็นแหลํงที่ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
จากประสบการณ์จริง ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเองตามศักยภาพของผู๎ เรียน พัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎ได๎ ตาม
ศักยภาพ และสํงเสริมการจัดบรรยากาศ - สิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
จึงตระหนักถึงบทบาท และความส าคัญของห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จึงมีความต๎องการที่จะมุํงเน๎น
พัฒนาห๎องเรียนของผู๎เรียนให๎ดี ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสํงเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ให๎มีความก๎าวหน๎า เพ่ือให๎สอดรับกับการเรียนการสอนให๎บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด  
 

2.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช๎งานได๎  
2.เพื่อสํงเสริมการจัดบรรยากาศ-สิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน

การสอน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. จ านวนนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและสามารถใช๎งานได 

2. โรงเรียน นักเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ใช๎ประกอบการเรียนการสอนวิชาตําง ๆมากขึ้น 
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4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1.1 ขออนุมัติโครงการ 
    1.3 วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
    1.4 ออกค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการและจัดประชุม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์
และคณะครูกลุํมสาระ

วิทยาศาสตร์ 

2 กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do)     

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   2.1 ประชุมคณะกรรมการ 

   2.2 จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบ 

    2.3 จัดซื้อวัสด ุ– อุปกรณ์ส าหรับการปรับ

ปรับห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์
และคณะครูกลุํมสาระ

วิทยาศาสตร์ 

3 กิจกรรมที่ 3   ขั้นตรวจสอบประเมิน 
(Check) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   3.1 ประเมินความก๎าวหน๎าของการท างาน
โดยคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง 
    3.2 การรายงานผล สรุปผลการ

ด าเนินงานเป็นรูปเลํม รายงานผู๎บริหารและ

ผู๎เกี่ยวข๎องตรวจสอบเอกสาร 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์
และคณะครูกลุํมสาระ

วิทยาศาสตร์ 

4 กิจกรรม 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผล 
2.  สรุปโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์
และคณะครูกลุํมสาระ

วิทยาศาสตร์ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   15,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียม (Plan) คําใช๎จําย 
1.1 ขออนุมัติโครงการ 
    1.2 ชี้แจงและเชิญชวนใหบ๎ุคลากรตําง ๆในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการ
จัดท าสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
   1.3 วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
   1.4 ออกค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดประชุม 

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do)    คําใช๎จําย 

   2.1 ประชุมคณะกรรมการ 

   2.2 จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

    2.3 จัดซื้อวัสด ุ– อุปกรณ์ส าหรับการปรับปรับห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

15,000 

กิจกรรมที่ 3   ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 
คําใช๎จําย 
    3.1 ประเมินความก๎าวหน๎าของการท างานโดยคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง 
   3.2 การรายงานผล สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเลํม รายงานผู๎บริหารและ
ผู๎เกี่ยวข๎องตรวจสอบเอกสาร 

 

กิจกรรมที่ 4  ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

คําใช๎จําย 

1. ประเมินผล 
2.  สรุปโครงการ 
3.  รายงานฝ่าย / โรงเรียน 
4.  เผยแพรํโครงการ 

 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
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 - 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. นักเรียนมีความรู๎ความสามารถด๎านวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 80 ร๎อยละ 80 
2. สํงเสริมการจัดบรรยากาศ - สิ่งแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

ร๎อยละ 80 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได๎ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สํงเสริมการจัดบรรยากาศ - สิ่งแวดล๎อมที่เอื ้อตํอการ

เรียนรู๎ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 
 

ลงชื่อ      ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นายธนพงศ์ จิตมาตย์)               (นางสาวสุภาวดี แก๎วกํา) 
        ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

      

 

ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ                  ลงชื่อ      ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นายครรชิต  พลไชย)                (นายชาตรี ไตรยราช) 

           หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ         รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

   

       

                           วําที่ ร.ต       ผู๎อนุมัติโครงการ 

                          ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการ 17    โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายรณชัย ปังอุทา และคณะครูกลุํมสาระวิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล                                                                                                                   

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนากระบวนการคิดของผู๎เรียนและจะ
สามารถน าหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎เป็นอยํางดียิ่ง เพราะจะท าให๎เป็นคนมี
เหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์ และสามารถพัฒนาตัวเองให๎มีความก๎าวหน๎าได๎ในอนาคต ดังที่นาๆประเทศที่มีความ
เจริญแล๎ว มักจะมีความเจริญมาจากการเรียนรู๎และปฏิบัติได๎ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ ้น ประเทศไทยมักเป็น
ประเทศที่มีการบริโภคมากกวําการผลิตและจ าหนํายท าให๎ประเทศยากจน หากเราปลูกฝังความเป็น
วิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียน อนาคตประเทศไทยจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สามารน าพาประเทศชาติให๎เจริญรุํงเรือง
ได๎  โรงเรียนเห็นความส าคัญในด๎านทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานของนักเรียนในการพัฒนา
ทักษะการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์การท างาน และเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด๎านวิทยาศาสตร์ จึง
ได๎จัดโครงการพัฒนาทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและเรียนได๎อยํางมีความสุข ซึ่ง
จะสํงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 

2.วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียน 

 2. เพื่อสํงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางด๎านวิทยาศาสตร์แกํผู๎เรียน 
 3. เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนมีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. เพื่อจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การสอน 
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3.เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได๎รับการพัฒนาทักษะด๎าน
วิทยาศาสตร์ 

2. จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชํวงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีทักษะและความคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎/
2. นักเรียนได๎รับการจัดการเรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร์อยํางตํอเนื่อง ท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

 
4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1.1 ขออนุมัติโครงการ 
    1.3 วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
    1.4 ออกค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการและจัดประชุม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายรณชัย ปังอุทา และ
คณะครูกลุํมสาระ

วิทยาศาสตร์ 

2 กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do)     

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   2.1 ประชุมคณะกรรมการ 

   2.2 จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบ 

    2.3 จัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรม 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ 

   2.4 ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 

   2.5 โครงการปลูกข๎าวโพดตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอพียง 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายรณชัย ปังอุทา และ
คณะครูกลุํมสาระ

วิทยาศาสตร์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 กิจกรรมที่ 3   ขั้นตรวจสอบประเมิน 

(Check) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   3.1 ประเมินความก๎าวหน๎าของการท างาน
โดยคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง 
    3.2 การรายงานผล สรุปผลการ

ด าเนินงานเป็นรูปเลํม รายงานผู๎บริหารและ

ผู๎เกี่ยวข๎องตรวจสอบเอกสาร 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายรณชัย ปังอุทา และ
คณะครูกลุํมสาระ

วิทยาศาสตร์ 

4 กิจกรรม 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผล 
2.  สรุปโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายรณชัย ปังอุทา และ
คณะครูกลุํมสาระ

วิทยาศาสตร์ 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   10,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ    
  

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียม (Plan) 
คําใช๎จําย 

   1.1 ขออนุมัติโครงการ 
   1.2 วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
   1.3 ออกค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดประชุม 

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do)     

คําใช๎จําย 

2.1 ประชุมคณะกรรมการ 

   2.2 จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
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กิจกรรม งบประมาณ 

    2.3 จัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือ

นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ 

   2.4 ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 

   2.5 โครงการปลูกข๎าวโพดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

 

 

 

10,000 

กิจรรมที่ 3   ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 
คําใช๎จําย 
    3.1 ประเมินความก๎าวหน๎าของการท างานโดยคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง 
   3.2 การรายงานผล สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเลํม รายงานผู๎บริหารและ
ผู๎เกี่ยวข๎องตรวจสอบเอกสาร 

 

กิจกรรมที่ 4  ขัน้แก๎ไขปรับปรุง (Action) 

คําใช๎จําย 

1. ประเมินผล 
2.  สรุปโครงการ 
3.  รายงานฝ่าย / โรงเรียน 
4.  เผยแพรํโครงการ 

 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. นักเรียนได๎รับการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 80 

2. มีความเห็นความส าคัญมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 80 
3. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับการเรียนการสอน ร๎อยละ 100 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ใน

ชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสูํความเป็นนักวิชาการ นักวิจัย 

และนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและท าประโยชน์ตํอประเทศชาติได๎เต็มศักยภาพ 
 3. ปลูกฝังนักเรียนให๎มีใจรักวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนและท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 

ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ           ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นายรณชัย ปังอุทา)                      (นางสาวสุภาวดี แก๎วกํา) 
        ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

  

 

 

 

ลงชื่อ      ผู๎เห็นชอบโครงการ            ลงชื่อ      ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นายครรชิต  พลไชย)                (นายชาตรี ไตรยราช) 

           หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ         รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

   

       

 

                           วําที่ ร.ต           ผู๎อนุมัติโครงการ 

                          ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการ 18    โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยี 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี และคณะครูกลุํมสาระวิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล       

 อัจฉริยภาพหรือความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์  มักแสดงออกให๎สังเกตได๎ตั้งแตํวัยเด็ก เด็กท่ี

ฉายแวววํามีอัจฉริยภาพหรือความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์เหลํานั้นหากได๎รับการพัฒนาและสํงเสริมที่

ถูกทางและเหมาะสม  ก็จะท าให๎อัจฉริยภาพที่แฝงเร๎นอยูํในตัวเด็กเหลํานั้นเบํงบานอยํางเต็มท่ี  เป็นทรัพยากร

ที่มีคุณภาพยิ่ง  ท าประโยชน์ให๎กับสังคมและประเทศชาติตํอไปในอนาคต 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนากระบวนการคิดของผู๎เรียนและจะ

สามารถน าหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎เป็นอยํางดียิ่ง เพราะจะท าให๎เป็นคนมี

เหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์ และสามารถพัฒนาตัวเองให๎มีความก๎าวหน๎าได๎ในอนาคต ดังที่นาๆประเทศท่ีมีความ

เจริญแล๎ว มักจะมีความเจริญมาจากการเรียนรู๎และปฏิบัติได๎ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ประเทศไทยมักเป็น

ประเทศที่มีการบริโภคมากกวําการผลิตและจ าหนํายท าให๎ประเทศยากจน หากเราปลูกฝังความเป็น

วิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียน อนาคตประเทศไทยจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สามารน าพาประเทศชาติให๎เจริญรุํงเรือง

ได๎  โรงเรียนเห็นความส าคัญในด๎านทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของนักเรียนในการพัฒนา

ทักษะการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์การท างาน และเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางด๎านวิทยาศาสตร์ จึง
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ได๎จัดโครงการพัฒนาทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและเรียนได๎อยํางมีความสุข ซึ่ง

จะสํงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 

2.วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียน 

 2. เพื่อสํงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางด๎านวิทยาศาสตร์แกํผู๎เรียน 
 3. เพ่ือค๎นหานักเรียนที่ก าลังเรียนอยูํในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
แล๎วน ามาสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
3.เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได๎รับการพัฒนาทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ 
2. จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชํวงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะและความคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎
2. นักเรียนได๎รับการจัดการเรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร์อยํางตํอเนื่อง ท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

 
4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1.1 ขออนุมัติโครงการ 
    1.3 วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
    1.4 ออกค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการและจัดประชุม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี 
และคณะครูกล ุ ํมสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 

2 กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do)     

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   2.1 ประชุมคณะกรรมการ 

   2.2 จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี 
และคณะครูกล ุ ํมสาระ
วิทยาศาสตร์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    2.3 คัดเลือกนักเรียนเข๎าโครงการสํงเสริม

และพัฒนาอัจฉริยภาพด๎านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น 

    2.4 จัดกิจกรรมคํายพัฒนาศักยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ 

3 กิจกรรมที่ 3   ขั้นตรวจสอบประเมิน 
(Check) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   3.1 ประเมินความก๎าวหน๎าของการท างาน
โดยคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง 
    3.2 การรายงานผล สรุปผลการ

ด าเนินงานเป็นรูปเลํม รายงานผู๎บริหารและ

ผู๎เกี่ยวข๎องตรวจสอบเอกสาร 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี 
และคณะครูกล ุ ํมสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 

4 กิจกรรม 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผล 
2.  สรุปโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี 
และคณะครูกล ุ ํมสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   20,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ    

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียม (Plan) 
คําใช๎จําย 

   1.1 ขออนุมัติโครงการ 

- 
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กิจกรรม งบประมาณ 

   1.2 วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
   1.3 ออกค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดประชุม 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do)     

คําใช๎จําย 

   2.1 ประชุมคณะกรรมการ 

   2.2 จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

    2.3 คัดเลือกนักเรียนเข๎าโครงการสํงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด๎าน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

    2.4 จัดกิจกรรมคํายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

20,000 

กิจรรมที่ 3   ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 
คําใช๎จําย 
    3.1 ประเมินความก๎าวหน๎าของการท างานโดยคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง 
   3.2 การรายงานผล สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเลํม รายงานผู๎บริหารและ
ผู๎เกี่ยวข๎องตรวจสอบเอกสาร 

 

กิจกรรมที่ 4  ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

คําใช๎จําย 

1. ประเมินผล 
2.  สรุปโครงการ 
3.  รายงานฝ่าย / โรงเรียน 
4.  เผยแพรํโครงการ 

 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. นักเรียนได๎รบัการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 80 

2. มีความเห็นความส าคัญมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 80 

3. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับการเรียนการสอน ร๎อยละ 100 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. นักเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสูํความเป็นนักวิชาการ นักวิจัย 
และนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและท าประโยชน์ตํอประเทศชาติได๎เต็มศักยภาพ 
 3. ปลูกฝังนักเรียนให๎มีใจรักวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนและท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

 
 

ลงชื่อ       ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ                       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี)               (นางสาวสุภาวดี แก๎วกํา) 
        ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

  

 

 

ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ                  ลงชื่อ      ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นายครรชิต  พลไชย)            (นายชาตรี ไตรยราช) 

           หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ      รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

 

  

                           วําที่ ร.ต     ผู๎อนุมัติโครงการ 

                          ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                         ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ปีงบประมาณ 2564 
 

โครงการ 19      โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

      วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายธนพงศ์ จิตมาตย์ และกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
 (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎ ข๎อ1  
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนากระบวนการคิดของผู๎เรียน
และจะสามารถน าหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎เป็นอยํางดียิ่ง เพราะจะท าให๎
เป็นคนมีเหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์ และสามารถพัฒนาตัวเองให๎มีความก๎าวหน๎าได๎ในอนาคต ดังที่นาๆประเทศ
ที่มีความเจริญแล๎ว มักจะมีความเจริญมาจากการเรียนรู๎และปฏิบัติได๎ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ประเทศไทยมัก
เป็นประเทศที่มีการบริโภคมากกวําการผลิตและจ าหนํายท าให๎ประเทศยากจน หากเราปลูกฝังความเป็น
วิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียน อนาคตประเทศไทยจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สามารน าพาประเทศชาติให๎เจริญรุํงเรือง
ได๎  โรงเรียนเห็นความส าคัญในด๎านทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานของนักเรียนในการพัฒนา
ทักษะการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์การท างาน และเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด๎านวิทยาศาสตร์ จึง
ได๎จัดโครงการพัฒนาทักษะด๎านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและเรียนได๎อยํางมีความสุข ซึ่ง
จะสํงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 

2.วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียน 

 2. เพื่อสํงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางด๎านวิทยาศาสตร์แกํผู๎เรียน 
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 3. เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนมีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. เพื่อจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การสอน 
3.เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได๎รับการพัฒนาทักษะด๎าน

วิทยาศาสตร์ 
2. จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชํวงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะและความคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎/
2. นักเรียนได๎รับการจัดการเรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร์อยํางตํอเนื่อง ท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1.1 ขออนุมัติโครงการ 
    1.3 วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
    1.4 ออกค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการและจัดประชุม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 
และคณะครูกลุํมสาระ

วิทยาศาสตร์ 

2 กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do)     

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   2.1 ประชุมคณะกรรมการ 

   2.2 จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบ 

    2.3 จัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรม 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ 

   2.4 ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 

 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 
และคณะครูกลุํมสาระ

วิทยาศาสตร์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 กิจกรรมที่ 3   ขั้นตรวจสอบประเมิน 

(Check) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   3.1 ประเมินความก๎าวหน๎าของการท างาน
โดยคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง 
    3.2 การรายงานผล สรุปผลการ

ด าเนินงานเป็นรูปเลํม รายงานผู๎บริหารและ

ผู๎เกี่ยวข๎องตรวจสอบเอกสาร 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 
และคณะครูกลุํมสาระ

วิทยาศาสตร์ 

4 กิจกรรม 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผล 
2.  สรุปโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 
และคณะครูกลุํมสาระ

วิทยาศาสตร์ 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   10,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ    
  

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียม (Plan) 
คําใช๎จําย 

   1.1 ขออนุมัติโครงการ 
   1.2 วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
   1.3 ออกค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดประชุม 

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do)     

คําใช๎จําย 

2.1 ประชุมคณะกรรมการ 

   2.2 จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
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กิจกรรม งบประมาณ 

    2.3 จัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือ

นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ 

   2.4 ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 

   2.5 โครงการปลูกข๎าวโพดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

 

 

 

10,000 

กิจรรมที่ 3   ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 
คําใช๎จําย 
    3.1 ประเมินความก๎าวหน๎าของการท างานโดยคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง 
   3.2 การรายงานผล สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเลํม รายงานผู๎บริหารและ
ผู๎เกี่ยวข๎องตรวจสอบเอกสาร 

 

กิจกรรมที่ 4  ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

คําใช๎จําย 

1. ประเมินผล 
2.  สรุปโครงการ 
3.  รายงานฝ่าย / โรงเรียน 
4.  เผยแพรํโครงการ 

 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. นักเรียนได๎รับการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 80 

2. มีความเห็นความส าคัญมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ รอ๎ยละ 80 
3. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับการเรียนการสอน ร๎อยละ 100 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ใน

ชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสูํความเป็นนักวิชาการ นักวิจัย 

และนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและท าประโยชน์ตํอประเทศชาติได๎เต็มศักยภาพ 
 3. ปลูกฝังนักเรียนให๎มีใจรักวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนและท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 

ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ           ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นายธนพงศ์ จิตมาตย์)                      (นางสาวสุภาวดี แก๎วกํา) 
        ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

  

 

 

 

ลงชื่อ      ผู๎เห็นชอบโครงการ            ลงชื่อ      ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นายครรชิต  พลไชย)                (นายชาตรี ไตรยราช) 

           หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ         รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

   

       

 

                           วําที่ ร.ต           ผู๎อนุมัติโครงการ 

                          ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 20    พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจุฑาทิพย์  ชาปากดี และคณะครูกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
 (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  ) นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎ ข๎อที่ 1 

1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให๎การจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ของผู๎เรียนสูงขึ้น จ าเป็นที่ครูผู๎สอนจะต๎องจัดกิจกรรมการเรียน  การสอนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร

แกนกลางและความต๎องการของผู๎เรียนให๎มากที่สุด  ซึ่งทุกสาระมีเนื้อหาและกิจกรรมที่เป็นแนวทางให๎ผู๎เรียน

สามารถแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองให๎มีความชาญฉลาดในการด ารงชีวิต และอยูํในสังคมได๎อยํางปลอดภัยและ

เป็นสุข  สิ่งส าคัญที่จะท าให๎ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว๎นั้น คือ ผู๎เรียนจะต๎องเป็นผู๎ใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน คิดเป็น  

ท าเป็น  และแก๎ปัญหาได๎  ดังนั้นเพื่อให๎การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น ตลอดจนพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ   พ.ศ  2542  กลุํมสาระการ

เรียนรู๎คณิตศาสตร์จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ของผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน คิดเป็น  ท าเป็น  และแก๎ปัญหาได๎  ตลอดจน  มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะที่ดีในการท างาน  

3. เพื่อพัฒนาเทคนิคและกระบวนการเรียนการสอนของครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ให๎เป็น

ครูมืออาชีพ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์เป็นผู๎ใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน คิดเป็น  ท าเป็น  และแก๎ปัญหาได๎  ตลอดจนมี

คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะที่ดีในการท างาน ไมํน๎อยกวําร๎อย

ละ 80 

2. นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

3. นักเรียนได๎แสดงออกและน าความรู๎ที่ได๎จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์น าเสนองานและเข๎า

แขํงขันทักษะทางวิชาการ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ70 

             4.   ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ทุกคนสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี   

                   ประสิทธิภาพ 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นผู๎ใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน คิดเป็น ท าเป็น และแก๎ปัญหาได๎ ตลอดจนมีคุณธรรม 

    จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะที่ดีในการท างาน  

               2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

               3. นักเรียนได๎รับการสนับสนุนให๎แสดงออกและเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

   4. ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์จัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุม/วางแผน  
1.2 อบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
1.3 การติดตามและประเมินผล  

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี
และคณะครูกลุํมสาระการ

เรียนรู๎คณิตศาสตร์ 

2 กิจกรรมที่ 2   ผลิตและจัดซื้อสื่อ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 จัดหาและผลิตสื่อ 
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาห๎องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ 
 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี
และคณะครูกลุํมสาระการ

เรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 กิจกรรมที่ 3  การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 

3.1 การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
     1) โครงงานคณิตศาสตร์ 
     2) อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
     3) คณิตคิดเลขเร็ว 
     4) เกม SUDOKU 
     5) โปรแกรม GSP 
     6) สูตรคูณ 
3.2 การนิทรรศการและผลงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี
และคณะครูกลุํมสาระการ

เรียนรู๎คณิตศาสตร์ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   20,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1    พัฒนาบุคลากร 

คําใช๎จําย 
1.1 ประชุม/วางแผน  
1.2 อบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
1.3 การติดตามและประเมินผล   

 

กิจกรรมที่ 2   ผลิตและจัดซื้อสื่อ 

คําใช๎จําย 
2.1 จัดหาและผลิตสื่อ 
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 

 

 

10,000 

กิจกรรมที่ 3  การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
คําใช๎จําย 
3.1 การแขํงขันทักษะทางวิชาการ 

10,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 

     1) โครงงานคณิตศาสตร์ 
     2) อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
     3) คณิตคิดเลขเร็ว 
     4) เกม SUDOKU 
     5) โปรแกรม GSP 
     6) สูตรคูณ 
3.2 การนิทรรศการและผลงาน 

รวม 20,000 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียนที่เรียนคณิตศาสตร์เป็นผู๎ใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน คิดเป็น ท าเป็น และ

แก๎ปัญหาได๎   

ร๎อยละ 80 

2.  ร๎อยละ 80 มีสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เหมาะสม และ

หลากหลาย 

ร๎อยละ 80 

3.  ร๎อยละ 70 ของนักเรียนได๎แสดงออกและน าความรู๎ที่ได๎จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

น าเสนองานและเข๎าแขํงขันทักษะทางวิชาการ 

ร๎อยละ 70 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาด๎านวิชาการทุกคน 

2. ครูผู๎สอนได๎รับการพัฒนาตนเองและได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

3. ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์มีสื่อ นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอ เหมาะสม 

และหลากหลาย 
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ลงชื่อ   ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

          (นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี) 
    หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  

    

 

 

ลงชื่อ     ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                       (นายครรชิต  พลไชย) 

            หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ      ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                          (นายชาตรี ไตรยราช) 

                       รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

                 

 

 

วําที่ ร.ต.                        ผู๎อนุมัติโครงการ 

                   ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 21   พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม  

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิดาภา ทัศคร และคณะครูกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านหลักสูตรและกระบวนจัดการเรียนรู๎ ข๎อที่ 1 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา  22  ก าหนดวํา การจัดการศึกษาต๎อง

ยึดหลักวํา ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และถือวําผู๎เรียนส าคัญที่สุด  กระบวนการ

จัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มาตรา  24 (1) ก าหนดวํา  

การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผู๎เรียนโดยค านึงถึงความ

แตกตํางระหวํางบุคคล  กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จึงจัดโครงการนี้ขึ้น  เพื่อ

แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเปิดโอกาสให๎ครูและนักเรียน ได๎แสดงออกตามศักยภาพที่ตนเองมี 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. ปลูกฝังคูณธรรมจริยธรรม คํานิยมประเพณีท่ีเหมาะสม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามแกํเยาวชน 

 2. พัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 3. จัดหาและผลิตสื่อให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู๎ 

 4.  เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงออกตามศักยภาพ และแขํงขันกับผู๎อ่ืนได๎ 
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3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรม อันดีงาม และได๎แสดงออกตามศักยภาพ 

2. ครูสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

3. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ กล๎าแสดงออก และสามารถแขํงขันกับผู๎อ่ืนได๎ 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. จัดท าโครงการที่มุํงผลสัมฤทธิ์ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ 

3. ประชุมผู๎ที่เก่ียวข๎อง 

4. ค าสั่งมอบหมายงาน 

5. ปฏิทินด าเนินงาน 

  6. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา 
ทัศคร และคณะครู
กลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

2 กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. ประชุมกลุํมสาระฯ 

2. มอบหมายผู๎รับผิดชอบงาน 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

3.1 พัฒนาบุคลากร/สอนเสริม 

3.2 ผลิตและจัดซื้อสื่อ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา 
ทัศคร และคณะครู
กลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.3 โครงงานสังคมศึกษา 

3.4 แขํงขันทักษะวิชาการ 

- เลํานิทานคุณธรรม/มารยาทไทย 

       - สวดสรภัญญะ 

3.5 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

3.6 กิจกรรมวันเข๎าพรรษา 

3.7 กิจกรรมวันแมํ 

3.8 กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม 

3.9 ศึกษาดูงาน 

4. รายงานผลการด าเนินงาน 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

2. นิเทศภายใน 

   3. รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา 
ทัศคร และคณะครู
กลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผลการมีสํวนรํวมของครูในกลุํม

สาระ 

2. สรุปโครงการ 

3. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

   4. เผยแพรํโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา 
ทัศคร และคณะครู
กลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
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6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   4,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1      ขั้นเตรียม (Plan) คําใช๎จําย 

1. จัดท าโครงการที่มุํงผลสัมฤทธิ์ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ 

3. ประชุมผู๎ที่เก่ียวข๎อง 

4. ค าสั่งมอบหมายงาน 

5. ปฏิทินด าเนินงาน 

  6. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do) คําใช๎จําย 
1. ประชุมกลุํมสาระฯ 

2. มอบหมายผู๎รับผิดชอบงาน 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

3.1 พัฒนาบุคลากร/สอนเสริม 

3.2 ผลิตและจัดซื้อสื่อ 

3.3 โครงงานสังคมศึกษา 

3.4 แขํงขันทักษะวิชาการ 

- เลํานิทานคุณธรรม/มารยาทไทย 

       - สวดสรภัญญะ 

3.5 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

3.6 กิจกรรมวันเข๎าพรรษา 

3.7 กิจกรรมวันแมํ 

3.8 กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม 

3.9 ศึกษาดูงาน 

4. รายงานผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

คําใช๎จําย 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

2. นิเทศภายใน 

   3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

คําใช๎จําย 

1. ประเมินผลการมีสํวนรํวมของครูในกลุํมสาระ 

2. สรุปโครงการ 

3. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

   4. เผยแพรํโครงการ 

 

รวม 4,000      

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 

 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  - 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1.  ร๎อยละ 80 นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

ร๎อยละ 80 

2.  ร๎อยละ 80 ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ร๎อยละ 80 

3. ร๎อยละ 80 นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ กล๎าแสดงออก และสามารถแขํงขันได๎ ร๎อยละ 80 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมประเพณีที่เหมาะสม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามแกํเยาวชนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

2. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น 

3. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ กล๎าแสดงออก และสามารถแขํงขันกับผู๎อ่ืนได๎ 

 

 

ลงชื่อ   ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

        (นางสาวจิดาภา ทัศคร ) 

  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ลงชื่อ             ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                       (นายครรชิต  พลไชย) 

            หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                          (นายชาตรี ไตรยราช) 

                    รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา     

            

 

วําที่ ร.ต.   ผู๎อนุมัติโครงการ 

              ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

              ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 22   เปิดประตู สู่อาเซียน 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขวัญนภา จันทร์ทองศรี และครูกลุํมสาระฯสังคม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข๎อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท  
     ข๎อที่ 2 ขยายโอกาสเข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียน ให๎ได๎รับ 
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ.   ด๎านคุณภาพผู๎เรียน  
          มาตรฐานที่ 3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเอง 
                            อยํางตํอเนื่อง    
          มาตรฐานที่ 4 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหา 
                            ได๎อยํางมีสติสมเหตุผล 
          มาตรฐานที่ 5 ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
          มาตรฐานที่ 6 ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎และมีเจต 
                            คติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

         ประเทศไทยได๎ลงนามในกฎบัตรอาเซียน เมื่อปี 2550  โดยมีเป้าหมายที่จะรํวมกันเป็นประชาคม

อาเซียนในปี  2558  เพื่อให๎อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยําง

ยั ่งยืนโดยมีประชาการเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งประเทศไทยจะได๎รับประโยชน์ทางด๎านการศึกษา  จากความ

ชํวยเหลือทางด๎านวิชาการและเทคนิคภายใต๎โครงการตําง ๆ รวมทั้งยังเป็นโอกาสเสริมสร๎างศักยภาพของ

ประเทศ  และโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีเสียงรักษาผลประโยชน์ของตนในเวทีโลก  ประเทศไทยจึงต๎องก าหนดทิศทาง

ทางการศึกษาให๎สอดคล๎องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาของสมาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการขยายโอกาส

ทางการศึกษา  และยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการการศึกษาเชิงคุณภาพ  โรงเรียนดง
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มะไฟวิทยา จึงจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นเยาวชนอาเซียน มีความตระหนักและเห็นคุณคําของการ

ด ารงชีวิต และปรับตัวตามสภาพบริบทของความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและความ

เปลี่ยนแปลงของการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเผยแพรํความรู๎ด๎านข๎อมูลขําวสารด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับ

อาเซียน 
2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนให๎เกิดทักษะในด๎านตํางๆในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและ 

ประชาคมโลก 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต ( Outputs )ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
         3.1.1 เชิงปริมาณ นักเรียนระดับ ม. 1-ม.6 จ านวน 522 คน มีสํวนรํวมในกิจกรรมการจัดบอร์ด
นิทรรศการและกิจกรรมแฟนพันธุ์แท๎อาเซียน  
          3.1.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู ๎ ความเข๎าใจในข๎อมูลขําวสารอาเซียนและประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
  3.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
        3.2.1 นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 
 .         3.2.2 นักเรียนมีทักษะความคิดในด๎านตําง ๆ เชํน การใช๎ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ๎านของ 
กลุํมอาเซียน การเรียนรู๎วัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียน 
  

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวขวัญนภา จันทร์ทอง
ศร ีและครูกลุํมสาระฯสังคม 

 
2 ขั้นด าเนินการ (Do) 

   2.1 จัดนิทรรศการอาเซียนชํวงสัปดาห์ 

อาเซียน 

  2.2 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท๎อาเซียน 

 
ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

 
นางสาวขวัญนภา จันทร์ทอง
ศร ีและครูกลุํมสาระฯสังคม 

 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

  3.1 ตรวจสอบการท างาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวขวัญนภา จันทร์ทอง
ศร ีและครูกลุํมสาระฯสังคม 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

  4.1 .รายงานผลประเมินความพึงพอใจ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวขวัญนภา จันทร์ทอง
ศร ีและครูกลุํมสาระฯสังคม 

 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน  4,000 บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 

 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 

   2.1 จัดนิทรรศการอาเซียนชํวงสัปดาห์อาเซียน 

  2.2 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท๎อาเซียน 

 
4,000 

3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

  3.1 ตรวจสอบการท างาน 

 

4 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

  4.1 .รายงานผลประเมินความพึงพอใจ 

 

รวม 4,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละและ 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
วิธีการ  เครื่องมือ 

ด๎านนักเรียนและ ผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย 

ร๎อยละ 90 ของนักเรียน 
ได๎รับความรู๎ในกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม
แบบ มีสํวนรํวม 

แบบประเมินกิจกรรม 

ด๎านกระบวนการ 
ด าเนินงาน 

ร๎อยละ 90 ด าเนินการตาม 
แผน 

การปฏิบัติตามแผน แบบประเมินกิจกรรม 

ด๎านการเรียนรู๎และ การ
พัฒนา 

ร๎อยละ 90 ของนักเรียนที่ เข๎า
รํวมกิจกรรม 

การปฏิบัติตามแผน แบบรายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 

ด๎านการเงิน ร๎อยละ 90 ของงบประมาณ 
ปฏิบัติตามแผน 

รายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

แบบรายงานการ ด าเนินงาน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน 

นักเรียนมีทักษะและความพร๎อมในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

 
 
ลงชื่อ                    ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 

         (นางสาวขวัญนภา จันทร์ทองศรี)    (นางสาวจิดาภา ทัศคร)                  
   ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                          
              
 

ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ                  ลงชื่อ   ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นายครรชิต  พลไชย)              (นายชาตรี ไตรยราช) 

           หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ         รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

   

                           วําที่ ร.ต       ผู๎อนุมัติโครงการ 

                          ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 23   โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านสังคมศึกษา 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิดาภา ทัศคร และครูกลุํมสาระฯสังคม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข๎อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท  
     ข๎อที่ 2 ขยายโอกาสเข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียน ให๎ได๎รับ 
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ.   ด๎านคุณภาพผู๎เรียน  
          มาตรฐานที ่3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเอง 
                            อยํางตํอเนื่อง    
          มาตรฐานที่ 4 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหา 
                            ได๎อยํางมีสติสมเหตุผล 
          มาตรฐานที่ 5 ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
          มาตรฐานที่ 6 ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎และมีเจต 
                            คติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

         พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา  22  ก าหนดวํา การจัดการ

ศึกษาต๎องยึดหลักวํา ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และถือวําผู๎เรียนส าคัญที่สุด  

กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มาตรา  24 (1) 

ก าหนดวํา  การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผู๎เรียนโดยค านึงถึง

ความแตกตํางระหวํางบุคคล  กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จึงจัดโครงการนี้ขึ้น  

เพ่ือแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเปิดโอกาสให๎ครูและนักเรียน ได๎แสดงออกตามศักยภาพที่ตนเองมี 
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2. วัตถุประสงค์ 

 1. ปลูกฝังคูณธรรมจริยธรรม คํานิยมประเพณีท่ีเหมาะสม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามแกํเยาวชน 

 2. พัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 3. จัดหาและผลิตสื่อให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู๎ 

 4.  เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงออกตามศักยภาพ และแขํงขันกับผู๎อ่ืนได๎ 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรม อันดีงาม และได๎แสดงออกตามศักยภาพ 

2. ครูสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

3. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ กล๎าแสดงออก และสามารถแขํงขันกับผู๎อ่ืนได๎ 
  

4. วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. จัดท าโครงการที่มุํงผลสัมฤทธิ์ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ 

3. ประชุมผู๎ที่เก่ียวข๎อง 

4. ค าสั่งมอบหมายงาน 

5. ปฏิทินด าเนินงาน 

  6. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา 
ทัศคร และครูกลุํม

สาระฯสังคม 

2 กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา 
ทัศคร และครูกลุํม

สาระฯสังคม 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมกลุํมสาระฯ 

2. มอบหมายผู๎รับผิดชอบงาน 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

3.1 พัฒนาบุคลากร/สอนเสริม 

3.2 ผลิตและจัดซื้อสื่อ 

3.3 โครงงานสังคมศึกษา 

3.4 แขํงขันทักษะวิชาการ 

4. รายงานผลการด าเนินงาน 
3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

2. นิเทศภายใน 

   3. รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา 
ทัศคร และครูกลุํม

สาระฯสังคม 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผลการมีสํวนรํวมของครูในกลุํม

สาระ 

2. สรุปโครงการ 

3. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

   4. เผยแพรํโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวจิดาภา 
ทัศคร และครูกลุํม

สาระฯสังคม 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   4,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     
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กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1      ขั้นเตรียม (Plan) 

คําใช๎จําย 
1. จัดท าโครงการที่มุํงผลสัมฤทธิ์ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ 

3. ประชุมผู๎ที่เก่ียวข๎อง 

4. ค าสั่งมอบหมายงาน 

5. ปฏิทินด าเนินงาน 

  6. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do) 
คําใช๎จําย 

1. ประชุมกลุํมสาระฯ 

2. มอบหมายผู๎รับผิดชอบงาน 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

3.1 พัฒนาบุคลากร/สอนเสริม 

3.2 ผลิตและจัดซื้อสื่อ 

3.3 โครงงานสังคมศึกษา 

3.4 แขํงขันทักษะวิชาการ 

4. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

คําใช๎จําย 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

2. นิเทศภายใน 

   3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมที ่4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

คําใช๎จําย 

1. ประเมินผลการมีสํวนรํวมของครูในกลุํมสาระ 
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กิจกรรม งบประมาณ 

2. สรุปโครงการ 

3. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

   4. เผยแพรํโครงการ 

รวม 4,000      

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 

 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  - 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1.  ร๎อยละ 80 นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

ร๎อยละ 80 

2.  ร๎อยละ 80 ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ร๎อยละ 80 

3. ร๎อยละ 80 นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ กล๎าแสดงออก และสามารถแขํงขันได๎ ร๎อยละ 80 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมประเพณีที่เหมาะสม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามแกํเยาวชนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

2. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น 

3. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ กล๎าแสดงออก และสามารถแขํงขันกับผู๎อ่ืนได๎ 
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    ลงชื่อ                     ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

                         (นางสาวจิดาภา ทัศคร) 
              หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

  
 

ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ                  ลงชื่อ   ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นายครรชิต  พลไชย)                (นายชาตรี ไตรยราช) 

           หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ         รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

   

 

 

 

 

      

                           วําที่ ร.ต     ผู๎อนุมัติโครงการ 

                          ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 24   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายพหล สุขโข และคณะครูกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านหลักสูตรและกระบวนจัดการเรียนรู๎ ข๎อที่ 1 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา  22  ก าหนดวํา การจัดการศึกษาต๎อง

ยึดหลักวํา ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และถือวําผู๎เรียนส าคัญที่สุ ด  กระบวนการ

จัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มาตรา  24 (1) ก าหนดวํา  

การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผู๎เรียนโดยค านึงถึงความ

แตกตํางระหวํางบุคคล  กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จึงจัดโครงการนี้ขึ้น  เพื่อ

แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเปิดโอกาสให๎ครูและนักเรียน ได๎แสดงออกตามศักยภาพที่ตนเองมี 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. ปลูกฝังคูณธรรมจริยธรรม คํานิยมประเพณีท่ีเหมาะสม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามแกํเยาวชน 

 2. พัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 3. จัดหาและผลิตสื่อให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู๎ 
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 4.  เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงออกตามศักยภาพ และแขํงขันกับผู๎อ่ืนได๎ 
 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรม อันดีงาม และได๎แสดงออกตามศักยภาพ 

2. ครูสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

3. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ กล๎าแสดงออก และสามารถแขํงขันกับผู๎อ่ืนได๎ 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. จัดท าโครงการที่มุํงผลสัมฤทธิ์ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ 

3. ประชุมผู๎ที่เก่ียวข๎อง 

4. ค าสั่งมอบหมายงาน 

5. ปฏิทินด าเนินงาน 

  6. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพหล สุขโข และคณะครู
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม

ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. ประชุมกลุํมสาระฯ 

2. มอบหมายผู๎รับผิดชอบงาน 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพหล สุขโข และคณะครู
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม

ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.1 พัฒนาบุคลากร/สอนเสริม 

3.2 ผลิตและจัดซื้อสื่อ 

4. รายงานผลการด าเนินงาน 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

2. นิเทศภายใน 

   3. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพหล สุขโข และคณะครู
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม

ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผลการมีสํวนรํวมของครูในกลุํม

สาระ 

2. สรุปโครงการ 

3. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

   4. เผยแพรํโครงการ 

 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพหล สุขโข และคณะครู
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม

ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   5,000     บาท 
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6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1      ขั้นเตรียม (Plan) คําใช๎จําย 

1. จัดท าโครงการที่มุํงผลสัมฤทธิ์ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ 

3. ประชุมผู๎ที่เก่ียวข๎อง 

4. ค าสั่งมอบหมายงาน 

5. ปฏิทินด าเนินงาน 

  6. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do) คําใช๎จําย 
1. ประชุมกลุํมสาระฯ 

2. มอบหมายผู๎รับผิดชอบงาน 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

3.1 พัฒนาบุคลากร/สอนเสริม 

3.2 ผลิตและจัดซื้อสื่อ 

4. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) คําใช๎จําย 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

2. นิเทศภายใน 

   3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

คําใช๎จําย 

1. ประเมินผลการมีสํวนรํวมของครูในกลุํมสาระ 

2. สรุปโครงการ 

3. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

   4. เผยแพรํโครงการ 

 

รวม 5,000      
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 

 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  - 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1.  ร๎อยละ 80 นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

ร๎อยละ 80 

2.  ร๎อยละ 80 ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ร๎อยละ 80 

3. ร๎อยละ 80 นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ กล๎าแสดงออก และสามารถแขํงขันได๎ ร๎อยละ 80 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมประเพณีที่เหมาะสม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามแกํเยาวชนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

2. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น 

3. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ กล๎าแสดงออก และสามารถแขํงขันกับผู๎อ่ืนได๎ 

 

 

 

ลงชื่อ   ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

       (นายพหล สุขโข) 

  ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 

 



145 
 

 

 
 

 

ลงชื่อ   ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นางสาวจิดาภา ทัศคร ) 

  หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

ลงชื่อ             ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                       (นายครรชิต  พลไชย) 

            หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                          (นายชาตรี ไตรยราช) 

                    รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา     

            

 

วําที่ ร.ต.   ผู๎อนุมัติโครงการ 

              ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

              ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 25   วาดภาพสะท้อนสังคม 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวขวัญนภา จันทร์ทองศรี และคณะครูกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านหลักสูตรและกระบวนจัดการเรียนรู๎ ข๎อที่ 1 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

“ภาพสะท๎อนจากจิตใต๎ส านึกในสังคมรํวม สมัย” มีวัตถปุระสงค์เพ่ือสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะทีล่ด

ปลํอยอารมณ์จากสัญชาตญาณและ ประสบการณ์ระบายออกซึ่งที่ซ๎อนเร๎นในใจอยํางเป็นธรรมชาติเพ่ือให๎เกิด

การพัฒนาทางดา๎น อารมณ์พฤติกรรมการแสดงออกที่ สํงผลดีในระยะตํอมาโดยศึกษาจากกระบวนสร๎างสรรค์

ใน รูปแบบของศิลปะบ าบัด วิเคราะห์ตีความหมายจากรูปลักษณ์ที่ปรากฏตามหลักทฤษฎีจิตวิทยา ผลงาน

ศิลปะเชิงส าแดงอารมณ์ (Expressionism)จากจิตใต๎ส านึกของผู๎สร๎างสรรค์เป็น การบันทึกสภาวะของสิ่ง

ตกค๎างข๎างในจิตใจ ซึ่งเป็นผลกระทบที่ มาจากเรื่องราวสะเทือนใจ ทํามกลางความขบั เคลื่อนในสังคมปัจจุบัน

ถํายทอดสภาวะอารมณ์ขณะนั้นมาเก็บเกีย่วและร๎อย เรียงผํานการผสมผสานธาตุทางทัศนศิลป์เป็นรูปแบบ

ผลงานจิตรกรรม เพ่ือตอบสนองในการ พัฒนาอารมณ์ตํอตนเองอีกท้ังกํอให๎เกิดประโยชน์ด๎านสมาธิ

จินตนาการอันเป็นปัจจัยส าคัญหลักในการสร๎างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปะให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้สืบไป 

 2. วัตถุประสงค์ 
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1.เชิดชูและสืบสานความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งทางด๎านศิลปะและ
วรรณกรรมที่ก าลังจะถูกลืมเลือนจากสังคมไทย 

2.สํงเสริมให๎เยาวชนไทยรัก ภูมิใจในภาษาและวรรณกรรม รวมทั้งสํงเสริมให๎เยาวชนรักการอําน
หนังสือ 

3.กระตุ๎นให๎เยาวชนใช๎จินตนาการเพ่ือชํวยพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ 
4.สํงเสริมและสนับสนุนให๎ใช๎วรรณกรรม และศิลปะเป็นสื่อในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให๎กับ

เยาวชนสามารถน าข๎อคิดดีๆ ที่มีในวรรณกรรมมาประยุกต์ใช๎กับการด าเนินชีวิตได๎อยํางเหมาะสม 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรม อันดีงาม และได๎แสดงออกตามศักยภาพ 

2. ครูสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

3. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ กล๎าแสดงออก และสามารถแขํงขันกับผู๎อ่ืนได๎ 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. จัดท าโครงการที่มุํงผลสัมฤทธิ์ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ 

3. ประชุมผู๎ที่เก่ียวข๎อง 

4. ค าสั่งมอบหมายงาน 

5. ปฏิทินด าเนินงาน 

  6. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวขวัญนภา จันทร์ทองศรี 
และคณะครูกลุํมสาระการ

เรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวขวัญนภา จันทร์ทองศรี 
และคณะครูกลุํมสาระการ

เรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และ
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมกลุํมสาระฯ 

2. มอบหมายผู๎รับผิดชอบงาน 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

3.1 พัฒนาบุคลากร/สอนเสริม 

3.2 ผลิตและจัดซื้อสื่อ 

3.3 โครงงานสังคมศึกษา 

3.4 แขํงขันทักษะวิชาการ 

4. รายงานผลการด าเนินงาน 

วัฒนธรรม 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

2. นิเทศภายใน 

   3. รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวขวัญนภา จันทร์ทองศรี 
และคณะครูกลุํมสาระการ

เรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผลการมีสํวนรํวมของครู 

2. สรุปโครงการ 

3. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

   4. เผยแพรํโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาวขวัญนภา จันทร์ทองศร ี
และคณะครูกลุํมสาระการ

เรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   3,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     
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กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1      ขั้นเตรียม (Plan) คําใช๎จําย 

1. จัดท าโครงการที่มุํงผลสัมฤทธิ์ 

2. แตํงตั้งคณะกรรมการ 

3. ประชุมผู๎ที่เก่ียวข๎อง 

4. ค าสั่งมอบหมายงาน 

5. ปฏิทินด าเนินงาน 

  6. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do) คําใช๎จําย 
1. ประชุมกลุํมสาระฯ 

2. มอบหมายผู๎รับผิดชอบงาน 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

3.1 พัฒนาบุคลากร/สอนเสริม 

3.2 ผลิตและจัดซื้อสื่อ 

3.3 โครงงานสังคมศึกษา 

3.4 แขํงขันทักษะวิชาการ 

4. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) คําใช๎จําย 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

2. นิเทศภายใน 

   3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) คําใช๎จําย 

1. ประเมินผลการมีสํวนรํวมของครูในกลุํมสาระ 

2. สรุปโครงการ 

3. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

   4. เผยแพรํโครงการ 

 

รวม 3,000      
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 

 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  - 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1.  ร๎อยละ 80 นักเรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

ร๎อยละ 80 

2.  ร๎อยละ 80 ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ร๎อยละ 80 

3. ร๎อยละ 80 นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ กล๎าแสดงออก และสามารถแขํงขันได๎ ร๎อยละ 80 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สํงเสริมและสนับสนุนให๎ใช๎วรรณกรรม และศิลปะเป็นสื่อในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

ให๎กับเยาวชนสามารถน าข๎อคิดดีๆ ที่มีในวรรณกรรมมาประยุกต์ใช๎กับการด าเนินชีวิตได๎อยํางเหมาะสม 

 

ลงชื่อ                    ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 

         (นางสาวขวัญนภา จันทร์ทองศรี)    (นางสาวจิดาภา ทัศคร)                  
   ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา     หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                          
 

ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ                  ลงชื่อ   ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นายครรชิต  พลไชย)              (นายชาตรี ไตรยราช) 

           หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ         รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       
   

 

                           วําที่ ร.ต       ผู๎อนุมัติโครงการ 

                          ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการ ที่ 26    พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายอรรถพล  พิมพา  และคณะครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 

 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
(   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

 

1.หลักการเหตุผล 

เพื่อให๎การเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู๎เรียนสูงขึ้น จ าเป็นต๎องมีการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนด๎านศิลปะ การแสดงนาฏศิลป์ และอุปกรณ์

ประกอบวงดนตรีลูกทุํง วงดนตรีสากล รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช๎สอนเป็นอยํ างยิ่งเพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถ

เรียนรู๎ได๎อยํางแท๎จริง และครูผู๎สอนสามารถใช๎เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

ตลอดจนจัดกิจกรรมฝึกฝนให๎นักเรียนมีทักษะในการแสดงออกได๎อยํางเต็มศักยภาพ ดังนั้นกลุํมสาระการ

เรียนรู๎ศิลปะจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสํงเสริมให๎ครูผู๎สอนและผู๎เรียนได๎ใช๎สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเรียนรู๎ และ  

    สามารถน าเสนอ ผลการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าเสนอผลการเรียนรู๎ได๎  

2. นักเรียนมีทักษะและสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกล๎าแสดงออก 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. ห๎องปฏิบัติการศิลปะมีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องดนตรี และชุดการแสดง 

    ในการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ 

3. นักเรียนมีความกระตือรือร๎นในการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 

          4. ครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
         1.  ครูและนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ 

    และมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนมีความกระตือรือร๎นในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะสูงขึ้น 

   

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ (Plan) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2.  แตํงตั้งคณะกรรมการ 

3.  ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.  ค าสั่งมอบหมายงาน 

   5.  ปฏิทินด าเนินงาน 
   6.  รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายอรรถพล  พิมพา 

2 กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   2.1 ประสานพัสดุเพื่อขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

   2.2 ด าเนินการตามโครงการ 

         - ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
เรียนการสอน     
         - ผลิตและจัดซื้ออุปกรณ์ร า 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายอรรถพล  พิมพา 
นางฐปนีย์ โคตรชุม 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
         - ผลิตและจัดซื้อวัสดุศิลปะ 

     2.10 รายงานผลการด าเนินงาน 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.  ตรวจสอบเอกสารการใช๎ห๎อง 

2.  นิเทศภายใน 

3. รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายอรรถพล  พิมพา 
 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.  ประเมินผลการมีสํวนรํวม 

ของครูในกลุํมสาระ 

2.  สรุปโครงการ 

3.  รายงานฝ่าย / โรงเรียน 

4.  เผยแพรํโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายอรรถพล  พิมพา 
 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   10,000     บาท 
              6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ (Plan) 

คําใช๎จําย 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2.  แตํงตั้งคณะกรรมการ 

3.  ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

- 
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กิจกรรม งบประมาณ 

4.  ค าสั่งมอบหมายงาน 

   5.  ปฏิทินด าเนินงาน 
   6.  รายงานผลขั้นเตรียมการ  

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do) คําใช๎จําย 

   2.1 ประสานพัสดุเพ่ือขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

   2.2 ด าเนินการตามโครงการ 

         - ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเรียนการสอน     
         - ผลิตและจัดซื้ออุปกรณ์ร า   

         - ผลิตและจัดซื้อวัสดุศิลปะ 

     2.10 รายงานผลการด าเนินงาน 

10,000 

 

กิจกรรมที่ 3  ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) คําใช๎จําย 

1.  ตรวจสอบเอกสารการใช๎ห๎อง 

2.  นิเทศภายใน 

3. รายงานผลการด าเนินงาน 

- 

กิจกรรมที่ 4  ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) คําใช๎จําย 

1.  ประเมินผลการมีสํวนรํวมของครูในกลุํมสาระ 

2.  สรุปโครงการ 

3.  รายงานฝ่าย / โรงเรียน 

4.  เผยแพรํโครงการ 

- 

รวม 10,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ร๎อยละ 80 มีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการเรียนการสอนอยําง

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 80 

2.  ร๎อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะสูงขึ้น ร๎อยละ 80 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูผู๎สอนและผู๎เรียนได๎ใช๎สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเรียนรู๎ และสามารถน าเสนอ  

    ผลการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าเสนอผลการเรียนรู๎ได๎  

2. นักเรียนมีทักษะและสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกล๎าแสดงออก 

 
 

ลงชื่อผู๎   รับผิดชอบโครงการ 

           ( นายอรรถพล  พิมพา ) 
          หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 

  

ลงชื่อ        ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                       (นายครรชิต  พลไชย) 

            หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ   ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                          (นายชาตรี ไตรยราช) 

                       รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

                 

 

วําที่ ร.ต.    ผู๎อนุมัติโครงการ 

                   ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

ผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการ ที่ 27    โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรี 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายอรรถพล  พิมพา  และคณะครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 

 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
(   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

 

1.หลักการเหตุผล 

เพื่อให๎การเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู๎เรียนสูงขึ้น จ าเป็นต๎องมีการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนด๎านศิลปะ การแสดงนาฏศิลป์ และอุปกรณ์

ประกอบวงดนตรีลูกทุํง วงดนตรีสากล รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช๎สอนเป็นอยํางยิ่งเพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถ

เรียนรู๎ได๎อยํางแท๎จริง และครูผู๎สอนสามารถใช๎เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

ตลอดจนจัดกิจกรรมฝึกฝนให๎นักเรียนมีทักษะในการแสดงออกได๎อยํางเต็มศักยภาพ ดังนั้นกลุํมสาระการ

เรียนรู๎ศิลปะจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องดนตรี และชุดการแสดงให๎เพียงพอ 

2. เพื่อสํงเสริมให๎ครูผู๎สอนและผู๎เรียนได๎ใช๎สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเรียนรู๎ และ  

    สามารถน าเสนอ ผลการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าเสนอผลการเรียนรู๎ได๎  

2. นักเรียนมีทักษะและสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกล๎าแสดงออก 

 

 



157 
 

 

 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. ห๎องปฏิบัติการศิลปะมีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องดนตรี และชุดการแสดง 

    ในการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ 

3. นักเรียนมีความกระตือรือร๎นในการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 

          4. ครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
         1.  ครูและนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ 

    และมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนมีความกระตือรือร๎นในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะสูงขึ้น 

  3.  โรงเรียนมีวงดนตรีลูกทุํงและวงดุริยางค์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถให๎บริการชุมชน 

      ได๎เป็นอยํางดี 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ (Plan) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2.  แตํงตั้งคณะกรรมการ 

3.  ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.  ค าสั่งมอบหมายงาน 

   5.  ปฏิทินด าเนินงาน 
   6.  รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายอรรถพล  พิมพา 

2 กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   2.1 ประสานพัสดุเพื่อขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

   2.2 ด าเนินการตามโครงการ 

         - ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
เรียนการสอน     

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายอรรถพล  พิมพา 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
         - ผลิตและจัดซื้ออุปกรณ์ร า 

         - ผลิตและจัดซื้อวัสดุศิลปะ 

         - ผลิตและจัดซื้อวัสดุดนตรี 

     2.3 จัดซื้อเครื่องดนตรี 

     2.4 จัดซื้อเครื่องเสียง 

     2.5 จัดซื้อชุดร า 

     2.6 จัดตั้งวงดนตรีลูกทํุง 

     2.7 อบรมฝึกซ๎อมวงดุริยางค์ 

     2.8 จัดการแสดงในและนอกสถานศึกษา 

     2.9 บ ารุงรักษา 

     2.10 รายงานผลการด าเนินงาน 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.  ตรวจสอบเอกสารการใช๎ห๎อง 

2.  นิเทศภายใน 

3. รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายอรรถพล  พิมพา 
 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.  ประเมินผลการมีสํวนรํวม 

ของครูในกลุํมสาระ 

2.  สรุปโครงการ 

3.  รายงานฝ่าย / โรงเรียน 

4.  เผยแพรํโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายอรรถพล  พิมพา 
 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
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6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   10,000     บาท 
              6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ (Plan) 

คําใช๎จําย 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2.  แตํงตั้งคณะกรรมการ 

3.  ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.  ค าสั่งมอบหมายงาน 

   5.  ปฏิทินด าเนินงาน 
   6.  รายงานผลขั้นเตรียมการ  

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do) 

คําใช๎จําย 

   2.1 ประสานพัสดุเพ่ือขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

   2.2 ด าเนินการตามโครงการ 

         - ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเรียนการสอน     
         - ผลิตและจัดซื้ออุปกรณ์ร า   

         - ผลิตและจัดซื้อวัสดุศิลปะ 

         - ผลิตและจัดซื้อวัสดุดนตรี 

     2.3 จัดซื้อเครื่องดนตรี 

     2.4 จัดซื้อเครื่องเสียง 

     2.5 จัดซื้อชุดร า 

     2.6 จัดตั้งวงดนตรีลูกทํุง 

     2.7 อบรมฝึกซ๎อมวงดุริยางค์ 

     2.8 จัดการแสดงในและนอกสถานศึกษา 

     2.9 บ ารุงรักษา 

     2.10 รายงานผลการด าเนินงาน 

10,000 

 



160 
 

 

 
 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3  ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

คําใช๎จําย 

1.  ตรวจสอบเอกสารการใช๎ห๎อง 

2.  นิเทศภายใน 

3. รายงานผลการด าเนินงาน 

- 

กิจกรรมที่ 4  ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

คําใช๎จําย 

1.  ประเมินผลการมีสํวนรํวมของครูในกลุํมสาระ 

2.  สรุปโครงการ 

3.  รายงานฝ่าย / โรงเรียน 

4.  เผยแพรํโครงการ 

- 

รวม 10,000 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ร๎อยละ 80 มีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการเรียนการสอนอยําง

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 80 

2.  ร๎อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะสูงขึ้น ร๎อยละ 80 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องดนตรี และชุดการแสดงได๎เพียงพอ 

3. ครูผู๎สอนและผู๎เรียนได๎ใช๎สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเรียนรู๎ และสามารถน าเสนอ  
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    ผลการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าเสนอผลการเรียนรู๎ได๎  

5. นักเรียนมีทักษะและสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกล๎าแสดงออก 

 
 

ลงชื่อผู๎   รับผิดชอบโครงการ 

           ( นายอรรถพล  พิมพา ) 
          หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 

  

 

ลงชื่อ        ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                       (นายครรชิต  พลไชย) 

            หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ   ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                          (นายชาตรี ไตรยราช) 

                       รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

                 

 

 

วําที่ ร.ต.    ผู๎อนุมัติโครงการ 

                   ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 

            ผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 28    พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ   กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ       นางอมิสรา  ชํองวารินทร์ และกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ      ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 (  /  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่ 1 
 (    )  11 นโยบายส าคัญ  นโยบายข๎อที่ 
 (  /  )  นโยบายและจุดเน๎น  สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
............................................................................................................................. ....................................... 
1.หลักการและเหตุผล  
 เพื ่อให๎การจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู ๎สุขศึกษาและพลศึกษาทีประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาของผู๎เรียนสูงขึ้น  จ าเป็นต๎องมีการจัดหา  สื่ออุปกรณ์การเรียน
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช๎สอนเป็นอยํางยิ่ง  เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสั งคม  
และครูผู๎สอนสามารถใช๎เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ยํอมสํงผลให๎ผู๎เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ดังนั้นกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพใช๎จัดการเรียนรู๎อยํางเพียงพอ 
 2. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเรียนรู๎และสามารถน าเสนอผลการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีทักษะที่ดีในการท างาน 
 3. เพ่ือให๎ครูผู๎สอนได๎ใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให๎สูงขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ 
 1.  ครูและนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ 
 2.  นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  มีความกระตือรือร๎นในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
 3.  ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาทุกคนสามารถจดการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อ
เทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
 1.  ครูและนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการเรียนการสอนอยํางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  นักเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยี และแหลํงเรียนรู๎ในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 3.  นักเรียนมีความกระตือรือร๎นในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
สูงขึ้น 
 4.  ครูผู๎สอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาสามารถใช๎สื่อเทคโนโลยีและห๎องปฏิบัติการ
สุขศึกษาและพลศึกษาในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
4.  วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1  ข้ันเตรียม (Plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.  จัดท าโครงการที่มุํงผลสัมฤทธิ์ 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการ 
3. ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 
4. ค าสั่งมอบหมายงาน 
5. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางอมิสรา  ชํองวารินทร์ 
และครูกลุํมสาระฯ 

2 กิจกรรมที่ 2  ข้ันด าเนินการ ( Do) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมกลุํมสาระฯ 
2. มอบหมายผู๎รับผิดชอบงาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

1.  ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน

 
 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นางอมิสรา  ชํองวารินทร์ 
และครูกลุํมสาระฯ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเรียนการสอน 

2. ผลิตและจัดซื้อ 
3. ตกแตํงห๎องปฏิบัติการ 
4. ใช๎สื่อเทคโนโลยีและ

ห๎องปฏิบัติการ 
5. บ ารุงรักษา 
6. รายงานผลการด าเนินงาน 

3 กิจกรรมที่ 3  ข้ันตรวจสอบประเมิน 
(Check) 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ตรวจสอบเอกสารการใช๎ห๎อง 
2. นิเทศภายใน 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

นางอมิสรา  ชํองวารินทร์ 
 

4 กิจกรรมที่ 4  ข้ันแก้ไขปรับปรุง ( Action)   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผลการมีสํวนรํวมของครู 
ในกลุํมสาระ 

2. สรุปโครงการ 
3. รายงานฝ่าย / โรงเรียน 
4. เผยแพรํโครงการ 

 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางอมิสรา  ชํองวารินทร์ 
 

 
5.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

6.  งบประมาณ 
6.1 งบประมาณจ านวน   40,000 บาท  
6.2  รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 
1 กิจกรรมที ่1  ข้ันเตรียม (Plan) 

ค่าใช้จ่าย 
1. จัดท าโครงการที่มุํงผลสัมฤทธิ์ 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการ 
3. ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 
4. ค าสั่งมอบหมายงาน 
5. รายงานผลขั้นเตรียมการ 

 

2 กิจกรรมที่ 2  ข้ันด าเนินการ ( Do) 
ค่าใช้จ่าย 

1. ประชุมกลุํมสาระฯ 
2. มอบหมายผู๎รับผิดชอบงาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

- ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเรียนการสอน 
- ผลิตและจัดซื้อ 
- ตกแตํงห๎องปฏิบัติการ 
- ใช๎สื่อเทคโนโลยีและห๎องปฏิบัติการ 
- บ ารุงรักษา 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
40,000 

 
 

3 กิจกรรมที่ 3  ข้ันตรวจสอบประเมิน (Check) 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ตรวจสอบเอกสารการใช๎ห๎อง 
2. นิเทศภายในฃ 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

4 กิจกรรมที่ 4  ข้ันแก้ไขปรับปรุง ( Action)   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผลการมีสํวนรํวมของครูในกลุํมสาระ 
2. สรุปโครงการ 
3. รายงานฝ่าย / โรงเรียน 
4. เผยแพรํโครงการ 

 

 รวม 40,000 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 

- 
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ร๎อยละ 70  มีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ร๎อยละ  70 

2. ร๎อยละ 80  ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร๎อยละ  80 
3. ร๎อยละ  80  ของครูผู๎สอน ใช๎สื่อเทคโนโลยีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ  80 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ครูและนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ใช๎ในการเรียนการสอนอยํางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยี และแหลํงเรียนรู๎ในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนมีความกระตือรือร๎นในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

สูงขึ้น 
 
ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นางอมิสรา  ชํองวารินทร์)                      (นายฐากูร แสนภูวา) 
        ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา                    หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาพลศึกษา  

 

ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ            ลงชื่อ    ผู๎เห็นชอบโครงการ 

   (นายครรชิต  พลไชย)                (นายชาตรี ไตรยราช) 

       หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ         รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

    

วําที่ ร.ต     ผู๎อนุมัติโครงการ 

                     (ปารเมศ เถายะบุตร ) 

              ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 29           โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนดงมะไฟวิทยา และกีฬากลุ่มในสังกัด 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายฐากูร แสนภูวา และกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
              ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
              (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
            ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

                     กีฬาเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนการสอน  ที่จะสํงเสริมศักยภาพของนักเรียนให๎มีการพัฒนา

ยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร  ได๎จัดให๎มีการแขํงขันกีฬาอยูํสม ่าเสมอ  เพื่อสํงเสริมกีฬาและการเลํนกีฬา

เพ่ือตํอต๎านยาเสพติด  โรงเรียนได๎สํงกีฬาประเภทตํางๆ เข๎ารํวมการแขํงขัน นอกจากนี้แล๎วยังได๎จัดการแขํงขัน

กีฬาสีขึ้นในโรงเรียนเพื่อเป็นการสนองนโยบายด๎านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และสํงเสริมศักยภาพ

นักเรียนที่มีความสามารถด๎านกีฬามากขึ้น จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดการแขํงขันกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน 

2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนทุกคนได๎เลํนกีฬาตามความถนัด 

3. เพ่ือคัดเลือกและฝึกซ๎อมนักกีฬาประเภทตําง ๆ เข๎ารํวมแขํงขัน 

4. เพ่ือสํงเสริมให๎นักกีฬาของโรงเรียนได๎มีโอกาสเข๎ารํวมแขํงขันกีฬานักเรียนของหนํวยงาน 

5. เพ่ือเผยแพรํชื่อเสียงของโรงเรียนในด๎านกีฬา 

6. เพ่ือเป็นการสํงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน 

7. เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์  และได๎รับความสนุกสนาน 

8. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีความคิดสร๎างสรรค์ในการรํวมกิจกรรมของโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
               1. จัดการแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียน ปีละ 1 ครั้ง  

               2. จัดนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาภายนอกโรงเรียนทุกประเภท 

3. สํงเสริมศักยภาพการเลํนกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันกีฬาภายใน มีความสนุกสนานรําเริง  พลานามัย 

    สมบูรณ์  และมีน ้าใจเป็นนักกีฬา 

2. โรงเรียนจัดการแขํงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

 3. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพตามนโยบายได๎ครอบคลุมตัวชี้วัดอยํางมี 

                  ประสิทธิภาพ  

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียม (Plan) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

   2. ประชุมชี้แจงแกํบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 

   3. แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

   4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

   5. รายงานผลขั้นเตรียม 

 
 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

นายฐากูร แสนภูวา 
และกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

2 กิจกรรมที่ 2    
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

           2.1 ประสานงานกับครูกลุํมสาระสุข

ศึกษาและพลศึกษา  

    2.2 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายตําง ๆ 

    2.3 คัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอล    

เทเบิลเทนนิส  บาสเกตบอล  ฟุตบอล   

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

นายฐากูร แสนภูวา 
และกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
เปตอง  และกรีฑา  

    2.4 ฝึกซ๎อมนักเรียน 

    2.5 จัดการแขํงขันกีฬาภายใน 

    2.6 สํงนักเรียนแขํงขันกีฬาภายนอก 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. ประเมินผลความพึงพอใจ 

    2. รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายฐากูร แสนภูวา 
และกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

4 กิจกรรมที่ 4  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข (Action) 

     1. สรุปโครงการ 

     2. รายงานฝ่ายบริหาร 

     3. เผยแพรํโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายฐากูร แสนภูวา 
และกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

6.  งบประมาณ 
            6.1 งบประมาณจ านวน   75,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียม (Plan) 
คําใช๎จําย 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

   2. ประชุมชี้แจงแกํบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 

   3. แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

   4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

   5. รายงานผลขั้นเตรียม  

 

- 
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กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 2       

คําใช๎จําย 
กิจกรรมที่ 2    
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

           2.1 ประสานงานกับครูกลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  

    2.2 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายตําง ๆ 

    2.3 คัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอล   เทเบิลเทนนิส  บาสเกตบอล  ฟุตบอล  

เปตอง  และกรีฑา  

    2.4 ฝึกซ๎อมนักเรียน 

    2.5 จัดการแขํงขันกีฬาภายใน 

    2.6 สํงนักเรียนแขํงขันกีฬาภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

75,000      

กิจกรรมที่ 3      ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

คําใช๎จําย 
    1. ประเมินผลความพึงพอใจ 

    2. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมที่ 4  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข (Action) 

คําใช๎จําย 
     1. สรุปโครงการ 

     2. รายงานฝ่ายบริหาร 

     3. เผยแพรํโครงการ 

 

รวม 75,000      
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1.  ร๎อยละ100 ของนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันกีฬาภายใน มีความ

สนุกสนาน รําเริง พลานามัยสมบูรณ์ และมีน ้าใจเป็นนักกีฬา 

ร๎อยละ 100 

2.  ร๎อยละ80 ของนักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีน ้าใจเป็นนักกีฬา ร๎อยละ 80 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมการเขํงขันกีฬาที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
       2. นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง  และมีน ้าใจเป็นนักกีฬา 
 

 
ลงชื่อ                                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                               (นายฐากูร แสนภูวา) 
                 หวัหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาพลศึกษา 
   

 
ลงชื่อ                ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                      (นายครรชิต  พลไชย) 

          หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ      ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                  (นายชาตรี ไตรยราช) 

                         รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

                 

 
      วําที่ ร.ต.                                ผู๎อนุมัติโครงการ 

                            (ปารเมศ     เถายะบุตร) 
                                   ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 30           โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายฐากูร แสนภูวา และกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
              ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
              (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
            ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

                     กีฬาเป็นสํวนหนึ่งของการเรียนการสอน  ที่จะสํงเสริมศักยภาพของนักเรียนให๎มีการพัฒนา

ยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร  ได๎จัดให๎มีการแขํงขันกีฬาอยูํสม ่าเสมอ  เพื่อสํงเสริมกีฬาและการเลํนกีฬา

เพ่ือตํอต๎านยาเสพติด  โรงเรียนได๎สํงกีฬาประเภทตํางๆ เข๎ารํวมการแขํงขัน นอกจากนี้แล๎วยังได๎จัดการแขํงขัน

กีฬาสีขึ้นในโรงเรียนเพื่อเป็นการสนองนโยบายด๎านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และสํงเสริมศักยภาพ

นักเรียนที่มีความสามารถด๎านกีฬามากขึ้น จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎มีการพัฒนาทักษะทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม  
    2. เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และหํางไกลจากสิ่งเสพติด  
    3. เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
               1. จัดนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาภายนอกโรงเรียนทุกประเภท 

2. ผู๎เรียนได๎มีโอกาสรํวมแขํงขันกีฬาฟุตซอล มีทักษะความสามารถทางด๎านที่ตนเองถนัด และ

ประสบการณ์ในการแขํงขัน สร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียน ร๎อยละ 95 
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    3.2 เชิงคุณภาพ 
           1. นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันกีฬาภายใน มีความสนุกสนานรําเริง  พลานามัย 

    สมบูรณ์  และมีน ้าใจเป็นนักกีฬา 

2. โรงเรียนจัดการแขํงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

     3. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพตามนโยบายได๎ครอบคลุมตัวชี้วัดอยํางมี 

                  ประสิทธิภาพ  

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียม (Plan) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

   2. ประชุมชี้แจงแกํบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 

   3. แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

   4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

   5. รายงานผลขั้นเตรียม 

 
 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

นายฐากูร แสนภูวา 
และกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

2 กิจกรรมที่ 2    
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

           2.1 ประสานงานกับครูกลุํมสาระสุข

ศึกษาและพลศึกษา  

    2.2 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายตําง ๆ 

    2.3 ฝึกซ๎อมนักเรียน 

    2.4 จัดการแขํงขันกีฬาภายใน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

นายฐากูร แสนภูวา 
และกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. ประเมินผลความพึงพอใจ 

    2. รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายฐากูร แสนภูวา 
และกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

4 กิจกรรมที่ 4  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข (Action) ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายฐากูร แสนภูวา 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
     1. สรุปโครงการ 

     2. รายงานฝ่ายบริหาร 

     3. เผยแพรํโครงการ 

และกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
            6.1 งบประมาณจ านวน   5,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียม (Plan) 
   1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

   2. ประชุมชี้แจงแกํบุคคลที่เกี่ยวข๎อง 

   3. แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 

   4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

   5. รายงานผลขั้นเตรียม  

- 

กิจกรรมที่ 2      คําใช๎จําย 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) 

    2.1 ฝึกซ๎อมนักเรียน 

    2.2 จัดการแขํงขันกีฬาภายใน 

 

 

5,000      

กิจกรรมที่ 3      ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

    1. ประเมินผลความพึงพอใจ 

    2. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมที่ 4  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข (Action) 

     1. สรุปโครงการ 

     2. รายงานฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรม งบประมาณ 

     3. เผยแพรํโครงการ 

รวม 75,000      

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1.  ร๎อยละ100 ของนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันกีฬาภายใน มีความ

สนุกสนาน รําเริง พลานามัยสมบูรณ์ และมีน ้าใจเป็นนักกีฬา 

ร๎อยละ 100 

2.  ร๎อยละ80 ของนักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีน ้าใจเป็นนักกีฬา ร๎อยละ 80 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนทุกคนเข๎ารํวมการเขํงขันกีฬาที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
       2. นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง  และมีน ้าใจเป็นนักกีฬา 
 
   ลงชื่อ                      ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

                     (นายฐากูร แสนภูวา) 
                หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาพลศึกษา  

 

ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ            ลงชื่อ    ผู๎เห็นชอบโครงการ 

   (นายครรชิต  พลไชย)                (นายชาตรี ไตรยราช) 

       หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ         รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

    

วําที่ ร.ต     ผู๎อนุมัติโครงการ 

                     (ปารเมศ เถายะบุตร ) 

              ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 31    พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายเสนํห์ ลดาพงษ์ และครูกลุํมสาระฯการงานอาชีพฯ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
            ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
            (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
            ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสู ตร ครูผู๎สอน

จ าเป็นต๎องจัดกิจกรรมการสอนให๎มีความหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของผู๎เรียน กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนรู๎จัก

คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ รู๎จักแสวงหาค าตอบและสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองได๎นั้น ครูต๎องมี

วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายให๎เลือกใช๎ได๎อยํางเหมาะสม  ดังนั้นเพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎

และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร และสนองนโยบายโรงเรียนดีศรีต าบล   กลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี  จึงได๎จัดท าโครงการนี้อยํางตํอเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎ เป็นผู๎ใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 

2. ครูมีสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญเพียงพอ 

3. นักเรียนมีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานด๎านอาชีพที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

4.  ให๎บริการแหลํงการเรียนรู๎ด๎านอาชีพที่หลากหลาย สามารถเรียนรู๎ได๎ตามอัธยาศัยแกํชุมชน 
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3. เป้าหมาย  

       3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีแหลํงเรียนรู๎สูํอาชีพเพ่ือการศึกษาที่หลากหลายอยํางครบวงจร  และสามารถ 

                  เรียนรู๎ ได๎ตามอัธยาศัย   

              2. ครูและนักเรียนมีสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญเพียงพอ 

              3. นักเรียนมีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานด๎านอาชีพที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
           1. นักเรียนและชุมชนมีแหลํงเรียนรู๎สูํอาชีพที่หลากหลายครบวงจร จ านวน 10 แหลํง ดังนี้ 

     1.1 กิจกรรมกิจการจ าลอง บริษัทดงมะไฟวิทยา จ ากัด 

     1.2 กิจกรรมประดิษฐ์ม๎านั่งชิงช๎าจากไม๎ธรรมชาติ 

     1.3 กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว   

     1.4 กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 

     1.5 กิจกรรมผลิตพันธุ์ไม๎ดอกไม๎ประดับ 

     1.6 กิจกรรมสกรีนเสื้อ จาน แก๎ว และเข็มกลัด 

     1.7 กิจกรรมร๎านตัดผม 

     1.8 กิจกรรมนวดฝ่าเท๎า 

     1.9 กิจกรรมท าขนมโดนัท 

     1.10 กิจกรรมสานตะกร๎า 

2. ครูผู๎สอนและนักเรียนมีสื่อใช๎ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอมากข้ึน 

3. นักเรียนมีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานด๎านอาชีพที่จ าเป็นตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ 

                   ทางการเรียนสูงขึ้น 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 โครงงานอาชีพ   

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. ประชุม/วางแผน/จัดท าค าสั่งแตํงตั้ง

คณะกรรมการรับผิดชอบแหลํงเรียนรู๎อาชีพ 

    2. รับสมัครนักเรียนแกนน าประจ าแหลํงเรียนรู๎ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายเสนํห์ ลดาพงษ์ 
และครูกลุํมสาระฯการ

งานอาชีพฯ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    3. จัดหา/จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 

ตามแผนการด าเนินงานแตํละ 

แหลํงเรียนรู๎ 

    4. จัดสอนในรูปโครงงานอาชีพ 

    5. ผลิตและจ าหนํายสินค๎าตามแหลํงเรียนรู๎ 
2  กิจกรรมที่ 2 งานบ๎าน   

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ประชุม/วางแผน/จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ 

  2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

  3. สอนสาธิตการท าอาหาร,  งานบ๎าน 

  4. ประเมินผลงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายเสนํห์ ลดาพงษ์ 
และครูกลุํมสาระฯการ

งานอาชีพฯ 

3 กิจกรรมที่ 3 การปลูกพืชผักสวนครัว 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ประชุม/วางแผน/จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ 

  2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

  3. สอนสาธิตการท าแปลงเกษตร,ปลูกผักสวนครัว 

 4. ประเมินผลงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายเสนํห์ ลดาพงษ์ 
และครูกลุํมสาระฯการ

งานอาชีพฯ 

5 กิจกรรมที่ 5 งานชํางไม๎ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ประชุม/วางแผน/จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ 

  2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

  3. สอนสาธิตการงานไม๎ 

  4. ประเมินผลงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายเสนํห์ ลดาพงษ์ 
และครูกลุํมสาระฯการ

งานอาชีพฯ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
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6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน   20,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 โครงงานอาชีพ   

คําใช๎จําย 
    1. ประชุม/วางแผน/จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแหลํงเรียนรู๎อาชีพ 

    2. รับสมัครนักเรียนแกนน าประจ าแหลํงเรียนรู๎ 

    3. จัดหา/จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 

ตามแผนการด าเนินงานแตํละ 

แหลํงเรียนรู๎ 

    4. จัดสอนในรูปโครงงานอาชีพ 

    5. ผลิตและจ าหนํายสินค๎าตามแหลํงเรียนรู๎  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 งานบ๎าน   

คําใช๎จําย 
  1. ประชุม/วางแผน/จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ 

  2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

  3. สอนสาธิตการท าอาหาร,  งานบ๎าน 

  4. ประเมินผลงาน 

 

 

 

20,000 

กิจกรรมที่ 3 การปลูกพืชผักสวนครัว 

คําใช๎จําย 
  1. ประชุม/วางแผน/จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ 

  2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

  3. สอนสาธิตการท าแปลงเกษตร,ปลูกผักสวนครัว 

 4. ประเมินผลงาน 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 4 การผลิตพันธุ์พืช   

คําใช๎จําย 
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กิจกรรม งบประมาณ 

  2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

  3. สอนสาธิตการผลิตพันธุ์พืช 

  4. ประเมินผลงาน 

 

 

 

กิจกรรมที่ 5 งานชํางไม๎ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ประชุม/วางแผน/จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ 

  2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

  3. สอนสาธิตการงานไม๎ 

  4. ประเมินผลงาน 

 

 

 

 

รวม 20,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1.  ร๎อยละ 80 มีแหลํงเรียนรู๎สูํอาชีพที่หลากหลายครบวงจร    ร๎อยละ 80 

2. รอ๎ยละ 80 ของครูผู๎สอนและนักเรียนมีสื่อใช๎ประกอบการเรียนการสอน ร๎อยละ 80 

3. ร๎อยละ 80  ของผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานด๎านอาชีพที่จ าเป็นตามหลักสูตร

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ร๎อยละ 80 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎  เป็นผู๎ใฝ่รู๎  ใฝ่เรียน  และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 

2. ครูมีสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญเพียงพอ 

3. นักเรียนมีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานด๎านอาชีพที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

4. ชุมชนได๎รับให๎บริการแหลํงการเรียนรู๎ด๎านอาชีพที่หลากหลายและเรียนรู๎ได๎ตามอัธยาศัย 
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.  

   ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

                  (นายเสนํห์ ลดาพงษ์) 
   หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                 (นายครรชิต  พลไชย) 

    หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ    ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                       (นายชาตรี ไตรยราช) 

                รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

                 

 
 

      วําที ่ร.ต.                                ผู๎อนุมัติโครงการ 
                            (ปารเมศ     เถายะบุตร) 
                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 32  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร และครูกลุํมสาระฯภาษาตํางประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
               ( ⁄  ) จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
               (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
              ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให๎การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศเป็นไปอยํางตํอเนื่องและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความ

เขา๎ใจในเนื้อหาบทเรียนและน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต ที่เหมาะสมกับสภาพจุบันและมีความพร๎อมที่

จะก๎าวสูํอาเซียน  ตลอดจนพัฒนาครูผู๎สอนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถจัดกิจกรรมได๎สนองความ

ต๎องการของผู๎เรียนและชุมชนได๎มากข้ึน จึงควรด าเนินงานโครงการนี้อยํางตํอเนื่อง 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. สํงเสริมพัฒนาผู๎บริหารและครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วัฒนธรรมทั้งในและตํางประเทศ 

2. ครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนรู๎และผลิตสื่อการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. จัดหาครูชาวตํางประเทศเพ่ือจัดการเรียนรู๎ภาษาท่ีสองให๎แกํผู๎เรียนคือภาษาจีน 2 คนและ 

    ภาษาอังกฤษ 1 คนโดยระดมทรัพยากรจากการเก็บเงินจากผู๎ปกครอง 

1. มีสื่อการเรียนรู๎มากขึ้นสามารถถํายทอดความรู๎ได๎รวดเร็ว ประหยัดเวลาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

    1.  ครูสอนภาษาอังกฤษได๎รับการพัฒนาและสามารถผลิตสื่อการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพและ 

         ประสิทธิภาพ 

    2.  มีครูชาวตํางประเทศสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อยํางละ 1 คน 

    3.  นักเรียนได๎รับการพัฒนาโดยใช๎สื่อสอดคล๎องกับองค์ความรู๎และเนื้อหามากข้ึน 

   3.2 เชิงคุณภาพ 
1. ครูกลุํมสาระภาษาตํางประเทศและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู๎ความสามารถ  และ 

                 ใชภ๎าษาตํางประเทศสอนได๎ 

 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎สูงขึ้น  

 3. นักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมากขึ้น 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ  (plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาววรุณศิริ สุรกิจ
บวร และครูกลุํมสาระฯ

ภาษาตํางประเทศ 

2 กิจกรรมที ่2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    - ประชุม/ด าเนินการแตํงตั้งมอบหมาย

ภาระงานตามกิจกรรม ดังนี้      

    2.1 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ  
    2.2 แขํงขันภาษาอังกฤษภายในและนอก

โรงเรียน 

    2.3 พัฒนาศักยภาพครูสูํแผน EIS 

    2.4 ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบ EIS 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
 
 
 
 

 

นางสาววรุณศิริ สุรกิจ
บวร และครูกลุํมสาระฯ

ภาษาตํางประเทศ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการ

ปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาววรุณศิริ สุรกิจ
บวร และครูกลุํมสาระฯ

ภาษาตํางประเทศ 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) 

     4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/

อบรม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางสาววรุณศิริ สุรกิจ
บวร และครูกลุํมสาระฯ

ภาษาตํางประเทศ 

  

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน  5,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ  (plan)       

คําใช๎จําย 
     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ  

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ  (Do) 

คําใช๎จําย 
        - ประชุม/ด าเนินการแตํงตั้งมอบหมายภาระงานตามกิจกรรม ดังนี้      

    2.1 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ  
    2.2 แขํงขันภาษาอังกฤษภายในและนอกโรงเรียน 

    2.3 พัฒนาศักยภาพครูสูํแผน EIS 

    2.4 ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบ EIS 
 

 

 

 

 

 

 

5,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3  ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

คําใช๎จําย 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

- 

กิจกรรมที่ 4  ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) 

คําใช๎จําย 

     4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

- 

รวม 5,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ร๎อยละ 80 ครูได๎รับการพัฒนาและสามารถผลิตสื่อการเรียนรู๎ได๎อยํางมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 80 

2.  ร๎อยละ 80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎สูงขึ้น ร๎อยละ 80 

3.  ร๎อยละ 80 นักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู๎

ภาษาตํางประเทศมากขึ้น 

ร๎อยละ 80 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและใช๎ภาษาตํางประเทศในชีวิตประจ าวันได๎มากขึ้น 

 2. ครูสอนภาษาอังกฤษสร๎างและมีสื่อการเรียนรู๎ใช๎อยํางหลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น 

 3. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษจัดการเรียนรู๎พัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 4. นักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมากขึ้น 
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    ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

                  (นางสาววรุณศิริ สุรกิจบวร) 
              ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

 
 
 

     ลงชื่อ           ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                ( นางสาวสดใส  ชุมปญัญา) 

         หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                 (นายครรชิต  พลไชย) 

    หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 
 
 

ลงชื่อ       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                       (นายชาตรี ไตรยราช) 

                รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

                 

 
 

      วําทีร่.ต.                                   ผู๎อนุมัติโครงการ 
                            (ปารเมศ     เถายะบุตร) 
                       ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 33   โครงการปรับปรุงห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ     นางศรินยา  สุตะโคตร และครูกลุํมสาระภาษาตํางประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ       ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
               ( ⁄  ) จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
               (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
              ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

                            
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ คนในสังคมจ าเป็นต๎องมีการเรียนรู๎ตลอดเวลา การปฏิรูป 
การศึกษาเพ่ือสร๎างสังคมแหํงการเรียนเป็นการเตรียมเยาวชนให๎มีความสามารถในการปรับตัวก๎าวทันการ
เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นรอบตัวอยํางรวดเร็วทั้งด๎านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีตํางๆ เป็นผู๎พร๎อม
และมีความสามารถใน การแขํงขันภาษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งเพราะเป็นเครื่องมือในการค๎นคว๎า
หาความรู๎ และการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีผู๎นิยมใช๎กันเป็นอันมาก การที่นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎เป็น อยํางดีนับเป็นประโยชน์ในการเรียนรู๎เป็นอยํางยิ่ง  
 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาจึงจัดให๎มีโครงการปรับปรุงห๎องเรียนภาษาตํางประเทศ เพ่ือสนองความ
ต๎องการของสังคม และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถมุํงสูํ
มาตรฐานสากล 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให๎นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎เต็มตามศักยภาพ  
3.  เพ่ือสนับสนุนให๎นักเรียนมีการพัฒนาภาษาอังกฤษอยํางตํอเนื่อง  
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3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
         1.  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
       1. ครูกลุ ํมสาระภาษาตํางประเทศและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู ๎ความสามารถ  และใช๎
ภาษาตํางประเทศสอนได ๎
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎สูงขึ้น  

 3. นักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมากขึ้น 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ  (plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางศรินยา  สุตะโคตร 
และครูกลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 

2 กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    - ประชุม/ด าเนินการแตํงตั้งมอบหมาย

ภาระงานตามกิจกรรม ดังนี้      

    2.1 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ  

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
 
 

 

นางศรินยา  สุตะโคตร 
และครูกลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการ

ปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางศรินยา  สุตะโคตร 
และครูกลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) 

     4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/

อบรม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นางศรินยา  สุตะโคตร 
และครูกลุํมสาระฯ
ภาษาตํางประเทศ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน  12,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ  (plan)       

คําใช๎จําย 
     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ  

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ  (Do) 

คําใช๎จําย 
        - ประชุม/ด าเนินการแตํงตั้งมอบหมายภาระงานตามกิจกรรม ดังนี้      

    2.1 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ  

 

12,000 

กิจกรรมที ่3  ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

คําใช๎จําย 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

- 

กิจกรรมที่ 4  ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) 

คําใช๎จําย 

     4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

- 

รวม 12,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. ร๎อยละ 80 ครูได๎รับการพัฒนาและสามารถผลิตสื่อการเรียนรู๎ได๎อยํางมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 80 

2.  ร๎อยละ 80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎สูงขึ้น ร๎อยละ 80 

3.  ร๎อยละ 80 นักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู๎

ภาษาตํางประเทศมากขึ้น 

ร๎อยละ 80 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและใช๎ภาษาตํางประเทศในชีวิตประจ าวันได๎มากขึ้น 

 2. ครูสอนภาษาอังกฤษสร๎างและมีสื่อการเรียนรู๎ใช๎อยํางหลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น 

 3. กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษจัดการเรียนรู๎พัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 4. นักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศมากขึ้น 

 
 
ลงชื่อ              ผู๎เห็นชอบโครงการ                 ลงชื่อ       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

        (นางศรินยา  สุตะโคตร)                      (นางสาวสดใส  ชุมปัญญา) 
      ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา                      หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
 

 

 

ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ                  ลงชื่อ                       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

   (นายครรชิต  พลไชย         (นายชาตรี ไตรยราช) 

       หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ         รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

  

วําที่ ร.ต           ผู๎อนุมัติโครงการ 

                     (ปารเมศ เถายะบุตร )    

ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 34   สัปดาห์ภาษาอังกฤษและวันคริสต์มาส 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายสุมาลี หนูทอง และครูกลุํมสาระฯภาษาตํางประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
               ( ⁄  ) จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
               (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
              ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีความส าคัญเป็นอยํางมากตํอการศึกษาตํอในระดับสูงและการ
ติดตํอสื่อสารรวมทั้งการใช๎ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎านการสอบเข๎าศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับอุดมศึกษา แตํการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบันยังคงมีปัญหา กลําวคือ การ
เรียนการสอนเน๎นในด๎านการทํองจ าและมักจ ากัดความรู๎แคํในห๎องเรียนเทํานั้น จึงท าให๎การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไมํประสบผลส าเร็จเทําที่ควร 
 จากปัญหาดังกลําว หากเด็กได๎รับการพัฒนาโดยการฝึกให๎ใช๎ภาษาอังกฤษในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
จะท าให๎เด็กเกิดทัศนคติท่ีดีตํอวิชาภาษาอังกฤษและกล๎าแสดงออก ซึ่งจะสํงผลดีตํอการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นทางกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา จึงได๎จัดท าโครงการ
สัปดาห์ภาษาอังกฤษขึ้นเพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถในด๎านภาษาอังกฤษ 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให๎นักเรียนได๎ทราบประวัติความเป็นมาของวัน คริสต์มาส        
2.เพ่ือเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความคิดสร๎างสรรค์ 
3.เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความเอ้ืออาทร และเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

    1.  นักเรียนได๎เรียนรู๎ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวันคริสต์มาส มีโอกาสได๎แสดงออก

ถึงความคิดสร๎างสรรค์ และใช๎ความสามารถทางด๎านภาษาอังกฤษอยํางสร๎างสรรค์    
     3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนจ านวนร๎อยละ ๘๐ เข๎ารํวมกิจกรรม 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ  (plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ 
     1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายสุมาลี หนูทอง และครู
กลุํมสาระฯภาษาตํางประเทศ 

2 กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    - ประชุม/ด าเนินการแตํงตั้งมอบหมายภาระ

งานตามกิจกรรม ดังนี้      

    2.1 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ  
    2.2 ประสานงานกับผํายตําง ๆ เพื่อเตรียม

ความพร๎อมในการด าเนินงาน 

    2.3 ติดตามผลการประสานงานกับผํายตําง ๆ 

    2.4 จัดกิจกรรมตามโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
 
 
 
 

 

นายสุมาลี หนูทอง และครู
กลุํมสาระฯภาษาตํางประเทศ 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

  3.1 ฝ่ายบริหารก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายสุมาลี หนูทอง และครู
กลุํมสาระฯภาษาตํางประเทศ 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) 

     4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายสุมาลี หนูทอง และครู
กลุํมสาระฯภาษาตํางประเทศ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน  5,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ  (plan)       

     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ  

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ  (Do) 

    - ประชุม/ด าเนินการแตํงตั้งมอบหมายภาระงานตามกิจกรรม ดังนี้      

    2.1 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ  
    2.2 ประสานงานกับผํายตําง ๆ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการด าเนินงาน 

    2.3 ติดตามผลการประสานงานกับผํายตําง ๆ 

    2.4 จัดกิจกรรมตามโครงการ 

 

 

 

 

 

5,000 

กิจกรรมที่ 3  ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

- 

กิจกรรมที่ 4  ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act)  

     4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

- 

รวม 5,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ร๎อยละ 80 ครูได๎รับการพัฒนาและสามารถผลิตสื่อการเรียนรู๎ได๎อยํางมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 80 

2.  ร๎อยละ 80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎สูงขึ้น ร๎อยละ 80 

3.  ร๎อยละ 80 นักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู๎

ภาษาตํางประเทศมากขึ้น 

ร๎อยละ 80 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนได๎ใช๎ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติกิจกรรม และ กล๎าแสดงออกในการใช๎ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง 

ครู  บุคลากรที ่เกี ่ยวข๎อง รํวมกิจกรรมวันคริสต์มาส ได๎โอกาสในการแสดงออกถึงความคิดสร๎างสรรค์ 

แสดงออกถึงความสามารถทางด๎านศิลปะ เห็นคุณคําของตนเองและผู๎อ่ืน 

 

 

 

ลงชื่อ   ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ                   ผู๎เห็นชอบโครงการ 

     (นายสุมาลี หนูทอง)                      (นางสาวสดใส  ชุมปัญญา) 
      ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา                      หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
 

 

 

 

ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ              ลงชื่อ     ผู๎เห็นชอบโครงการ 

   (นายครรชิต  พลไชย)                (นายชาตรี ไตรยราช) 

       หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ         รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

 

วําที่ ร.ต     ผู๎อนุมัติโครงการ 

                     (ปารเมศ เถายะบุตร )    

ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 35 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน 

เนื่องในวันเทศกาลวันตรุษจีน  

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจิรายุ อรรถสาร และครูกลุํมสาระฯภาษาตํางประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
               ( ⁄  ) จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
               (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
              ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
              ( ⁄  ) มาตรฐานที่ 6  ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่อง  
 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน เนื ่องในเทศกาลวันตรุษจีน                   
ประจ าปี 2562  เป็นกิจกรรมส าคัญท่ีสร๎างเจตคติที่ดีตํอการเรียนภาษาจีน เพื่อศึกษาเรียนรู๎วัฒนธรรมชาวจีน
ด๎วยความเข๎าใจและถูกต๎อง ซึ่งจะจัดกิจกรรมนี้ในวันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2563  เวลา 08.10 -09.10 น.  
ณ หอประชุมโรงเรียนดงมะไฟวิทยา จัดโดยกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศรํวมคณะกรรมการนักเรียน
และครูอาสาสมัครจีนซึ่งเป็นเจ๎าของภาษาโดยตรง  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให๎นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีความรู๎ความเข๎าใจในเทศกาล
วันตรุษจีน และศึกษาเรียนรู๎วัฒนธรรมชาวจีนด๎วยความเข๎าใจและถูกต๎อง 

 2. เพ่ือให๎นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู๎ภาษา
และวัฒนธรรมจีน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
           1. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีความรู๎ความเข๎าใจในเทศกาล 
วันตรุษจีน และศึกษาเรียนรู๎วัฒนธรรมชาวจีนด๎วยความเข๎าใจและถูกต๎อง 

2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู๎ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงมะไฟวิทยา จ านวน 522 คน 
4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ  (plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ 
     1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นางสาวจิรายุ อรรถสาร
และครูกลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 

 

2 
 

กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    - ประชุม/ด าเนินการแตํงตั้งมอบหมายภาระงาน  

    2.1 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ  
    2.2 ประสานงานกับผํายตําง ๆ เพื่อเตรียมความ

พร๎อมในการด าเนินงาน 

    2.3 ติดตามผลการประสานงานกับผํายตําง ๆ 

    2.4 จัดกิจกรรมตามโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจิรายุ อรรถสาร
และครูกลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 

 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นางสาวจิรายุ อรรถสาร
และครูกลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) 

4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นางสาวจิรายุ อรรถสาร 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน  5,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ  (plan)       

คําใช๎จําย 
     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัตโิครงการ  

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ  (Do) 

คําใช๎จําย 
    - ประชุม/ด าเนินการแตํงตั้งมอบหมายภาระงานตามกิจกรรม ดังนี้      

    2.1 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ  
    2.2 ประสานงานกับผํายตําง ๆ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการด าเนินงาน 

    2.3 ติดตามผลการประสานงานกับผํายตําง ๆ 

    2.4 จัดกิจกรรมตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

5,000 

กิจกรรมที่ 3  ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check) คําใช๎จําย 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

- 

กิจกรรมที่ 4  ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) คําใช๎จําย 

     4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

- 

รวม 5,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดผล 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีเจตคติท่ีดี
ในการเรียนรู๎ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

1. สังเกต 
2. การประเมินโครงการฯ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมินโครงการฯ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีความรู๎ความเข๎าใจในเทศกาล 
วันตรุษจีน และศึกษาเรียนรู๎วัฒนธรรมชาวจีนด๎วยความเข๎าใจและถูกต๎อง 

2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงมะไฟวิทยา มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู๎ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 

 

 

ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ                ผู๎เห็นชอบโครงการ 

         (นางสาวจิรายุ อรรถสาร)                    (นางสาวสดใส ชุมปัญญา)  
ครกูลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ      หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
 

 

ลงชื่อ                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 

(นายครรชิต  พลไชย) 

หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 

 

 

 ลงชื่อ      ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                (นายชาตรี ไตรยราช) 

                           รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

    
 

            วําที่ ร.ต          ผู๎อนุมัติโครงการ 

                         (ปารเมศ เถายะบุตร )    

                                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 36   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก   
 เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางนฤมล  เตชสุนทรกุล  และครูกลุํมสาระฯภาษาตํางประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
               ( ⁄  ) จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
               (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
              ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์  ท าให๎
นักเรียนได๎รับความรู๎ทั้งทางตรงจากในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน กิจกรรมพัฒนาสํงเสริมศักยภาพของผู๎เรียน 
จะท าให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมของชาติตําง ๆ ที่หลากหลาย  และผู๎เรียนมีเจตคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 
 ดังนั้นการจัดกิจกรรม ประเพณีท่ีสํงเสริมผู๎เรียนให๎รู๎จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษาและของ
ตํางประเทศ จะเป็นการบูรณาการเรียนรู๎ ซึ ่งควรจะอนุรักษ์  ตลอดจนนักเรียนยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ดังนั้นหากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร๎างองค์ความรู๎ ดังกลําวให๎แกํเด็กและ
เยาวชน อีกท้ังการเรียนรู๎ ประเพณีท้ังของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนรู๎ 
กลุ ํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ จ าเป็นที ่จะต๎องให๎ผู ๎เรียนได๎เรียนรู ๎และแสดงออกถึงวัฒนธรรม 
ประเพณีดังกลําวในการฝึกฝนด๎านการใช๎ภาษาทําทาง การพูดการสื่อสาร เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและการสืบ
ทอดการปฏิบัติตํอไป 
 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  รํวมกับกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได๎พิจารณาจัด
โครงการพัฒนาสํงเสริมภาษาตํางประเทศ ขึ้น เพื่อมุํงสอดแทรกความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องลงในกิจกรรม
เฉลิมฉลองการสังสรรค์และกิจกรรมตํางๆ ที่จัดให๎มีในโครงการ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ประเพณีและวัฒนธรรมในวันวาเลนไทน์ 
2.2  เพ่ือให๎นักเรียนสนใจแสวงหาความรู๎จากการจัดกิจกรรม 
2.3  เพ่ือให๎นักเรียนมีความม่ันใจและกล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสมในโครงการ 
2.4  เพ่ือให๎นักเรียนทีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านนันทนาการ 
2.5  เพ่ือเป็นการสืบสานสร๎างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีท้ังของไทยและตะวันตก 
2.6  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางครูและนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยาทุกคน และนักเรียน จ านวน  522   
  2. นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบนเวทีตําง 
ๆ  ในเทศกาลวันส าคัญบูรณาการ  
     3.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนและครู  เข๎ารํวมกิจกรรม 

2. นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบนเวทีตําง 

ๆ  ในเทศกาลวันส าคัญบูรณาการ ร๎อยละ 100 

 
4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ  (plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ 
     1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นางนฤมล  เตชสุนทรกุล  
และครูกลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 

 

2 กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    - ประชุม/ด าเนินการแตํงตั้งมอบหมายภาระงาน  

    2.1 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ  
    2.2 ประสานงานกับผํายตําง ๆ เพื่อเตรียมความ

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นางนฤมล  เตชสุนทรกุล  
และครูกลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
พร๎อมในการด าเนินงาน 

    2.3 ติดตามผลการประสานงานกับผํายตําง ๆ 

    2.4 จัดกิจกรรมตามโครงการ 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นางนฤมล  เตชสุนทรกุล  
และครูกลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) 

4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นางนฤมล  เตชสุนทรกุล  
และครูกลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ   
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน  3,000     บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ  (plan)       

คําใช๎จําย 
     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ  

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ  (Do) 

คําใช๎จําย 
    - ประชุม/ด าเนินการแตํงตั้งมอบหมายภาระงานตามกิจกรรม ดังนี้      

    2.1 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ  
    2.2 ประสานงานกับผํายตําง ๆ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการด าเนินงาน 
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กิจกรรม งบประมาณ 

    2.3 ติดตามผลการประสานงานกับผํายตําง ๆ 

    2.4 จัดกิจกรรมตามโครงการ 

 

3,000 

กิจกรรมที่ 3  ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check) คําใช๎จําย 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

- 

กิจกรรมที่ 4  ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) คําใช๎จําย 

     4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

- 

รวม 3,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผู๎เรียนมีทักษะการฟัง พูด อําน เขียน การเข๎ารํวมกิจกรรม เอกสารสรุปรายงาน 

2. สํงเสริมความเป็นเลิศทางภาษา ส ารวจความพึงพอใจใจการเข๎า
รวํมกิจกรรม 

เอกสารสรุปรายงาน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1  นักเรียนและผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ได๎เรียนรู๎ประเพณีและวัฒนธรรมที่ถูกต๎องเกิดคํานิยมที่ดี 
8.2  นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านนันทนาการและมีความมั่นใจ 
8.3  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการอยูํรํวมในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
8.4  นักเรียนได๎รับการสํงเสริมทางด๎านทักษะการใช๎ภาษาและกล๎าแสดงออก 
8.5  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหวํางครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
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ลงชื่อ                        ผู๎รับผิดชอบโครงการ                   

                 (นางนฤมล  เตชสุนทรกุล)                      
    ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  

 

 

ลงชื่อ       ผู๎เห็นชอบโครงการ                   

                 (นางสาวสดใส  ชุมปัญญา)                      
    หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ       
 

 

 

 

 

ลงชื่อ                        ผู๎เห็นชอบโครงการ 

(นายครรชิต  พลไชย) 

หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                     (นายชาตรี ไตรยราช) 

                        รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา       

    

 

    วําที่ ร.ต            ผู๎อนุมัติโครงการ 

                           (ปารเมศ เถายะบุตร )    

                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 37   พัฒนางานกลุ่มงานแผนงาน และงบประมาณ  

หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมกลุํมงานแผนงาน และงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สกลนคร 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายรณชัย ปังอุทา และคณะครูกลุํมงานแผนงาน และงบประมาณ  

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

สอดคล้องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 

 

1. หลักการและเหตุผล 

สื่อการในการบริหารงานพัสดุ นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากประการหนึ่งในบริหารงานพัสดุ
เทคนิควิธีการตําง ๆ บทบาทของโปรแกรมพัสดุ ก็คือ เครื่องมือ หรือชํองทางอ านวยความสะดวกในการท างาน  

เพ่ือลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากภาระงานสอนแล๎วยังมีงานพิเศษที่ต๎องด าเนินการ
ให๎เสร็จสิ้น 

ในปัจจุบัน  โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  ยังไมํได๎มีการใช๎สื่อดังกลําวข๎างต๎นกับครูในระดับที่เหมาะสม   
สืบเนื่องมาจากข๎อจ ากัดด๎านระบบอินเตอร์เน็ต  อีกท้ังครูยังขาดความรู๎ความสามารถในการใช๎และผลิตสื่อ  
ดังนั้น  โรงเรียนดงมะไฟวิทยาจึงจัดท าโครงการจัดหาและผลิตสื่อการบริหารงานพัสดุ เพ่ือน าไปใช๎ประโยชน์
ในการจัดบริหารงานพัสดุ เพ่ือให๎เกิดทักษะ ความเข๎าใจ และแรงจูงใจในการท างานพัสดุ 

2.วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่ือจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช๎พัฒนาการงานพัสดุ 
 1.2 เพ่ือสนับสนุนสํงเสริมกระบวนการบริหารงานให๎เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  สามารถจัดหาสื่อบริหารงานพัสดุ  วัสดุอุปกรณ์  ตามความจ าเป็น  
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 3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยาทุกคนมีสํวนรํวมในการใช๎สื่อ  อุปกรณ์  ที่เหมาะสมไปใช๎
จัดการงานพัสดุ 

3.2.2 นักเรยีนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ได๎มีสํวนรํวมในการใช๎สื่อ อุปกรณ์ท่ีครูจัดหามาให๎  
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
ที ่

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระยะเวลา 

ด าเนินงานงาน 

ผู้รับผิดชอบ  
 

1 กิจกรรมที่ 1.พัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    1. ประชุม /ส ารวจปัญหา 

    2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

    3. อบรมพัฒนาตนเอง 

    4. การติดตามและประเมินผล 

 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

 

นายรณชัย ปังอุทา และ

คณะครูกลุํมงานแผนงาน

และงบประมาณ 

2 กิจกรรมที่ 2. พัฒนาห๎องกลุํมกิจการนักเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   1.  ปรับปรุงขยายห๎องกลุํมกิจการนักเรียน 

   2.  พัฒนาตกแตํงห๎องกลุํมกิจการนักเรียน 

 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

 

นายรณชัย ปังอุทา และ

คณะครูกลุํมงานแผนงาน

และงบประมาณ 

3 กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในส านักงาน 

 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

นายรณชัย ปังอุทา และ

คณะครูกลุํมงานแผนงาน

และงบประมาณ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

          ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6. งบประมาณ 
    6.1. งบประมาณจ านวน   20,000    บาท 
    6.2. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
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  กิจกรรม   งบประมาณ 
 

กิจกรรมที่ 1.พัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    1. ประชุม /ส ารวจปัญหา 

    2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

    3. อบรมพัฒนาตนเอง 

    4. การติดตามและประเมินผล 

 

 

 กิจกรรมที่ 2. พัฒนาห๎องกลุํมกิจการนักเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   1.  ปรับปรุงขยายห๎องกลุํมกิจการนักเรียน 

   2.  พัฒนาตกแตํงห๎องกลุํมกิจการนักเรียน 

20,000 

กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในส านักงาน 

- 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     7.1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 
     7.2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย  

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม รักความเป็นไทย และ มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร๎อยละ 95 

2. บุคลากรทุกคนในกลุํมงานกิจการนักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน 

ร๎อยละ 80 

 

ร๎อยละ 80 

1. นักเรียนมีเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

2. งานกิจการนักเรียนปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 80 

ร๎อยละ 80 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. บุคลากรทุกคนในกลุํมงานแผนงาน และงบประมาณมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน  

 
 

 ลงชื่อ                   ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายรณชัย ปังอุทา)  

      ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
 
                                ลงชื่อ                            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                        (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
 

ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                                    ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                           (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                     ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 38   พัฒนางานกลุ่มกิจการนักเรียน  

หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมกิจการนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายพหล สุขโข และคณะครูกลุํมงานกิจการนักเรียน 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล้องกับนโยบาย 

             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให๎การพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการบริหารงานด๎านกิจการ

นักเรียนเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  และเอื้อตํอการให๎บริการแกํบุคลากร         

ทุกฝ่ายทุกงาน ตลอดจนจัดระบบประสานความสัมพันธ์กับผู๎ปกครองและชุมชนให๎ดียิ่งขึ้น จึงได๎จัดท าโครงการ

ขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให๎มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม-จริยธรรม ที่ดีงาม รักความเป็นไทย 

    และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนางานกิจการนักเรียนให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

3. เป้าหมาย 

  3.1. เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม รักความเป็นไทย และมีคุณลักษณะ                                 

    ที่พึงประสงค์ ร๎อยละ 95 

2. บุคลากรทุกคนในกลุํมงานกิจการนักเรียนมีให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน 
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  3.2. เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

2. กลุํมกิจการนักเรียนปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการด าเนินงาน 

 
ที ่

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระยะเวลา 

ด าเนินงานงาน 

ผู้รับผิดชอบ  
 

1 กิจกรรมที่ 1.พัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    1. ประชุม /ส ารวจปัญหา 

    2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

    3. อบรมพัฒนาตนเอง 

    4. การติดตามและประเมินผล 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  

นายพหล สุขโข และ

คณะครูกลุํมงานกิจการ

นักเรียน 

2 กิจกรรมที่ 2. พัฒนาห๎องกลุํมกิจการนักเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   1.  ปรับปรุงขยายห๎องกลุํมกิจการนักเรียน 

   2.  พัฒนาตกแตํงห๎องกลุํมกิจการนักเรียน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  

นายพหล สุขโข และ

คณะครูกลุํมงานกิจการ

นักเรียน 

3 กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในส านักงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพหล สุขโข และ

คณะครูกลุํมงานกิจการ

นักเรียน 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6. งบประมาณ 
    6.1. งบประมาณจ านวน   12,000    บาท 
    6.2. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
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  กิจกรรม   งบประมาณ 
 

กิจกรรมที่ 1.พัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    1. ประชุม /ส ารวจปัญหา 

    2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

    3. อบรมพัฒนาตนเอง 

    4. การติดตามและประเมินผล 

 

 

 กิจกรรมที่ 2. พัฒนาห๎องกลุํมกิจการนักเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   1.  ปรับปรุงขยายห๎องกลุํมกิจการนักเรียน 

   2.  พัฒนาตกแตํงห๎องกลุํมกิจการนักเรียน 

12,000 

กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในส านักงาน 

- 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     7.1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 
     7.2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย  

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม รักความเป็นไทย และ มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร๎อยละ 95 

2. บุคลากรทุกคนในกลุํมงานกิจการนักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน 

ร๎อยละ 80 

 

ร๎อยละ 80 

1. นักเรียนมีเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

2. งานกิจการนักเรียนปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 80 

ร๎อยละ 80 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
3. นักเรียนมีเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4. บุคลากรทุกคนในกลุํมงานกิจการนักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน  

 
 

 ลงชื่อ        ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายพหล สุขโข)  

      หวัหน๎ากลุํมกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
                                ลงชื่อ                            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                        (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
 

ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                                    ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                           (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                     ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 39  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

หนํวยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมกิจการนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายพหล สุขโข และคณะครูกลุํมงานกิจการนักเรียน 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

สอดคล้องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให๎เป็นคนดี คนเกํง และมีความสุข ควรต๎องให๎ความดูแล อยํางใกล๎ชิด 

เป็นระบบและตํอเนื่อง เพื่อจะได๎ชํวยเหลือแก๎ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนตําง ๆ ได๎ทันทํวงที  ตลอดจนจัดกิจกรรม

ออกเยี่ยมบ๎านประสานสัมพันธ์กับผู๎ปกครองได๎อยํางทั่วถึง โดยความรํวมมือกับครู  ที่ปรึกษาและผู๎ปกครอง  

กลุํมกิจการนักเรียนและโรงเรียนเห็นความส าคัญดังกลําวจึงได๎จัดท าโครงการนี้ตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือก ากับ ดูแลให๎นักเรียนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามหลักสูตร  
2. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 

  3.1 เชิงปริมาณ 

    1. นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ร๎อยละ 95 อยูํในกลุํมปกติ 
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  3.2 เชิงคุณภาพ  

  1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 95 

  2. ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1. จัดท าระเบียบ /แบบฟอร์มงานกิจการนักเรียน 

   1.1.  แบบฟอร์มคัดกรองนักเรียน  

   1.2.  แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู๎เรียน 

   1.3. แบบฟอร์มการท าฑัญฑ์บน 

   1.4. แบบฟอร์มนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม 

   1.5. หนังสือเชิญผู๎ปกครอง 

   1.6. รายงานการด าเนินงาน ฯลฯ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพหล สุขโข 

และคณะครูกลุํม

งานกิจการนักเรียน 

2 กิจกรรมที่ 2. ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

   1. ประสานบุคลากรที่เก่ียวข๎อง 

   2. แตํงตั้งคณะกรรมการ 

   3. ด าเนินงานตามโครงการ 

   3.1 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,4 

   3.2 ประชุมเครือขํายผู๎ปกครอง                  

   3.3 เยี่ยมบ๎านนักเรียน 

   3.4 ตรวจปัสสาวะ 

   3.5 สํงตํอเพ่ือบ าบัด 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพหล สุขโข 

และคณะครูกลุํม

งานกิจการนักเรียน 

 

 

 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

6. งบประมาณ 
    6.1. งบประมาณจ านวน  10,000   บาท 
    6.2. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1. จัดท าระเบียบ /แบบฟอร์มงานกิจการนักเรียน 

   1.1.  แบบฟอร์มคัดกรองนักเรียน  

   1.2.  แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู๎เรียน 

   1.3. แบบฟอร์มการท าฑัญฑ์บน 

   1.4. แบบฟอร์มนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม 

   1.5 หนังสือเชิญผู๎ปกครอง 

   1.6 รายงานการด าเนินงาน ฯลฯ 

 

กิจกรรมที่ 2. ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

   1. ประสานบุคลากรที่เก่ียวข๎อง 

   2. แตํงตั้งคณะกรรมการ 

   3. ด าเนินงานตามโครงการ 

   3.1  ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,4 

   3.2 เยี่ยมบ๎านนักเรียน 

   3.3 ตรวจปัสสาวะ 

   3.4 สํงตํอเพ่ือบ าบัด 

 
 
 
 

10,000 
 

รวม 10,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     7.1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 
     7.2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
.  - 
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

นักเรียนร๎อยละ 95 มีพฤติกรรมอยูํในกลุํมปกติ ร๎อยละ 80 

นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้น ร๎อยละ 80 

โรงเรียนจัดระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 80 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือก ากับ ดูแลให๎นักเรียนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่ 

    พึงประสงค์ตามหลักสูตร  

2. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
ลงชื่อ        ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

                 (นายพหล สุขโข)  
      หวัหน๎ากลุํมกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
                                ลงชื่อ                            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                        (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
 

ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                                    ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                           (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                     ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 40   ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  

หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมกิจการนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายพหล สุขโข และคณะครูกลุํมงานกิจการนักเรียน 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

สอดคล้องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษา  เพื่อให๎ผู๎เรียน

เกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพควบคูํกับการมีคุณธรรม สามารถด ารงชีพ  อยูํในสังคมและ

ท๎องถิ่นของตนเอง อันจะสํงผลให๎ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอยํางมั่นคงและยั่งยืนตํอไป  พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหํงชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสูํการพัฒนาดังกลําวได๎ให๎ความส าคัญ กับการมีสํวนรํวม

ของชุมชนและท๎องถิ่นในการสํงเสริมการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได๎จากสาระส าคัญ  ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9(6) ให๎จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีสํวนรํวม ของบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น เข๎ามามีบทบาทและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา  พัฒนาสถานศึกษาใน

ด๎านตํางๆ เชํน รํวมสนับสนุนกิจกรรมให๎ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะในการจัดการศึกษา  โดยผํานความเห็น

ของผู๎บริหารสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให๎การจัดการศึกษาสอดคล๎องกับความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมและ

ท๎องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง  
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2. วัตถุประสงค์   

 2.1 เพ่ือให๎คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียนของโรงเรียนดงมะไฟวิทยา และผู๎เกี่ยวข๎อง ได๎รับ

ความรู๎ความเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน  

 2.2 เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพ ที่ดีโดยได๎

พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคตํางๆ ใน

การบริหารงานของคณะกรรมการ  

 2.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพทางด๎านการบริหารงานของกรรมการเครือขําย ผู๎ปกครอง

นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

3. เป้าหมาย 

  3.1. เชิงปริมาณ 

1. เครือขํายผู๎ปกครองนักเรียนของโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

2. บุคลากรทุกคนในกลุํมงานกิจการนักเรียนมีให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน 

  3.2. เชิงคุณภาพ  

  1. โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  ได๎รับการสนับสนุน และการมีสํวนรํวม ในการจัดการศึกษาจากกรรมการ

เครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน  

 

4. วิธีการด าเนินงาน 

 
ที ่

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระยะเวลา 

ด าเนินงานงาน 

ผู้รับผิดชอบ  
 

1 กิจกรรมที่ 1.พัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    1. ประชุม /ส ารวจปัญหา 

    2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

    3. อบรมพัฒนาตนเอง 

    4. การติดตามและประเมินผล 

 

 

 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

 

 นายพหล สุขโข และคณะ

ครูกลุํมงานกิจการนักเรียน 
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ที ่

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระยะเวลา 

ด าเนินงานงาน 

ผู้รับผิดชอบ  
 

2 กิจกรรมที่ 2. ประชุมเครือขํายผู๎ปกครอง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมเครือขํายผู๎ปกครอง 

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในส านักงาน 

 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

 

นายพหล สุขโข และคณะ

ครูกลุํมงานกิจการ

นักเรียน- กลุํมกิจการ

นักเรียน 

3 ติดตามผลการประสานงานกับผํายตําง ๆ 

 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพหล สุขโข และคณะ

ครูกลุํมงานกิจการนักเรียน 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

       ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6. งบประมาณ 
    6.1. งบประมาณจ านวน   10,000    บาท 
    6.2. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 

  กิจกรรม   งบประมาณ 
 

กิจกรรมที่ 1.พัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    1. ประชุม /ส ารวจปัญหา 

    2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

    3. อบรมพัฒนาตนเอง 

    4. การติดตามและประเมินผล 

 

 

 กิจกรรมที่ 2. พัฒนาห๎องกลุํมกิจการนักเรียน 

1. ประชุมเครือขํายผู๎ปกครอง 

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในส านักงาน 

8,000 

กิจกรรมที่ 3  การติดตามและประเมินผล  
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     7.1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 
     7.2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
8. ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย  

1. บุคลากรทุกคนในกลุํมงานกิจการนักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงาน ร๎อยละ 80 

2. เครือขํายผู๎ปกครองนักเรียนและผู๎เกี่ยวข๎องมีความรู๎และเข๎าใจบทบาท หน๎าที่ของ

คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน 

ร๎อยละ 80 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เครือขํายผู๎ปกครองนักเรียนและผู๎เกี่ยวข๎องมีความรู๎และเข๎าใจบทบาท หน๎าที่ของคณะกรรมการ

เครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน  
2. เครือขํายผู๎ปกครองนักเรียน ได๎มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ และความคิดเห็น เสนอแนะ

ประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ ในการก ากับดูแลนักเรียน  
 
 

ลงชื่อ        ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายพหล สุขโข)  

      หวัหน๎ากลุํมกิจการนักเรียน 
 
 
                                ลงชื่อ                            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                        (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                                    ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                           (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                     ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 41  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมกิจการนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ ส.ต.อ.เชิญชาติ   บุรเนตร และคณะครูกลุํมงานกิจการนักเรียน 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล้องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายประกาศท าสงครามกับยาเสพติด  และต๎องปลอดยาเสพติดอยําง

ถาวร โรงเรียนจึงได๎มีมาตรการการเฝ้าระวัง เน๎นการหยุดยั้งอยํางถาวร เพ่ือเป็นการป้องกัน และสร๎าง

ภูมิค๎ุมกันแกํนักเรียนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งหาแนวทางการป้องกันแก๎ไขปัญหาตามนโยบายโรงเรียนสํงเสริม

สุขภาพ กลุํมกิจการนักเรียนเห็นความส าคัญดังกลําว จึงได๎ด าเนินงานโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายา

เสพติดอยํางตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให๎นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาทุกคนปลอดภัยและหํางไกลจากยาเสพติด 

3. เป้าหมาย      

3.1 เชิงปริมาณ  

    นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติด ร๎อยละ 100 

   3.2 เชิงคุณภาพ  

         นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาทุกคนปลอดภัยจากยาเสพติด 
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กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 

1 

 

กิจกรรมที่ 1. สร๎างความเข๎าใจ/สร๎างจิตส านึก 

    1. อบรมให๎ความรู๎ 

    2. ผลิตสื่อ/รณรงค์ 

ต.ค. 64 – 30 

ก.ย. 65 

ส.ต.อ.เชิญชาติ   บุรเนตร 

และคณะครูกลุํมงานกิจการ

นักเรียน 

2 กิจกรรมที่ 2. น าความรู๎สูํการปฏิบัติ 

   .  1. ด าเนินงานตามโครงการ 

      1.1. ตรวจปัสสาวะ 

      1.2 แก๎ไขพฤติกรรมนักเรียน 

      1.3. ประสานความรํวมมือกับผู๎ปกครอง/หนํวยงาน

ที่เก่ียวข๎องในการแก๎ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

ต.ค. 64 – 30 

ก.ย. 65 

ส.ต.อ.เชิญชาติ   บุรเนตร 

และคณะครูกลุํมงานกิจการ

นักเรียน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6. งบประมาณ 
    6.1. งบประมาณจ านวน 5,000    บาท 
    6.2. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1. สร๎างความเข๎าใจ/สร๎างจิตส านึก 

    1. อบรมให๎ความรู๎ 

    2. ผลิตสื่อ/รณรงค์ 

 

กิจกรรมที่ 2. น าความรู๎สูํการปฏิบัติ 

   .  1. ด าเนินงานตามโครงการ 

      1.1. ตรวจปัสสาวะ 

      1.2 แก๎ไขพฤติกรรมนักเรียน 

      1.3. ประสานความรํวมมือกับผู๎ปกครอง/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการแก๎ไขปัญหา

พฤติกรรมนักเรียน 

 
 
 

5,000 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     7.1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 
     7.2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
              - 

ตัวช้ีวัด   ค่าเป้าหมาย 

 -นักเรียนทุกคนปลอดยาเสพติด ร๎อยละ 100 
 
 

         ลงชื่อ              ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
              ( ส.ต.อ.เชิญชาติ   บุรเนตร) 
           ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา  

 

ลงชื่อ   ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายพหล สุขโข) 

      หวัหน๎ากลุํมกิจการนักเรียน 
 

 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 42  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (คณะกรรมการนักเรียน) 

หนํวยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมกิจการนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายพหล สุขโข และคณะครูกลุํมงานกิจการนักเรียน 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

สอดคล้องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ   พุทธศักราช  2542  มาตรา  7  ก าหนดวําในกระบวนการ

เรียนรู ๎มุ ํงปลูกฝังจิตส านึกที ่ถ ูกต๎องเกี ่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย    อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  รู ๎จักรักษาและสํงเสริมสิทธิ  หน๎าที่  เสรีภาพ  การเคารพกฎหมาย  

ความเสมอภาค  และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู๎จักรักษาผลประโยชน์

สํวนรวมและของประเทศชาติ  มาตรา  24 ( 3)  การจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง            

ฝึกการปฏิบัติได๎  ท าได๎  คิดเป็น  ท าเป็น  เพื่อเป็นการสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  จึงจัดให๎มี

การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนขึ ้น เพื ่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกทางการเมือง                 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยแกํเยาวชน  ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย  น าความรู๎ที่ได๎ไปปฏิบัติจริงใน

การเลือกประธานนักเรียน  และเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการเลือกตั้งให๎กับชุมชนได๎ 
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3. เป้าหมาย 

3.1.เชิงปริมาณ     

1. ปลูกฝังจิตส านึกทางด๎านการปกครองระบบอบประชาธิปไตย  และน าไปประยุกต์ใช๎ใน    

    ชีวิตประจ าวันได๎ 

2. จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง    

3.2. เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

    ทรงเป็นพระประมุข  ร๎อยละ  90 

2. คณะกรรมการนักเรียนสามารถปฏิบัติงานด๎านการสํงเสริมประชาธิปไตย ความมีวินัย และ 

    และสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่ดีงามได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 กิจกรรมที่ 1. เลือกตั้งประธานนักเรียน 

1. ประชุมคณะกรรมการกลุํม กิจการนักเรียน 

     2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

     3. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

     4. เลือกตั้งประธานนักเรียน 

 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

นายพหล สุขโข และ

คณะครูกลุํมงานกิจการ

นักเรียน 

 

2 กิจกรรมที่ 2. ศึกษาพัฒนาคณะกรรมการ

นักเรียน 

1. คณะกรรมการนักเรียนศึกษาดูงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายพหล สุขโข และ

คณะครูกลุํมงานกิจการ

นักเรียน 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
    นายพหล สุขโข และคณะครูกลุํมงานกิจการนักเรียน 
6. งบประมาณ 
    6.1. งบประมาณจ านวน  2,000   บาท 
    6.2. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 
 



225 
 

 

 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1. เลือกตั้งประธานนักเรียน 

1. ประชุมคณะกรรมการกลุํม กิจการนักเรียน 

     2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

     3. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

     4. เลือกตั้งประธานนักเรียน 

กิจกรรมที่ 2. ศึกษาพัฒนาคณะกรรมการนักเรียน 

1. คณะกรรมการนักเรียนศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

2,000 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

     1. ปัจจัยความเสี่ยง 

              - 

     2. แนวทางบริหารความเสี่ยง 

 - 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการเลือกตั้ง 

2. นักเรียนทุกคนมีจิตส านึกทางการเมือง 

ร๎อยละ  80 

ร๎อยละ  80 

1.  ได๎ประธานและคณะกรรมการนักเรียน  1  คณะ 

2. คณะกรรมการนักเรียนสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ  80 

ร๎อยละ  80 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการเลือกตั้งประธานนักเรียน 

2. มีประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนที่มีคุณภาพ 

3. นักเรียนทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสามารถน าไปใช๎               

ในชีวิตประจ าวันได๎ 
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ลงชื่อ            ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
                 (นายพหล สุขโข)  

        หัวหน๎ากลุํมกิจการนักเรียน 
 
 
                                ลงชื่อ                                  ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 43         โครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    ในสถานศึกษา  

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมกิจการนักเรียน โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายอรรถพล พิมพา และกลุํมงานกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล้องกับนโยบาย 
  ( ⁄ )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  2 
               ( ⁄ )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ 2   
               ( ⁄ )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎าน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ ข๎อที่  2 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER  ONE เกิดจากความหํวงใยของ
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ตํอประชาชนชาวไทย  โดยเฉพาะกลุํมเด็กและกลุํม
เยาวชนที่เป็นกลุํมขนาดใหญํ  เพราะมีจ านวนถึง ๒๑ ล๎านคนและเป็นกลุํมที่มีคุณคําอยํางยิ่งตํอการพัฒนา
ประเทศ  นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุํมที่เสี่ยงตํอการติดยาเสพติดสูง  เนื่องจากเป็นวัยที่ที่ต๎องการเรียนรู๎ในสิ่งตําง 
ๆ แตํยังขาด วุฒิภาวะทางอามรณ์ท่ีดีพอ  รวมทั้งต๎องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งรํางกายและจิตใจ  จึงทรง
ระกรุณาเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งปัจจุบันได๎ใช๎ชื่อเพ่ือให๎งํายตํอ
การรณรงค์วําโครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ
ให๎ด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ  โดยความรํวมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน  
กระตุ๎นปลูกจิตส านึกของปวงชนในชาติให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจและความตระหนักวําการที่จะเอาชนะปัญหา
ยาเสพติดมิใชํหน๎าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตํทุกคนในชาติจะรํวมแรง  รํวมใจกันเป็นพลังแผํนดินที่จะตํอสู๎
เพ่ือเอาชนะปัญหายาเสพติดให๎ได๎โดยเร็ว โดยทรงมีพระประสงค์มุํงเน๎นการรณรงค์ในกลุํมเป้าหมายหลัก คือ
วัยรุํนและเยาวชน  โดยกลวิธสีร๎างกระแสแสดงพลังอยํางถูกต๎องโดยไมํข๎องแวะกับยาเสพติด  การเสริมสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันทางจิตให๎แกํเยาวชนในชุมชน จัดระบบการบ าบัดรักษารองรับภายใต๎โครงการ “ใครติดยา  ยกมือ
ขึ้น ” ทั้งนี้เพ่ือคืนคนดีสูํสังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ ้า  ตลอดจนการสร๎างเครือขํายสมาชิกและชมรม 
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TO BE NUMBER  ONE เพ่ือรํวมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการ
เติมสิ่งที่ดีให๎กับชีวิต  เพ่ือให๎เกิดคํานิยมของการ “ เป็นหนึ่ง  โดยไมํพ่ึงยาเสพติด ” 
   ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได๎ด าเนินการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง ภายใต๎ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนและยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให๎สถานศึกษาได๎รับการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยํางยั่งยืน  
  โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
จึงได๎จัดโครงการ TO BE NUMBER  ONE ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2) เพ่ือให๎นักเรียนรู๎และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให๎โทษ  
 3) เพ่ือให๎นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให๎โทษทุกชนิด 
 4) เพ่ือให๎นักเรียนเห็นคุณคําของตนเอง และรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไว๎ 
 5) เพ่ือให๎นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ หรือท ากิจกรรมสร๎างสรรค์ ให๎มีสุขภาพจิตที่แข็งแรง  
 6) เพ่ือสํงเสริมให๎บุคลากรภายในและภายนอกเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงานป้องกันและแก๎ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนบ๎านคลองใหญํใต๎ปลอดจากยาเสพติด ร๎อยละ 100 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      1. นักเรียนสามารถป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยํางยั่งยืน 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. ประชุม /ส ารวจปัญหา 

    2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

    3.แตํงตั้งคณะท างาน 

    4. ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายอรรถพล พิมพา 
และกลุํมงานกิจการ

นักเรียน 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    5. รายงานผลขั้นเตรียม 

2 กิจกรรมที่ 2                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1. แตํงตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   2. ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใน
การด าเนินกิจกรรม 
   3. กิจกรรมการป้องกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติด เพื่อให๎บุคลากรและนักเรียนได๎เรียนรู๎
และศึกษา ดังนี้ 
  - กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
  - กิจกรรมรณรงค์วันต๎านยาเสพติดสากล 
- กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าและนักเรียนที่มี
ตน๎ทุนชีวิตเสียงและต า่ในการปอ้งกันยาเสพติด 
- กิจกรรม To be Number One 

  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายอรรถพล พิมพา 
และกลุํมงานกิจการ

นักเรียน 

3 กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. รองผู๎อ านวยการประเมินผลการมีสํวน

รํวมของครู 

    2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     3. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายอรรถพล พิมพา 
และกลุํมงานกิจการ

นักเรียน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณ จ านวน 20,000  บาท  
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. ประชุม /ส ารวจปัญหา 
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กิจกรรม งบประมาณ 

    2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

    3.แตํงตั้งคณะท างาน 

    4. ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

5. รายงานผลขั้นเตรียม 

 

 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. แตํงตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน  
   2. ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการด าเนินกิจกรรม 
   3. กิจกรรมการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให๎บุคลากรและ
นักเรียนได๎เรียนรู๎และศึกษา ดังนี้ 
  - กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
  - กิจกรรมรณรงค์วันต๎านยาเสพติดสากล 
- กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าและนักเรียนที่มีต๎นทนุชวีิตเสียงและต ่าในการป้องกัน
ยาเสพติด 
- กิจกรรม To be Number One 

 

20,000 

 

 

กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                        
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. รองผู๎อ านวยการประเมินผลการมีสํวนรํวมของครู 

    2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. โรงเรียนดงมะไฟวิทยาป้องและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) โรงเรียนดงมะวิทยา ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร๎อยละ 100 
2) นักเรียนโรงเรียนดงมะวิทยา รู๎และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให๎โทษ  
3) นักเรียนโรงเรียนดงมะวิทยา สามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให๎โทษทุกชนิด 
4) นักเรียนโรงเรียนดงมะวิทยา เห็นคุณคําของตนเองและรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 
5) นักเรียนโรงเรียนดงมะวิทยา ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ หรือท ากิจกรรมสร๎างสรรค์ ให๎มี

สุขภาพจิตที่แข็งแรง 
6) เพ่ือสํงเสริมให๎บุคลากรภายในและภายนอกเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงานป้องกันและแก๎ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 
 

          ลงชื่อผู ๎    รับผิดชอบโครงการ 
    (นายอรรถพล พิมพา)  
ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 

ลงชื่อ             ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                 (นายพหล สุขโข)  

        หัวหน๎ากลุํมกิจการนักเรียน 
 
 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 44         พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนดงมะไฟวิทยา   

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารงานบุคคล โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายเสนํห์ ลดาพงษ์ และกลุํมบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล้องกับนโยบาย 
  ( ⁄ )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  2 
               ( ⁄ )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ 2   
               ( ⁄ )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎าน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ ข๎อที่  2 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให๎การสํงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุํมบุคคลให๎บรรลุผลและมีความสะดวกรวดเร็วใน

การให๎บริการแกํบุคลากรและประชาสัมพันธ์ข ๎อมูลการปฏิบัต ิราชการแกํคณะครูและบุคลากรให๎มี

ประสิทธิภาพสนองนโยบายการกระจายอ านาจและสํงเสริมความเข๎มแข็งในสถานศึกษา งานบุคคลจึงได๎จัดท า

โครงการเพื่อพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบงานในกลุํมบุคคลให๎มีประสิทธิภาพ 

 2. กลุํมบุคคลสามารถให๎บริการแกํคณะครูและบุคลากรได๎อยํางทั่วถึงและทันเวลา 

3. เป้าหมาย 
3.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. บุคลากรในกลุํมบุคคลปฏิบัติงานได๎ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 

2. กลุํมบุคคลมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอและให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. การปฏิบัติงานของกลุํมบุคคลมีความถูกต๎องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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2. คณะครูและบุคลากร และผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการให๎บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. ประชุม /ส ารวจปัญหา 

    2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

    3.แตํงตั้งคณะท างาน 

    4. ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

    5. รายงานผลขั้นเตรียม 

   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายเสนํห์ ลดาพงษ์ 
และกลุํมบริหารงาน

บุคคล 
 

2 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     1. ประสานงานหนํวยงานที่ผู๎เกี่ยวข๎อง 

     2. ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือจัดซื้อและ

ซํอมแซม 

    3. ด าเนินงานตามโครงการ 

3.1 จัดท าเอกสารในกลุํมบุคคล 

3.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 

3.3 ซํอมแซมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีช ารุด 

3.4 จัดท าทะเบียนวันลา 

3.5 จัดท าทะเบียนครูและบุคลากร 

    4. รายงานผลการปฏิบัติการ 

  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายเสนํห์ ลดาพงษ์ 
และกลุํมบริหารงาน

บุคคล 
 

3 กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. รองผู๎อ านวยการประเมินผลการมีสํวน

รํวมของครู 

    2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     3. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายเสนํห์ ลดาพงษ์ 
และกลุํมบริหารงาน

บุคคล 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณ จ านวน 70,000  บาท  
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. ประชุม /ส ารวจปัญหา 

    2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

    3.แตํงตั้งคณะท างาน 

    4. ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

5. รายงานผลขั้นเตรียม 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. ประสานงานหนํวยงานที่ผู๎เกี่ยวข๎อง 

    2. ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือจัดซื้อและซํอมแซม 

    3. ด าเนินงานตามโครงการ 

3.1 จัดท าเอกสารในกลุํมบุคคล 

3.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 

3.3 ซํอมแซมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีช ารุด 

3.4 จัดท าทะเบียนวันลา 

3.5 จัดท าทะเบียนครูและบุคลากร 

    4. รายงานผลการปฏิบัติการ 

 

70,000 

 

 

กิจกรรมที ่3   ประเมินและพัฒนา                                        
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. รองผู๎อ านวยการประเมินผลการมีสํวนรํวมของครู 

    2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. การปฏิบัติงานของกลุํมบุคคลมีความถูกต๎องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ร๎อยละ 80 

2. คณะครูและบุคลากร และผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการให๎บริการไมํน๎อยกวํา

ร๎อยละ 80 

ร๎อยละ 80 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การปฏิบัติงานของกลุํมบุคคลมีความถูกต๎องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. คณะครูและบุคลากร และผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการให๎บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

 
 

          ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
    (นายเสนํห์ ลดาพงษ์)  
 หัวหน๎ากลุํมบริหารงานบุคคล 

 
 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โครงการที่ 45 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรภายในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการตํอเนื่องโครงการใหมํ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 
สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ตัวบํงชี้ที่  7.8 – 7.9 
กลุํมท่ีรับผิดชอบ กลุํมบริหารงานบุคคล 
ผู๎เสนอและรับผิดชอบโครงการ นายเสนํห์ ลดาพงษ์ 
ระยะเวลา    ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 หลักการบริหารนั้นถือวํา บุคคลมีความส าคัญที่สุด ดังนั้นการบริหารกลุํมบริหารบุคคลในสถานศึกษา จึง
เป็นภารกิจส าคัญที่มุํงสํงเสริมให๎สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ตาม
หลักธรรมาภิบาล ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนา  มีความรู๎ ความสามารถและมี
จิตส านึก  ให๎การปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ  มีขวัญและก าลังใจ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ 
มีความม่ันคงและความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ  ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นส าคัญ 
 ขวัญและก าลังใจน ามาซึ่งแรงจูงใจในการท างาน  ถ๎าบุคลากรในหนํวยงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน
แล๎ว  ยํอมสํงผลให๎บุคลากรมีความรู๎สึกที่ดีตํอการท างาน ท างานอยํางมีความสุข  มีพลังที่จะสร๎างสรรค์ผลงาน 
ไมํเฉื่อยชาและท๎อแท๎  การสร๎างขวัญและก าลังใจให๎กับบุคลากรในหนํวยงานจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการท างาน 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 สร๎างขวัญและก าลังใจให๎แกํผู๎บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
2.2 เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการท างานของครู และบุคลากรในโรงเรียน 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ได๎รับขวัญและก าลังใจในการท างาน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู๎บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนปฏิบัติได๎เต็มศักยภาพอยํางมีความสุข 
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4.วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา 

1. ส ารวจวันเดือนปีเกิดของบุคลากรทุกทําน ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
2.  สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรภายในโรงเรียน ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

3. สรุป ประเมิน และรายงานผลโครงการ ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

5. งบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท จากเงินอุดหนุนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
7. ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ร๎อยละ 90 มีความพึงพอใจ 

การสังเกต/ สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
8.2 ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีประสิทธิภาพในการท างานและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งภายในโรงเรียน 
8.3 มิตรภาพและความสามัคคีของผู๎บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 

 

          ลงชื่อ                      ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
    (นายเสนํห์ ลดาพงษ์)  
 หัวหน๎ากลุํมบริหารงานบุคคล 

 
 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 46         พัฒนากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายสุวิทย์ เขตชมภู  
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล้องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   6 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 6 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให๎การสํงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุํมธุรการ(บริหารงานทั่วไป) บรรลุผลและมีความ

สะดวกรวดเร็วในการให๎บริการแกํบุคลากรและหนํวยงาน  ตลอดจนจัดระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษา

ให๎เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายการกระจายอ านาจและสํงเสริมความ

เข๎มแข็งในสถานศึกษา จ าเป็นต๎องมีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอ และมีคุณภาพ  

ดังนั้นจึงได๎จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบงานในกลุํมธุรการให๎มีประสิทธิภาพ 

 2. กลุํมธุรการมีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอและให๎บริการ 

                  ได๎อยํางทั่วถึงและทันเวลา 

3. เป้าหมาย   

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

 1. บุคลากรในกลุํมธุรการปฏิบัติงานได๎ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 

 2. กลุํมธุรการมีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอ และให๎บริการได๎ทั่วถึง 
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3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 1. การปฏิบัติงานของกลุํมธุรการมีความถูกต๎องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 2. ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการให๎บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80  

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.ส ารวจสภาพปัญหา  

2.เสนอโครงการ 

3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 

5.รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์ เขตชมภู  

2 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1. ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

   2.ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือจัดซื้อและซํอมแซม 

   3. ด าเนินงานตามโครงการ 

     3.1 จัดท าเอกสารในกลุํมธุรการ 

     3.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  

     3.3 ซํอมแซมวัสดุอุปกรณ์ท่ีช ารุด 

     3.4 จัดท าทะเบียนวันลา 

     3.5 ให๎บริการระบบ E-Filling  และงานสาร

บรรณ    

   3.6 จัดท าทะเบียนการใช๎รถตู๎โรงเรียน      

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์ เขตชมภู 

3 กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินภายในสถานศึกษา 

2. สรุปรายงานการประเมิน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์ เขตชมภู 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณ จ านวน 5,000  บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.ส ารวจสภาพปัญหา  

2.เสนอโครงการ 

3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 

5.รายงานผลขั้นเตรียมการ 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1. ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

   2.ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือจัดซื้อและซํอมแซม 

   3. ด าเนินงานตามโครงการ 

     3.1 จัดท าเอกสารในกลุํมธุรการ 

     3.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  

     3.3 ซํอมแซมวัสดุอุปกรณ์ท่ีช ารุด 

     3.4 จัดท าทะเบียนวันลา 

     3.5 ให๎บริการระบบ E-Filling  และงานสารบรรณ    

   3.6 จัดท าทะเบียนการใช๎รถตู๎โรงเรียน      

 

5,000 

กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินภายในสถานศึกษา 

  2. สรุปรายงานการประเมิน 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. บุคลากรในกลุํมธุรการปฏิบัติงานได๎ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ   ร๎อยละ 90 

2. กลุํมธุรการมีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอ และ

ให๎บริการได๎ทั่วถึง 

ร๎อยละ 90 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การปฏิบัติงานของกลุํมธุรการมีความถูกต๎องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 2. ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการให๎บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80  

 

          ลงชื่อ     ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
    (นายสุวิทย์ เขตชมภู)  
 หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป 

 
 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 

                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 47   โครงการพัฒนางานโสตทัศนปูกรณ์ 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล้องกับนโยบาย 
             ( ⁄ )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   6 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄ )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 6 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ก าหนดให๎มีการตั้งส านักงาน รับรอง

มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อท าหน๎าที่ประเมินคุณภาพ การศึกษาของ

สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมุํงหวังวําจะท าให๎สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของ ไทยทั้งระบบ จาก

บทบัญญัติดังกลําวสํงผลให๎สถานศึกษาทุกแหํง ต๎องด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาโดยอยูํบน

พื้นฐานของหลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการ  บริหารการศึกษาของประเทศ 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจ าเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข๎อง ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 

ครู ผู๎ปกครอง และนักเรียน ดังนั้นขําวสาร และข๎อมูลตําง ๆ ของโรงเรียน จ าเป็นต๎องมีการประชาสัมพันธ์

ให๎แกํผู๎ปกครอง ชุมชน และหนํวยงานอื่น ๆ ให๎ รับทราบ จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องจัดท าโครงการนี้ เพื่อ

เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ถึงข๎อมูล และผลการท างานของโรงเรียน  

2. วัตถุประสงค์  

1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์อยํางเพียงพอ  

2. มีการประชาสัมพันธ์ข๎อมูล และผลการท างานของโรงเรียน  
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3. เพ่ือให๎ชุมชน และผู๎ปกครองได๎รับทราบขําวสารและเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม การเรียน

การสอน  

3. เป้าหมาย   

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1.  มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์  

2. มีวารสารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  

3. มี Web Site โรงเรียน  

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ ครบถ๎วนอยํางน๎อย 90%  

2. ชุมชน และผู๎ปกครองได๎รับทราบขําวสาร และเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม อยํางน๎อย 80% 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                                

1.ส ารวจสภาพปัญหา  

2.เสนอโครงการ 

3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 

5.รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 

2 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียน 

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางาน

โสตทัศนูปกรณ์ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 

3 กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินภายในสถานศึกษา 

2. สรุปรายงานการประเมิน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 

 



244 
 

 

 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 

6.1 งบประมาณ จ านวน 10,000  บาท  
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                                
1.ส ารวจสภาพปัญหา  

2.เสนอโครงการ 

3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 

5.รายงานผลขั้นเตรียมการ 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                                
1. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียน 

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 

 

10,000 

กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินภายในสถานศึกษา 

  2. สรุปรายงานการประเมิน 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 

 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ครบถ๎วน ร๎อยละ 90 

3. นักเรียน ชุมชน และผู๎ปกครองได๎รับทราบขําวสาร และเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม ร๎อยละ 90 

4. มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ ร๎อยละ 90 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์อยํางเพียงพอ  

2. มีการประชาสัมพันธ์ข๎อมูล และผลการท างานของโรงเรียน  

 

 

 

          ลงชื่อ                      ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
    (นายธนพงศ์ จิตมาตย์)  
   ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 

          ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ 
    (นายสุวิทย์ เขตชมภู)  
 หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป 
 
 

 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 48   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / สมาคมศิษย์เก่า 

    ผู้ปกครองและครู 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายสุวิทย์ เขตชมภู 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล้องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   6 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 6 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให๎โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อท าหน๎าที่ก ากับและสํงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ตลอดจนสํงเสริมการมีสํวนรํวม

ของผู๎ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท๎องถิ่นในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการประสานสัมพันธ์ที่ดีระห วําง

โรงเรียนกับชุมชน จึงได๎จัดให๎มีการโครงการประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือสํงเสริมสนับสนุน การด าเนินงานของ

โรงเรียนอยํางตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือเป็นการประสานสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. เพ่ือประชุมหารือข๎อราชการและบริหารงานแบบมีสํวนรํวม 

3. เป้าหมาย   

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

       โรงเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / สมาคมศิษย์เกําผู๎ปกครองและครู  

อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 
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3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

การด าเนินงานของโรงเรียนได๎รับการตรวจสอบและสํงเสริมสนับสนุนด๎านการจัดการศึกษา  

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / สมาคมศิษย์เกํา ผู๎ปกครองและครู สํงผลให๎การบริหารโรงเรียน        

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                                
1.ส ารวจสภาพปัญหา  

2.เสนอโครงการ 

3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 

5.รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์ เขตชมภู 

2 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                               
    1. ประสานคณะกรรมการฯเกี่ยวข๎อง 

    2. ออกหนังสือเชิญประชุม 

    3. ด าเนินงานตามโครงการ 

     3.1 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขออนุมัติแผนฯ/รายงานผล

การด าเนินงานปีการศึกษาที่ผํานมา/ขอ

อนุมัติใช๎เงินผ๎าป่าการศึกษาเพ่ือจัดซื้อเครื่อง

เสียงและเครื่องดนตรีตามวัตถุประสงค์ 

      3.2 จัดประชุมคณะ กรรมการสมาคม

ศิษย์เกําผู๎ปกครองและครูเพ่ือคัดเลือก

คณะกรรมการชุดใหมํและขออนุมัติใช๎เงินตํอ

เติม หอประชุม 

   3.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือ

การจ๎างครูสอน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์ เขตชมภู 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประเมินภายในสถานศึกษา 

2. สรุปรายงานการประเมิน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์ เขตชมภู 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 

6.1 งบประมาณ จ านวน 3,000  บาท  
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                                
1.ส ารวจสภาพปัญหา  

2.เสนอโครงการ 

3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 

5.รายงานผลขั้นเตรียมการ 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                               
    1.  ประสานคณะกรรมการฯเกี่ยวข๎อง 

    2. ออกหนังสือเชิญประชุม 

    3. ด าเนินงานตามโครงการ 

     3.1 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขออนุมัติแผนฯ/

รายงานผลการด าเนินงานปีการศึกษาที่ผํานมา/ขออนุมัติใช๎เงินผ๎าป่าการศึกษา

เพ่ือจัดซื้อเครื่องเสียงและเครื่องดนตรีตามวัตถุประสงค์ 

      3.2 จัดประชุมคณะ กรรมการสมาคมศิษย์เกําผู๎ปกครองและครูเพ่ือ

คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหมํและขออนุมัติใช๎เงินตํอเติม หอประชุม 

   3.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือการจ๎างครูสอน 

 

3,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา     
1. ประเมินภายในสถานศึกษา 

  2. สรุปรายงานการประเมิน 

 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
      โรงเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน / สมาคม

ศิษย์เกํา ผู๎ปกครองและครู อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 

  ร๎อยละ 90 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การด าเนินงานของโรงเรียนได๎รับการตรวจสอบและสํงเสริมสนับสนุนด๎านการจัดการศึกษา  

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / สมาคมศิษย์เกํา ผู๎ปกครองและครู สํงผลให๎การบริหารโรงเรียน        

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
 
ลงชื่อ       ผู๎รับผิดชอบโครงการ    ลงชือ่                             ผู๎เหน็ชอบโครงการ 
           (นายสุวิทย์ เขตชมภ)ู                (นายชาตรี  ไตรยราช) 
        หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป              รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 49         บริหารและบ ารุงรักษารถตู้โรงเรียน  

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายสุวิทย์ เขตชมภู 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล้องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   6 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 6 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อให๎การสํงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานในการเดินทางของคณะครู นักเรียน ชุมชน มีความ

สะดวกรวดเร็วในการให๎บริการแกํบุคลากรและหนํวยงาน  ตลอดจนจัดระบบการบริหารจัดการในใช๎รถตู๎

โรงเรียน ตลอดจนระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษาให๎เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

สนองนโยบายการกระจายอ านาจและสํงเสริมความเข๎มแข็งในสถานศึกษา  จ าเป็นต๎องจัดท าโครงการการใช๎

บริการและซํอมบ ารงุรถตู๎โรงเรียนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจัดระบบบริการการใช๎รถตู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือให๎คณะครู บุคลกร นักเรียน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสามารถใช๎บริการรถตู๎ได๎ 

    อยํางทั่วถึง 

3. เพ่ือซํอมบ ารุงและดูแลรักษารถตู๎โรงเรียนให๎อยูํในสภาพใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย   

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

 1. คณะครู บุคลกร นักเรียน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสามารถใช๎บริการรถตู๎ได๎อยํางทั่วถึง 

 2. ระบบการใช๎บริการมีประสิทธิภาพ 
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3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1. คณะครู บุคลกร นักเรียน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสามารถใช๎บริการรถตู๎ได๎อยํางทั่วถึง 

2. รถตู๎โรงเรียนได๎รับการซํอมบ ารุงและดูแลรักษาให๎อยูํในสภาพใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. ผู๎รับบริการพึงพอใจในการให๎บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.ส ารวจสภาพปัญหา  

2.เสนอโครงการ 

3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 

5.รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์ เขตชมภู 

2 กิจกรรมที ่2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1. ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

   2.ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือบ ารุงรักษาและ

ซํอมแซม/เปลี่ยนอะไหลํ-น ้ามันเครื่อง 

   3. ให๎บริการรถตู๎ 

   4. จัดท าทะเบียนการใช๎รถตู๎โรงเรียน     

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์ เขตชมภู 

3 กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินภายในสถานศึกษา 

2. สรุปรายงานการประเมิน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์ เขตชมภู 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
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6.  งบประมาณ 
6.1 งบประมาณ จ านวน 10,000  บาท  

 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.ส ารวจสภาพปัญหา  

2.เสนอโครงการ 

3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 

5.รายงานผลขั้นเตรียมการ 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1. ประสานงานหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 

   2.ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือบ ารุงรักษาและซํอมแซม/เปลี่ยนอะไหลํ -

น ้ามันเครื่อง 

   3. ให๎บริการรถตู๎ 

   4. จัดท าทะเบียนการใช๎รถตู๎โรงเรียน     

 

10,000 

กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินภายในสถานศึกษา 

  2. สรุปรายงานการประเมิน 

 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
 



253 
 

 

 
 

 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. คณะครู บุคลกร นักเรียน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสามารถใช๎บริการรถตู๎ได๎

อยํางทั่วถึง 

  ร๎อยละ 90 

2. ระบบการใช๎บริการมีประสิทธิภาพ  ร๎อยละ 90 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.คณะครู บุคลกร นักเรียน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสามารถใช๎บริการรถตู๎ได๎อยํางทั่วถึง 
2.รถตู๎โรงเรียนได๎รับการซํอมบ ารุงและดูแลรักษาให๎อยูํในสภาพใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3.ผู๎รับบริการพึงพอใจในการให๎บริการไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
 

 

          ลงชื่อ         ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
    (นายสุวิทย์ เขตชมภู)  
 หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป 
 
 

 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 



254 
 

 

 
 

 

แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 50         ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายเสนํห์ ลดาพงษ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   6 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 6 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารเพื่อความส าเร็จและรักษาคุณภาพอยํางยั่งยืนในการเป็นโรงเรียนต๎นแบบโรงเรียนดี                

ศรีต าบลนั้น ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนต๎องมีความตระหนัก  เห็นความส าคัญ และมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของ

โรงเรียนรํวมกัน โดยมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา โดยบ๎าน วัด โรงเรียน  ชุมชน  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

มีสํวนรํวมซึ่งกันและกัน ตลอดจนชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎การสนับสนุน  เพื่อสํงเสริมความ

เข๎มแข็งในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง  โรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริมความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับ

ชุมชน ขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 2. เพ่ือให๎ชุมชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของโรงเรียน 

    และมีสํวนรํวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนดีศรีต าบลให๎มีคุณภาพ 

 3. เพ่ือให๎นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนดงมะไฟวิทยาได๎เข๎ารํวมกิจกรรมสืบสานประเพณี 

    ท๎องถิ่นกับชุมชนมากข้ึน 
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3. เป้าหมาย   

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1. โรงเรียนกับชุมชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีความสัมพันธ์อันดี 

2. โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจาก ชุมชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัด

การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

3. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนดงมะไฟวิทยาได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชนมากข้ึน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1. โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีความสัมพันธ์อันดีมากขึ้น 

2. ชุมชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความพึงพอใจในการมีสํวนรํวมจัดการศึกษา และ

มีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของโรงเรียนมากขึ้น 

3. โรงเรียนได๎รับการยอมรับและเชื่อถือศรัทธาจากชุมชนมากข้ึน 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ส ารวจสภาพปัญหา  

2.เสนอโครงการ 

3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 

5.รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายเสนํห์ ลดาพงษ์ 

2 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.  ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
2. แบํงหน๎าที่รับผิดชอบตามนโยบาย 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
     3.1 จัดกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ ทั้งใน
โรงเรียน และจัดกิจกรรมวันส าคัญท่ีโรงเรียน
เข๎ารํวมชุมชน / องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายเสนํห์ ลดาพงษ์ 



256 
 

 

 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
เชํน -วันลอยกระทง 
     -วันบุญมหาชาติ 
     - วันสงกรานต์ 
     - วันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา 
     - เดินรณรงค์เนื่องในวันส าคัญตํางๆ 
    - กิจกรรมตํางๆที่อปท.จัดกิจกรรมและ

โรงเรียนมีสํวนรํวม 

3 กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินภายในสถานศึกษา 

2. สรุปรายงานการประเมิน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายเสนํห์ ลดาพงษ์ 

 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 

6.1 งบประมาณ จ านวน 5,000  บาท  
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.ส ารวจสภาพปัญหา  

2.เสนอโครงการ 

3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 

5.รายงานผลขั้นเตรียมการ 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                               
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
1.  ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

 

5,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 

2. แบํงหน๎าที่รับผิดชอบตามนโยบาย 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
     3.1 จัดกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ ทั้งในโรงเรียน และจัดกิจกรรมวันส าคัญที่
โรงเรียนเข๎ารํวมชุมชน / องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน -วันลอยกระทง 
     -วันบุญมหาชาติ 
     - วันสงกรานต์ 
     - วันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา 
     - เดินรณรงค์เนื่องในวันส าคัญตํางๆ 
    - กิจกรรมตํางๆที่อปท.จัดกิจกรรมและโรงเรียนมีสํวนรํวม 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประเมินภายในสถานศึกษา 

  2. สรุปรายงานการประเมิน 

 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. โรงเรียนกับชุมชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 มีความสัมพันธ์อันดี 

  ร๎อยละ 90 

2. โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจาก ชุมชน และองค์กร 

ปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดการศึกษา 

อยํางตํอเนื่อง 

 ร๎อยละ 90 

3. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกับชุมชนมากข้ึน 

ร๎อยละ 90 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีความสัมพันธ์อันดีมากขึ้น 
2. ชุมชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความพึงพอใจในการมีสํวนรํวมจัดการศึกษา และมี

ความรู๎สึกเป็นเจ๎าของโรงเรียนมากขึ้น 
4. โรงเรียนได๎รับการยอมรับและเชื่อถือศรัทธาจากชุมชนมากข้ึน 
 

 
 

ลงชื่อ                    ผู๎เห็นชอบโครงการ 

     (นายเสนํห์ ลดาพงษ์)  

           หวัหน๎าชุมชนสัมพันธ์ 
 
 

          ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
    (นายสุวิทย์ เขตชมภู)  
 หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป 
 
 

 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 51    โครงการวันส าคัญของชาติ 
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายสุวิทย์ เขตชมภู และคณะคุณครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่  1 
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ ข๎อที่ 1 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ ในปัจจุบันเน๎นการฝึกฝน และเพ่ิมพูนให๎
ผู๎เรียน เป็นคนดีเป็นคนเกํง และอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ-พอเพียง 
ตลอดจนได๎ เห็นคุณคําขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รู๎รักสามัคคีมีความจงรักภักดีตํอชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ปฏิบัติตน มีคุณธรรมน าชีวิตอยํางสงบสุข 

2. วัตถุประสงค์   

 2.1 เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม, จริยธรรม คํานิยมท่ีดีงาม 
2.2 เพ่ือให๎นักเรียนแสดงความจงรักภักดีตํอชาติศาสนา พระมหากษัตริย์  
2.3 เพ่ือสร๎างความสามัคคีอันดีตํอบ๎าน  วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ  
2.4 เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ  
  3.1.2 นักเรียนทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับวันส าคัญตําง ๆ  
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  3.1.3 นักเรียนทุกคนมีความภูมิใจในความเป็นคนไทย  
  3.1.4 โรงเรียน วัด ชุมชน ได๎ท ากิจกรรมรํวมกัน 
 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนทุกคนสามารถแสดงออกถึงความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ผู๎มีพระคุณ
ด๎วยความ เต็มใจและภาคภูมิใจ  
  3.2.2 โรงเรียนเป็นผู๎น าในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  
  3.2.3 นกเรียนทุกคนได๎ปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับชุมชน  
  3.2.4 นักเรียนได๎ด าเนินรอยตามพระราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู๎มีคุณธรรม 
4. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียม (Plan)                                                  
1. ส ารวจสภาพปัญหา 

2. เสนอโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์ เขตชมภู และคณะ
คุณครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

2. ขั้นด าเนินการ (Do)     

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุม/วางแผน 

2. แตํงตั้งคณะท างาน 

3. วันส าคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย     

   – ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์ เขตชมภู และคณะ
คุณครโูรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ)  

       - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม 

        - คําถํายภาพกิจกรรม  

          - แบบประเมินกิจกรรม 

2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)  

        - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม 

 
 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

 
 

นายสุวิทย์ เขตชมภู และคณะ
คุณครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
        - คําถํายภาพกิจกรรม 

          - แบบประเมินกิจกรรม 

 

4. ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สรุปโครงการ 

2. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

3. เผยแพรํโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  
นายสุวิทย์ เขตชมภู และคณะ
คุณครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
  6.1 งบประมาณจ านวน   10,000     บาท 
  6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียม (Plan)  คําใช๎จําย 
     1. ส ารวจสภาพปัญหา 

     2. เสนอโครงการ                                       

- 

 กิจกรรมที่ 2   ขั้นด าเนินการ (Do)    คําใช๎จําย 
     1. ประชุม/วางแผน 

   2. แตํงตั้งคณะท างาน 

   3. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต๎องใช๎ 

   4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

  จัดกิจกรรมตามโครงการ 

1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ)  

       - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม 

        - คําถํายภาพกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

5,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 

          - แบบประเมินกิจกรรม 

2. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)  

        - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม 

        - คําถํายภาพกิจกรรม 

          - แบบประเมินกิจกรรม 

 

5,000 

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)  คําใช๎จําย 

    1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    2. รายงานผลการด าเนินงาน 

- 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Action) คําใช๎จําย 

1. สรุปโครงการ 

2. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

- 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. รับนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนดงมะไฟวิทยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามนโยบายของโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ร๎อยละ 100 

ร๎อยละ 100 

2. โรงเรียนมีระบบการรับนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 90 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนได๎เข๎ารับการศึกษาอยํางตํอเนื่องในสถานศึกษาตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดไว๎               
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ลงชื่อ     ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
    (นายสุวิทย์ เขตชมภู)  
 หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป 
 
 

 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการที่ 52   พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายสุวิทย์  เขตชมภู 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล้องกับนโยบาย 
             ( ⁄ )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   6 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄ )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 6 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

              การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดี เป็น คนดี  

คนเกํง และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  โรงเรียนต๎นแบบโรงเรียนดีศรีต าบล ถือเป็นเป้าหมายเพื่อให๎

สถานศึกษามีคุณภาพส าหรับเด็กในชนบทท๎องถิ่น  ให๎ชุมชน ภาคีเครือขําย องค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น 

รํวมกันจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวม  พัฒนาโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็ง มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง   ทั้งด๎าน

งานวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สุขภาพอนามัย งานอาชีพ และภูมิทัศน์ เป็นที่ยอมรับของชุมชน  เพื่อ

รักษาคุณภาพโรงเรียนต๎นแบบโรงเรียนดีศรีต าบลอยํางยั่งยืน  จึงควรพัฒนา อาคารเรียน อาคารประกอบ และ

ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ที่มีอายุการใช๎งานนาน มีการช ารุด เสื่อมสภาพ ไมํมั่นคงแข็งแรง อาจเกิดอันตรายตํอ

นักเรียน ครู และผู๎ใช๎บริการ รวมทั้งสภาพบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียนบางแหํงยังไมํได๎รับการพัฒนาและ

ดูแลรักษาเทําที ่ควร ดังนั ้นเพื ่อให๎โรงเร ียนมีอาคารเร ียน อาคารประกอบ ห๎องเร ียนคุณภาพ และ

ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ให๎มีความมั่นคง แข็งแรง สะอาด และปลอดภัย สามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม

และเพียงพอ ตลอดจนมีสภาพ ภูมิทัศน์ที่รํมรื่น สวยงาม เอื้อตํอการเรียนรู๎   จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นอยําง

ตํอเนื่อง 
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2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือก ากับดูแลอาคารสถานที่อยํางเป็นระบบ  ปลอดภัยและซํอมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุดให๎

เรียบร๎อย 

2. เพ่ือก ากับดูแลรักษาความสะอาดและการสุขาภิบาลให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย 

3. เพ่ือพัฒนาห๎องเรียนคุณภาพและห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ให๎เหมาะสม 

4. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให๎รํมรื่น สวยงาม  

สะอาด และเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ 

3. เป้าหมาย   

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

            1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า-น ้าประปาให๎ใช๎งานได๎ครบทุกอาคาร   

 2. ห๎องเรียน ห๎องน ้า ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ  และบริเวณโรงเรียนสะอาด 

 3. จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท าความสะอาดห๎องเรียน ห๎องน ้า ให๎เพียงพอ 

 4. ตํอเติมหลังคาหอประชุม  เทพื้นปูกระเบื้อง  และซํอมแซมห๎องน ้านักเรียน  

 5. จัดท าห๎องคณะกรรมการนักเรียน ห๎องดนตรี ห๎องประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา รํองระบายน ้า และโรง

อาหาร   

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

     1. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีความรํมรื่น สะอาด ปราศจากมลภาวะ  

 2. นักเรียนมีอาคารเรียน  ห๎องเรียนที่มั่นคงแข็งแรง เอื้อตํอการเรียนรู๎ และปลอดภัย 

 3. โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า น ้าประปา และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎งานได๎อยํางเพียงพอ 

 4. โรงเรียนมีรั้วโรงเรียนแข็งแรงตลอดแนว และห๎องน ้าสะอาด 

 5. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และมีนิสัย 

   รักความสะอาด 
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4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ส ารวจสภาพปัญหา  

2.เสนอโครงการ 

3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 

5.รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์  เขตชมภู 

2 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                               
1. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียน 

2. ด าเนินงานตามโครงการดังนี้ 

   2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ 4 ป้าย 

   2.2 คําซํอมแซมอาคาร/สิ่งกํอสร๎างอ่ืน/ปรับภูมิ

ทัศน์ 

   - ตํอเติมหลังคาหอประชุม 

   - เทพ้ืนและปูกระเบื้องหอประชุม 

   - กํอสร๎างโรงจอดรถ 

- กํอสร๎างถนนจ านวน 260  ตรม. 

   - ปรับภูมิทัศน์ด๎านข๎างหอประชุม 

   -  ลานกีฬา จ านวน  1,925  ตรม. 

   2.4 จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด  

   2.5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

3. ประกวดห๎องเรียนสะอาดสวยงาม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์  เขตชมภู 

3 กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินภายในสถานศึกษา 

2. สรุปรายงานการประเมิน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์  เขตชมภู 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 

6.1 งบประมาณ จ านวน 70,000  บาท  
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.ส ารวจสภาพปัญหา  

2.เสนอโครงการ 

3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 

5.รายงานผลขั้นเตรียมการ 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียน 

 2. ด าเนินงานตามโครงการดังนี้ 

   2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ 4 ป้าย 

   2.2 คําซํอมแซมอาคาร/สิ่งกํอสร๎างอ่ืน/ปรับภูมิทัศน์ 

        - ตํอเติมหลังคาหอประชุม 

       - เทพ้ืนและปูกระเบื้องหอประชุม 

       - กํอสร๎างโรงจอดรถ 

       - กํอสร๎างถนนจ านวน 260 ตร.ม. 

       - ปรับภูมิทัศน์ด๎านข๎างหอประชุม 

       -  ลานกีฬา จ านวน  1,925  ตรม. 

   2.4 จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด  

   2.5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

 

70,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินภายในสถานศึกษา 

  2. สรุปรายงานการประเมิน 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 

 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  - 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า-น ้าประปาให๎ใช๎งานได๎ครบทุกอาคาร     ร๎อยละ 90 

2. ห๎องเรียน ห๎องน ้า ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ  และบริเวณโรงเรียนสะอาด  ร๎อยละ 90 

3. จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท าความสะอาดห๎องเรียน ห๎องน ้า ให๎เพียงพอ ร๎อยละ 90 

4. ตํอเติมหลังคาหอประชุม  เทพื้นปูกระเบื้อง  และซํอมแซมห๎องน ้านักเรียน  ร๎อยละ 90 

5. จัดท าห๎องคณะกรรมการนักเรียน,ห๎องดนตรี,ห๎องประชาสัมพันธ์ , ลานกีฬา,

รํองระบายน ้า,โรงอาหาร   

ร๎อยละ 90 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีความรํมรื่น สะอาด ปราศจากมลภาวะ  
2. นักเรียนมีอาคารเรียน  ห๎องเรียน ที่มั่นคงแข็งแรง เอื้อตํอการเรียนรู๎ และปลอดภัย 
3. โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า น ้าประปา และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎งานได๎อยํางเพียงพอ 
4. โรงเรียนมีบริเวณพ้ืนที่สะอาด สวยงาม  รํมรื่น  ห๎องน ้าสะอาด 
5. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และมีนิสัยรักความสะอาด 
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          ลงชื่อ     ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
    (นายสุวิทย์ เขตชมภู)  
 หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป 
 
 

 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 53  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน 

หนวํยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายฐากูร แสนภูวา 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

สอดคล้องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง  สมบูรณ์ทั้งรํางกายและจิตใจเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทุกคน ซึ่งสํงผล
โดยตรงตํอการด ารงชีวิต การเรียน การท างาน  ดังนั้นทุกคนจึงควรได๎รับความรู๎ด๎านสุขภาพอนามัย รู๎จักดูแล
สุขภาพตนเองและได๎รับการดูแลเบื้องต๎นเมื่อเจ็บป่วยขณะอยูํในโรงเรียน  
 

2. วัตถุประสงค์   

1) เพ่ือให๎นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได๎นับการบริการด๎านสุขภาพอนามัยที่ดีและ
เพียงพอตํอความต๎องการ 

2) เพื่อจัดให๎มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 
3) เพื่อเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยแกํนักเรียน – ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ทุกคนในโรงเรียนและชุมชน 
4) เพื่อให๎นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ 
5) เพื่อให๎นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งรํางกายและจิตใจ 
6) เพื่อจัดเรือนพยาบาลให๎พร๎อมเป็นที่ให๎บริการอยํางสมบูรณ์ 
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3. เป้าหมาย 

3.1.เชิงปริมาณ     

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการดูแลสุขภาพอนามัย ทุกคนในโรงเรียนดงมะไฟวิทยา

3.2.เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียนอยูํใน
ระดับมาก 

2. ผลการประเมนินักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับการสุขภาพสมบูรณ์  
แข็งแรงดี  เฉลี่ยร๎อยละ 80 
 

4. วิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

1 กิจกรรมที่ 1.  

    1. ประสานงานหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 

    2. ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือจัดซื้อ 

    3. ด าเนินงานตามโครงการ 

       3.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ยารักสามัญประจ าบ๎าน 

         3.2 ติดตํอองค์การเภสัชกรรมในการติดตํอ

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายฐากูร แสนภูวา 

2 ขั้นติดตามและประเมินผล 

1. ประเมินจากการรักษาพยาบาลและการเข๎ารับ

การรักษา 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายฐากูร แสนภูวา 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
      พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 
6. งบประมาณ 
    6.1. งบประมาณจ านวน  4,000   บาท 
    6.2. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

1 กิจกรรมที่ 1.  

    1. ประสานงานหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 

    2. ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือจัดซื้อ 

    3. ด าเนินงานตามโครงการ 

       3.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ยารักสามัญประจ าบ๎าน 

         3.2 ติดตํอองค์การเภสัชกรรมในการติดตํอจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

4,000 

2 ขั้นติดตามและประเมินผล 

1. ประเมินจากการรักษาพยาบาลและการเข๎ารับการรักษา 

- 

 รวม 4,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

     1. ปัจจัยความเสี่ยง 

            - 

     2. แนวทางบริหารความเสี่ยง 

- 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนได๎รับขําวสารจากการประชาสัมพันธ์และให๎ความรํวมมือในการจัด

กิจกรรมตําง ๆ เพิ่มขึ้น  

ร๎อยละ  70 

 

2. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และได๎รับความรํวมมือในการสนับสนุน การ

จัดการศึกษามากข้ึน 

ร๎อยละ  70 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได๎รับขําวสารจากการประชาสัมพันธ์และให๎ความรํวมมือในการจัดกิจกรรมตําง ๆ เพิ่มข้ึน 

2. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และได๎รับความรํวมมือในการสนับสนุน การจัดการศึกษามาก

ขึ้น 
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       ลงชื่อ     ผู๎รับผิดชอบโครงการ 

                   (นายฐากูร แสนภูวา)  

ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 
 

          ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
    (นายสุวิทย์ เขตชมภู)  
 หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการที่ 54         โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
หนํวยงานที่รับผิดชอบ   กลุํมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายสุวิทย์ เขตชมภู 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

สอดคล้องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

 

1. หลักการและเหตุผล  

 จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 2019 ซึ่งมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขให๎ 

โรคไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 เป็นโรคร๎ายแรง ท าให๎เกิดการตื่นตระหนกของประชาชนทั่วโลกและคนไทย  

ซึ่งพบการระบาดไปในหลายประเทศสํงผลให๎มีผู๎เสียชีวิตจ านวนมาก สํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจสังคมอยําง 

รุนแรง สถานการณ์การระบาดก าลังแพรํกระจายยังไมํสามารถควบคุมได๎ สาเหตุการเสียชีวิตสํวนใหญํตัวไวรัส  

COVID-19 จะท าให๎เกิดการไข๎สูง จาม ไอ การอักเสบของปอดและเยื้อหุ๎มปอดอยํางรุนแรง แตํอยํางไรก็ตาม 

อัตราการตายไมํได๎สูงมากนักเพียง 1-3% ร๎อยแรงน๎อยกวํา SAR ซึ่งมีอัตราการตาย 10% ดังนั้น มาตรการการ 

ป้องกันไมํให๎ติดโรค COVID-19 นั้นถือวําจ าเป็นเพ่ือเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดตํออุบัติใหมํที่จะ 

เกิดข้ึนในอนาคต  

 ดังนั้น โรงเรียนดงมะไฟวิทยา จึงได๎จัดท าโครงการป้องกันการแพรํระบาดและควบคุม 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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2. วัตถุประสงค์   

 1. เพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แกํนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนดงมะไฟ
วิทยา 
 2. เพ่ือสํงเสริมสนับสนุน สร๎างความตระหนักให๎นักเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3. เป้าหมาย 

3.1.เชิงปริมาณ     

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการดูแลสุขภาพอนามัย ทุกคนในโรงเรียนดงมะไฟวิทยา

3.2.เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียนอยูํใน
ระดับมาก 

2. ผลการประเมินนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับการสุขภาพสมบูรณ์  
แข็งแรงดี  เฉลี่ยร๎อยละ 100 
4. วิธีการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

1 กิจกรรมที่ 1.  

    1. ประสานงานหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 

    2. ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือจัดซื้อ 

    3. ด าเนินงานตามโครงการ 

       3.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ยารักสามัญประจ าบ๎าน 

         3.2 ติดตํอองค์การเภสัชกรรมในการติดตํอจัดซื้อ

ยาและเวชภัณฑ์ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายฐากูร แสนภูวา 

2 ขั้นติดตามและประเมินผล 

2. ประเมินจากการรักษาพยาบาลและการเข๎ารับการ

รักษา 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายฐากูร แสนภูวา 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
      ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6. งบประมาณ 
    6.1. งบประมาณจ านวน  20,000   บาท 
    6.2. รายละเอียดการใช๎งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

1 กิจกรรมที่ 1.  

    1. ประสานงานหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 

    2. ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือจัดซื้อ 

    3. ด าเนินงานตามโครงการ 

       3.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ยารักสามัญประจ าบ๎าน 

         3.2 ติดตํอองค์การเภสัชกรรมในการติดตํอจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

 

 

20,000 

2 ขั้นติดตามและประเมินผล 

2. ประเมินจากการรักษาพยาบาลและการเข๎ารับการรักษา 

- 

 รวม 20,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

     1. ปัจจัยความเสี่ยง 

            - 

     2. แนวทางบริหารความเสี่ยง 

- 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนได๎รับขําวสารจากการประชาสัมพันธ์และให๎ความรํวมมือในการจัด

กิจกรรมตําง ๆ เพิ่มขึ้น  

ร๎อยละ  70 

 

2. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และได๎รับความรํวมมือในการสนับสนุน การ

จดัการศึกษามากข้ึน 

ร๎อยละ  70 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได๎รับขําวสารจากการประชาสัมพันธ์และให๎ความรํวมมือในการจัดกิจกรรมตําง ๆ เพิ่มข้ึน 

2. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และได๎รับความรํวมมือในการสนับสนุน การจัดการศึกษามาก

ขึ้น 

    
 
 

          ลงชื่อ          ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
    (นายสุวิทย์ เขตชมภู)  
 หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการที่ 55   โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายสุวิทย์  เขตชมภู 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล้องกับนโยบาย 
             ( ⁄ )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่   6 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่  -  
             ( ⁄ )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 6 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

              การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดี เป็นคนดี  

คนเกํง และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  โรงเรียนต๎นแบบโรงเรียนดีศรีต าบล ถือเป็นเป้าหมายเพื่อให๎

สถานศึกษามีคุณภาพส าหรับเด็กในชนบทท๎องถิ่น  ให๎ชุมชน ภาคีเครือขําย องค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น 

รํวมกันจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวม  พัฒนาโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็ง มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง   ทั้งด๎าน

งานวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สุขภาพอนามัย งานอาชีพ และภูมิทัศน์ เป็นที่ยอมรับของชุมชน  เพื่อ

รักษาคุณภาพโรงเรียนต๎นแบบโรงเรียนดีศรีต าบลอยํางยั่งยืน  จึงควรพัฒนา อาคารเรียน อาคารประกอบ และ

ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ที่มีอายุการใช๎งานนาน มีการช ารุด เสื่อมสภาพ ไมํมั่นคงแข็งแรง อาจเกิ ดอันตรายตํอ

นักเรียน ครู และผู๎ใช๎บริการ รวมทั้งสภาพบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียนบางแหํงยังไมํได๎รับการพัฒนาและ

ดูแลรักษาเทําที ่ควร ดังนั ้นเพื ่อให๎โรงเร ียนมีอาคารเร ียน อาคารประกอบ ห๎องเร ียนคุณภาพ และ

ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ให๎มีความม่ันคง แข็งแรง สะอาด และปลอดภัย สามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม

และเพียงพอ ตลอดจนมีสภาพ ภูมิทัศน์ที่รํมรื่น สวยงาม เอื้อตํอการเรียนรู๎   จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นอยําง

ตํอเนื่อง 
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2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือก ากับดูแลอาคารสถานที่อยํางเป็นระบบ  ปลอดภัยและซํอมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุดให๎

เรียบร๎อย 

2. เพ่ือก ากับดูแลรักษาความสะอาดและการสุขาภิบาลให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย 

3. เพ่ือพัฒนาห๎องเรียนคุณภาพและห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ให๎เหมาะสม 

4. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให๎รํมรื่น สวยงาม  

สะอาด และเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ 

5.  

3. เป้าหมาย   

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

            1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า-น ้าประปาให๎ใช๎งานได๎ครบทุกอาคาร   

 2. ห๎องเรียน ห๎องน ้า ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ  และบริเวณโรงเรียนสะอาด 

 3. จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท าความสะอาดห๎องเรียน ห๎องน ้า ให๎เพียงพอ 

 4. ตํอเติมหลังคาหอประชุม  เทพ้ืนปูกระเบื้อง  และซํอมแซมห๎องน ้านักเรียน  

 5. จัดท าห๎องคณะกรรมการนักเรียน ห๎องดนตรี ห๎องประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา รํองระบายน ้า และโรง

อาหาร   

 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

     1. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีความรํมรื่น สะอาด ปราศจากมลภาวะ  

 2. นักเรียนมีอาคารเรียน  ห๎องเรียนที่มั่นคงแข็งแรง เอื้อตํอการเรียนรู๎ และปลอดภัย 

 3. โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า น ้าประปา และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎งานได๎อยํางเพียงพอ 

 4. โรงเรียนมีรั้วโรงเรียนแข็งแรงตลอดแนว และห๎องน ้าสะอาด 

 5. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และมีนิสัย 

   รักความสะอาด 
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4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ส ารวจสภาพปัญหา  

2.เสนอโครงการ 

3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 

5.รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์  เขตชมภู 

2 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                              
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียน 

2. ด าเนินงานตามโครงการดังนี้ 

   2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ 4 ป้าย 

   2.2 คําซํอมแซมอาคาร/สิ่งกํอสร๎างอ่ืน/

ปรับภูมิทัศน์ 

   - ตํอเติมหลังคาหอประชุม 

   - เทพ้ืนและปูกระเบื้องหอประชุม 

   - กํอสร๎างโรงจอดรถ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์  เขตชมภู 

3 กิจกรรมที ่3   ประเมินและพัฒนา                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินภายในสถานศึกษา 

2. สรุปรายงานการประเมิน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายสุวิทย์  เขตชมภู 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
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6.  งบประมาณ 
6.1 งบประมาณ จ านวน 120,000 บาท  

 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1   ขั้นเตรียมการจัดท าโครงการ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.ส ารวจสภาพปัญหา  

2.เสนอโครงการ 

3.ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

4.จัดท าปฏิทินด าเนินงาน 

5.รายงานผลขั้นเตรียมการ 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ 2   ส ารวจ/จัดซื้อวัสดุ                                               
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียน 

 2. ด าเนินงานตามโครงการดังนี้ 

   2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ 4 ป้าย 

   2.2 คําซํอมแซมอาคาร/สิ่งกํอสร๎างอ่ืน/ปรับภูมิทัศน์ 

        - ตํอเติมหลังคาหอประชุม 

       - เทพ้ืนและปูกระเบื้องหอประชุม 

       - กํอสร๎างโรงจอดรถ 

       - กํอสร๎างถนนจ านวน 260 ตร.ม. 

       - ปรับภูมิทัศน์ด๎านข๎างหอประชุม 

       -  ลานกีฬา จ านวน  1,925  ตรม. 

   2.4 จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด  

   2.5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

 

120,000 

กิจกรรมที่ 3   ประเมินและพัฒนา                                         
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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กิจกรรม งบประมาณ 

1. ประเมินภายในสถานศึกษา 

  2. สรุปรายงานการประเมิน 

 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 

 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  - 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า-น ้าประปาให๎ใช๎งานได๎ครบทุกอาคาร     ร๎อยละ 90 

2. ห๎องเรียน ห๎องน ้า ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ  และบริเวณโรงเรียนสะอาด  ร๎อยละ 90 

3. จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท าความสะอาดห๎องเรียน ห๎องน ้า ให๎เพียงพอ ร๎อยละ 90 

4. ตํอเติมหลังคาหอประชุม  เทพื้นปูกระเบื้อง  และซํอมแซมห๎องน ้านักเรียน  ร๎อยละ 90 

5. จัดท าห๎องคณะกรรมการนักเรียน,ห๎องดนตรี,ห๎องประชาสัมพันธ์ , ลานกีฬา,

รํองระบายน ้า,โรงอาหาร   

ร๎อยละ 90 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีความรํมรื่น สะอาด ปราศจากมลภาวะ  
2. นักเรียนมีอาคารเรียน  ห๎องเรียน ที่มั่นคงแข็งแรง เอื้อตํอการเรียนรู๎ และปลอดภัย 
3. โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า น ้าประปา และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎งานได๎อยํางเพียงพอ 
4. โรงเรียนมีบริเวณพ้ืนที่สะอาด สวยงาม  รํมรื่น  ห๎องน ้าสะอาด 
5. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และมีนิสัยรักความสะอาด 
 
 

 
 



283 
 

 

 
 

 
 

 
 

          ลงชื่อ     ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
    (นายสุวิทย์ เขตชมภู)  
 หัวหน๎ากลุํมบริหารงานทั่วไป 
 
 

 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

  

โครงการที่ 56   โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษส าหรับนักเรียน 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายครรชิต พลไชย และกลุํมบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่ 1 
 (   )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ ข๎อที่ 1 

1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อสนับสนุนสํงเสริมให๎ผู ๎เรียนได๎แสดงออกซึ ่งความสามารถที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ  

สอดคล๎องกับหลักการ จุดมุํงหมายและเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ   

พ.ศ  2542 โดยการสํงเสริมพัฒนาการของผู๎เรียนให๎เกิดประสิทธิผล  และพัฒนากระบวนการจัดการเรียน การ

สอนให๎มีประสิทธิภาพ  และน านักเรียนเข๎าแขํงขันทักษะทางวิชาการในระดับตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง เพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ อันจะน าชื่อเสียงมาสูํโรงเรียนตํอไป จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นอยําง 

ตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือสํงเสริมและฝึกทักษะทางด๎านวิชาการ ด๎านอาชีพ และเทคโนโลยีแกํนักเรียน 

2. เพ่ือให๎นักเรียนได๎เข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการตามความสนใจมากขึ้น 

3. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
         1. นักเรียนมีทักษะทางด๎านวิชาการ ด๎านอาชีพ ด๎านเทคโนโลยี และกล๎าแสดงออกตามหลักสูตร 
             แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75  

          2. นักเรียนได๎เข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการมากขึ้น 
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          3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
      1. นักเรียนมีทักษะทางด๎านวิชาการ ด๎านอาชีพ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
             ขั้นพ้ืนฐาน  2551  อยํางมีประสิทธิภาพ 
         2. นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมคํายวิชาการและเข๎ารํวมแขํงขันทางวิชาการ มีทักษะสูงขึ้นและ  

             สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

         3. นักเรียนที่เข๎าแขํงขันสามารถสร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียนมากขึ้น      

         4. ผลการสอบ O-Net  มีคะแนนเพ่ิมขึ้นทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎                                                                                                                                                                           

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 1. ขั้นเตรียม (Plan) 

1.1 เสนอโครงการ 

1.2 แตํงตั้งคณะกรรมการ 

1.3 ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

1.4 ค าสั่งมอบหมายงาน 

   1.5 ปฏิทินด าเนินงาน  
   1.6 รายงานผลขั้นเตรียมการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายครรชิต พลไชย 
กลุํมบริหารวิชาการ 

 

2 2. ขั้นด าเนินการ (Do)    

2.1 ประสานงานฝ่ายเกี่ยวข๎อง 

2.2 ด าเนินการจัดซื้อ 

2.3 จัดเตรียมเอกสารแขํงขัน 

2.4 ฝึกซ๎อมนักเรียน 

2.5 น านักเรียนเข๎าแขํงขันฯ 

2.6 ประชาสัมพันธ์ 

   2.7 รายงานการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายครรชิต พลไชย 
กลุํมบริหารวิชาการ 

 

 3 3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    3.1 ตรวจสอบเอกสาร 

    3.2 การจัดกิจกรรม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายครรชิต พลไชย 
กลุํมบริหารวิชาการ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    3.3 ผลการด าเนินงาน 

4 4. ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผล 

2.  สรุปโครงการ 

3.  รายงาน/เผยแพรํโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 นายครรชิต พลไชย 
กลุํมบริหารวิชาการ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
6.  งบประมาณ 
  6.1 งบประมาณจ านวน   150,000     บาท 
     6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียม (Plan) 

 คําใช๎จําย 

1.1 เสนอโครงการ 

1.2 แตํงตั้งคณะกรรมการ 

1.3 ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

1.4 ค าสั่งมอบหมายงาน 

   1.5 ปฏิทินด าเนินงาน  
   1.6 รายงานผลขั้นเตรียมการ  

- 

กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ (Do)    

คําใช๎จําย 

2.1 ประสานงานฝ่ายเกี่ยวข๎อง 

2.2 ด าเนินการจัดซื้อ 

2.3 จัดเตรียมเอกสารแขํงขัน 

 

 

150,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 

2.4 ฝึกซ๎อมนักเรียน 

2.5 น านักเรียนเข๎าแขํงขันฯ 

2.6 ประชาสัมพันธ์ 

   2.7 รายงานการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 3. ขัน้ตรวจสอบประเมิน (Check) 

คําใช๎จําย 

   3.1 ตรวจสอบเอกสาร 

   3.2 การจัดกิจกรรม 

   3.3 ผลการด าเนินงาน 

- 

กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

คําใช๎จําย 

1. ประเมินผล 

2.  สรุปโครงการ 

3.  รายงาน/เผยแพรํโครงการ 

- 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. นักเรียนมีทักษะทางด๎านวิชาการ ด๎านอาชีพ ด๎านเทคโนโลยี และกล๎า

แสดงออก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

ร๎อยละ 75 

2. นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมคํายวิชาการและเข๎ารํวมแขํงขันทางวิชาการ มี

ทักษะสูงขึ้นและสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละ 70 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ร๎อยละ 60 
4. คะแนน O-Net เพ่ิมข้ึนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎        ร๎อยละ 60 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีทักษะทางด๎านวิชาการ ด๎านอาชีพ และด๎านเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2551 สูงขึ้น 

2. นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมคํายวิชาการและเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการมีประสบการณ์ 

      และทักษะทางวิชาการสูงขึ้น 

3. นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข๎าแขํงขันสามารถสร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียนมากขึ้น 

4. คะแนน O-Net เพ่ิมข้ึนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎       

  

 
   ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ                
               (นายครรชิต  พลไชย)  
                      หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ 
 

 

ลงชื่อ                          ผู๎เห็นชอบโครงการ        

  (นายชาตรี ไตรยราช)              

    รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา    

 

        วําที่ ร.ต     ผู๎อนุมัติโครงการ 
         ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
โครงการที่ 57    โครงการเปิดบ้านวิชาการ  
หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมบริหารวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายครรชิต พลไชย  และคณะครู 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
 ( ⁄  )   จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่ 1 
 ( ⁄  )   11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ 5  
 ( ⁄  )   นโยบายและจุดเน๎น สพฐ.ด๎าน  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎  ข๎อ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เพื่อ
เสริมสร๎าง พัฒนา หลํอหลอม ปลูกฝังให๎เยาวชนที่เข๎ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ต๎องการ และสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการบูร
ณาการระหวํางกลุํมสาระฯ และมุํงเน๎นให๎นักเรียนมีสํวนรํวมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาค าตอบและหาความรู๎
ตํางๆ ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง  จึงจะท าให๎การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุํงหมาย ที่ต๎องการ
และสามารถพัฒนานักเรียนได๎ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว๎ กลุํ มบริหารงาน
วิชาการได๎เล็งเห็นถึงความความส าคัญในการสํงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ 
โดยมุํงสํงเสริมในทุกๆ ด๎าน และสํงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎สูงขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์    
 1)  เพ่ือเผยแพรํผลงานของนักเรียนและครูสูํชุมชน 
 2)  เพ่ือเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงความรู๎ความสามารถด๎านตําง ๆ  
3.  เป้าหมาย    
           3.1 ด๎านปริมาณ   
                 ทุกกลุํมสาระมีผลงาน Best  practice  น าเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน 
           3.2  ด๎านคุณภาพ   
                  ผู๎เข๎าชมมีความพึงพอใจตํอการจัดนิทรรศการร๎อยละ  80 
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4. วิธีการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียม (Plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ส ารวจสภาพปัญหา  

2. เสนอโครงการ 

3. ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 กลุํมบริหารวิชาการและ
คณะครูทุกคน 

2 กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

       - ประสานงานทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
จัดเตรียมผลงาน Best  practice   
    - ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัด

นิทรรศการ 

   -  ประสานหนํวยงานตําง ๆ  
   - เชิญโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการรํวม

แขํงขันและรํวมงานนิทรรศการ 

   - จัดนิทรรศการของแตํละกลุํมสาระ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 กลุํมบริหารวิชาการและ
คณะครูทุกคน 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน(Check) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. รายงานผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 กลุํมบริหารวิชาการและ
คณะครูทุกคน 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   1. สรุปโครงการ  

   2. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

   3. เผยแพรํโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 กลุํมบริหารวิชาการและ
คณะครูทุกคน 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน  65,710 บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ    
  

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียม (Plan) 

คําใช๎จําย 

     1.ส ารวจสภาพปัญหา  

     2.เสนอโครงการ 

     3. ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

- 

กิจกรรมที่ 2  ขั้นด าเนินการ (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

       - ประสานงานทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดเตรียมผลงาน Best  practice   
    - ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดนิทรรศการ 

   -  ประสานหนํวยงานตําง ๆ  
   - เชิญโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการรํวมแขํงขันและรํวมงานนิทรรศการ 

   - จัดนิทรรศการของแตํละกลุํมสาระ 

 

 

65,710 

กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน(Check) 

คําใช๎จําย 

     1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     2. รายงานผลการด าเนินงาน 

- 

กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

คําใช๎จําย 

   1. สรุปโครงการ  

   2. รายงานฝ่าย/โรงเรียน 

   3. เผยแพรํโครงการ 

 

 

 

- 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข๎ารํวมโครงการทุกคน ร๎อยละ 100 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร๎อยละ 60 
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สามารถเรียนตํอในระดับสูงขึ้น ร๎อยละ 80 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

     1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุํมสาระฯ  

     2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และ 6 เรียนตํอในระดับสูงขึ้น ร๎อยละ 80 

 
 
 
   ลงชื่อ     ผู๎รับผิดชอบโครงการ                
                      (นายครรชิต  พลไชย)  
                   หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ 
 

 

ลงชื่อ                          ผู๎เห็นชอบโครงการ        

      (นายชาตรี ไตรยราช)              

    รองผู๎อ านวยโรงเรียนดงมะไฟวิทยา    

  

 

        วําที่ ร.ต     ผู๎อนุมัติโครงการ 
         ( ปารเมศ เถายะบุตร ) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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                     แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

โครงการที่ 58   โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล และคณะคุณคร ู
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

สอดคล๎องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
             (   )  มาตรฐานที่2 ตัวบํงชี้ที่ 1.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ข๎อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

         พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 ให๎มีการพัฒนา 

บุคลากรทั้งด๎านผู๎ผลิต และผู๎ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการผลิต 

รวมทั้งการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผู๎เรียนมีสิทธิได๎รับการพัฒนา ขีด

ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได๎เพ่ือให๎มีความรู๎และทักษะเพียงพอที่จะ ใช๎

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต และมาตรา 67 รัฐ ต๎อง

สํงเสริมให๎มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา รวมทั้งก ารติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการใช๎เทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา เพื ่อให๎เกิดการใช๎ที ่คุ ๎มคําและเหมาะสมกับ  

กระบวนการเรียนรู๎ของคนไทย 

 ดังนั ้น เพื ่อการพัฒนาบุคลากร ผู ๎เร ียน และสถานศึกษา เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.  

การศึกษาแหํงชาติ และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงได๎จัดกิจกรรมเพื่อรองรับการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการ  

บริหาร 

2. วัตถุประสงค์ 

           1. เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ และใช๎สื่อการเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

     2. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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              3. นักเรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

              4. โรงเรียนจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการบริการ 

               

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
         1. โรงเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและการบริการ ร๎อยละ 90  

     2. ครูร๎อยละ 90 สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน  

     3. นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูลเพ่ือการพัฒนาการ

เรียนรู๎ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

   1. โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตํอความต๎องการในการเรียนการสอนและการ ท างาน 

การบริการที่สนับสนุน  

   2. การพัฒนาโรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ด๎านเทคโนโลยี สารสนเทศ

สามารถสืบค๎นข๎อมูลเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ  (plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ 
     1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นางสาวจุฑารัตน์ พรหม
หากุล และคณะคุณครู 



295 
 

 

 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 
 

กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    - ประชุม/ด าเนินการแตํงตั้งมอบหมายภาระงาน  

    2.1 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ  
    2.2 ประสานงานกับผํายตําง ๆ เพื่อเตรียมความ

พร๎อมในการด าเนินงาน 

    2.3 ติดตามผลการประสานงานกับผํายตําง ๆ 

    2.4 จัดกิจกรรมตามโครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจุฑารัตน์ พรหม
หากุล และคณะคุณครู 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นางสาวจุฑารัตน์ พรหม
หากุล และคณะคุณครู 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) 

4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นางสาวจุฑารัตน์ พรหม
หากุล และคณะคุณครู 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน  110,000 บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียม (Plan) คําใช๎จําย 

1.1 เสนอโครงการ 

1.2 แตํงตั้งคณะกรรมการ 

1.3 ประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง 

1.4 ค าสั่งมอบหมายงาน 

   1.5 ปฏิทินด าเนินงาน  
   1.6 รายงานผลขั้นเตรียมการ  

- 
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กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ (Do)    

คําใช๎จําย 

2.1 ประสานงานฝ่ายเกี่ยวข๎อง 

2.2 ด าเนินการจัดซื้อ 

2.3 จัดเตรียมเอกสารแขํงขัน 

2.4 ฝึกซ๎อมนักเรียน 

2.5 น านักเรียนเข๎าแขํงขันฯ 

2.6 ประชาสัมพันธ์ 

   2.7 รายงานการปฏิบัติงาน 

 

 

110,000 

กิจกรรมที่ 3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 

คําใช๎จําย 

   3.1 ตรวจสอบเอกสาร 

   3.2 การจัดกิจกรรม 

   3.3 ผลการด าเนินงาน 

- 

กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

คําใช๎จําย 

1. ประเมินผล 

2.  สรุปโครงการ 

3.  รายงาน/เผยแพรํโครงการ 

- 

 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. นักเรียนร๎อยละ 90 ศึกษาหาความรู๎จากสื่อและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได๎ด๎วยตนเอง ร๎อยละ 90 
2. นักเรียนร๎อยละ 90 เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ร๎อยละ 90 

5.  นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูลเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนรู๎ 

ร๎อยละ 90 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนและการบริการ ร๎อยละ 90  

2. ครูร๎อยละ 90 สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน 

 3. นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูลเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู๎ 

 

ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
    (นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล)            

                   ครโูรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 

ลงชื่อ     ผู๎เห็นชอบโครงการ                
                      (นายครรชิต  พลไชย)  
                   หวัหน๎ากลุํมงานวิชาการ 
 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 

 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

โครงการที่ 59   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี และคณะคุณครู 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล 

         การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษานั้น มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียน

เรียนรู๎ด๎วยตนเอง และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สามารถแสดงออกได๎เต็มตามศักยภาพมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นคนดี  คนเกํงของสังคมโดยเฉพาะการเรียนรู๎สามารถเรียนรู๎จาก

แหลํงเรียนรู๎  สื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย  ทุกเวลา  ทุกสถานที่  ซึ่งผู๎สอนสามารถจัดท าและพัฒนาสื่อการ

เรียนรู๎ได๎ตามศักยภาพของผู๎เรียน สามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข  เป็นแบบอยําง ที่ดีตํอสังคม ก๎าวทัน

ความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ส าคัญอยํางยิ่งต๎องเป็นผู๎ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รู๎จักการออกก าลังกายและ

ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ มีจิตใจ อารมณ์ สังคมที่ดี  เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับให๎เป็นไปตามเกณฑ์ จึงได๎ด าเนินการโครงการนี้อยํางตํอเนื่อง 

ดังนั้นทางโรงเรียนจะต๎องจัดการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพโดยเฉพาะ
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นักเรียนทุกคนต๎องได๎รับการเรียนรู๎อยํางทั่วถึง  โดยทางโรงเรียนเป็นผู๎จัดตอบสนอง
ผู๎เรียน ดังนั้นกิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือนักเรียนทุกคน ตั้งแตํชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนจะต๎องเข๎า
รํวมในกิจกรรมเข๎าคํายลูกเสืออยํางทั่วถึงทุกคน เพราะเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมในด๎านความสามัคคี มีระเบียบ
วินัย จิตสาธารณะ จึงเหมาะสมที่ต๎องจัดกิจกรรมให๎แกํผู๎เรียน 
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2. วัตถุประสงค์ 

      1.  เพ่ือให๎นักเรียนเข๎าคํายท ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
2.  เพ่ือให๎นักเรียนมีระเบียบวินัย เสียสละสามัคคีมีจิตสาธารณะเพ่ือสํวนรวม  
3.  เพ่ือให๎นักเรียนน าความรู๎จากการเข๎าคํายไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
         1. นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถศึกษาหาความรู๎จากสื่อ-อุปกรณ์ได๎ด๎วยตนเอง 

      2. นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนอยํางสม ่าเสมอ 

         3. งานกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร มีการพัฒนาทักษะเพ่ิมข้ึน 

      4. นักเรียนร๎อยละ 90 มีสุขภาพรํางกายสมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  

           5. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนมีการด าเนินงานอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.2 เชิงคุณภาพ 

   1. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

    2. นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาตามความถนัด และแสดงออกเต็มตามศักยภาพมากขึ้น 

    3. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

    4. ห๎องกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎สามารถเอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

                และให๎บริการได๎มากขึ้น 

    5. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนองตามความต๎องการของนักเรียนได๎มากข้ึน 

     6. โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากผู๎ปกครอง ชุมชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัด 

                กิจกรรมตําง ๆ มากขึ้น 

    7. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  หํางไกลจากยาเสพติด 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ  (plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ 
     1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี 
และคณะคุณครู 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2 
 

กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    - ประชุม/ด าเนินการแตํงตั้งมอบหมายภาระงาน  

    2.1 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ  
    2.2 ประสานงานกับผํายตําง ๆ เพื่อเตรียมความ

พร๎อมในการด าเนินงาน 

    2.3 ติดตามผลการประสานงานกับผํายตําง ๆ 

    2.4 จัดกิจกรรมตามโครงการ 

      - ฝึกอบรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด 

       - การเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารี 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

 

นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี 
และคณะคุณครู 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี 
และคณะคุณครู 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) 

4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี 
และคณะคุณครู 

 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
 

6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน  30,000 บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ  (plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 
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กิจกรรม งบประมาณ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ 
     1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    - ประชุม/ด าเนินการแตํงตั้งมอบหมายภาระงาน  

    2.1 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ  
    2.2 ประสานงานกับผํายตําง ๆ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการด าเนินงาน 

    2.3 ติดตามผลการประสานงานกับผํายตําง ๆ 

    2.4 จัดกิจกรรมตามโครงการ 

      - ฝึกอบรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด 

       - การเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารี 

 

30,000 

กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) 

4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

 

รวม 30,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. นักเรียนร๎อยละ 90 ศึกษาหาความรู๎จากสื่อและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได๎ด๎วยตนเอง ร๎อยละ 90 
2. นักเรียนร๎อยละ 90 เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ร๎อยละ 90 

3. ร๎อยละ 90 ของกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารีและกิจกรรมชุมนุมมีการพัฒนาศักยภาพ ร๎อยละ 90 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
4.  นักเรียนร๎อยละ 90 มีสุขภาพรํางกายสมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  ร๎อยละ 90 

5.  ร๎อยละ 90 ของกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนมีการด าเนินงานอยํางเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 90 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

3. นักเรียนผํานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนทุกคน 

 4.   นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

 5.   โรงเรียนจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของชุมชน 

 

 

 

ลงชื่อ     ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
     (นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี)            

                            หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 
 
 

 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

โครงการที่ 60   โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายธนพงศ์ จิตมาตย์ และคณะคุณครู 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

2. หลักการและเหตุผล 

         การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษานั้น มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียน

เรียนรู๎ด๎วยตนเอง และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สามารถแสดงออกได๎เต็มตามศักยภาพมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นคนดี  คนเกํงของสังคมโดยเฉพาะการเรียนรู๎สามารถเรียนรู๎จาก

แหลํงเรียนรู๎  สื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย  ทุกเวลา  ทุกสถานที่  ซึ่งผู๎สอนสามารถจัดท า และพัฒนาสื่อการ

เรียนรู๎ได๎ตามศักยภาพของผู๎เรียน สามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข  เป็นแบบอยําง ที่ดีตํอสังคม ก๎าวทัน

ความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ส าคัญอยํางยิ่งต๎องเป็นผู๎ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รู๎จักการออกก าลังกายและ

ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ มีจิตใจ อารมณ์ สังคมที่ดี  เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับให๎เป็นไปตามเกณฑ์ จึงได๎ด าเนินการโครงการนี้อยํางตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 

      1. เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีระเบียบวินัย มีความเปนผูน าผูตามที่ดี และมีความรับผิดชอบ  
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานรวมกัน รูจักการแกปญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่เหมาะสม ชวย

เหลือ แบงปน เอ้ืออาทรและสมานฉันท  
3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  
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5. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและดวยประสบการณตรงจากแหลงการเรียนรูซ่ึงเปนสถานที่จริง ผานประสาท 
สัมผัสทั้งหา  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
         1. นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถศึกษาหาความรู๎จากสื่อ-อุปกรณ์ได๎ด๎วยตนเอง 

      2. นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนอยํางสม ่าเสมอ 

      4. นักเรียนร๎อยละ 90 มีสุขภาพรํางกายสมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม        

3.2 เชิงคุณภาพ 
   1. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

    2. นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาตามความถนัด และแสดงออกเต็มตามศักยภาพมากขึ้น 

    3. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

    4. ห๎องกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎สามารถเอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

                และให๎บริการได๎มากขึ้น 

    5. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนองตามความต๎องการของนักเรียนได๎มากข้ึน 

     6. โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากผู๎ปกครอง ชุมชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัด 

                กิจกรรมตําง ๆ มากขึ้น 

    7. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  หํางไกลจากยาเสพติด 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ  (plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ 
     1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 
และคณะคุณครู 

 กิจกรรมที่ 2 นักศึกษาวิชาทหาร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2. ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนนักเรียน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 
และคณะคุณครู 



305 
 

 

 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3. เข๎าคํายนักศึกษาวิชาทหาร 

4. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 
และคณะคุณครู 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) 

4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายธนพงศ์ จิตมาตย์ 
และคณะคุณครู 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
 

6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน  10,000 บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ  (plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ 
     1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ  (Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

    - ประชุม/ด าเนินการแตํงตั้งมอบหมายภาระงาน  

    2.1 ผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อ  
    2.2 ประสานงานกับผํายตําง ๆ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการด าเนินงาน 

    2.3 ติดตามผลการประสานงานกับผํายตําง ๆ 

 

10,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 

    2.4 จัดกิจกรรมตามโครงการ 

      - ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารต๎านภัยยาเสพติด 

กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) 

4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

 

รวม 30,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. นักเรียนร๎อยละ 90 ศึกษาหาความรู๎จากสื่อและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได๎ด๎วยตนเอง ร๎อยละ 90 

2. นักเรียนร๎อยละ 90 เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ร๎อยละ 90 

3.  นักเรียนร๎อยละ 90 มีสุขภาพรํางกายสมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  ร๎อยละ 90 
4.  ร๎อยละ 90 ของกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนมีการด าเนินงานอยํางเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 90 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

3. นักเรียนผํานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนทุกคน 

 4.   นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

 5.   โรงเรียนจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของชุมชน 
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                                ลงชื่อ                                 ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
(นายธนพงศ์ จิตมาตย์) 

ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 
 

 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
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แผน/โครงการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

โครงการที่ 61   โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

หนํวยงานรับผิดชอบโครงการ  กลุํมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี และคณะคุณครู 
ระยะเวลาด าเนินการ  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
สอดคล๎องกับนโยบาย 
             ( ⁄  )  จุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน๎นที่     1 
             (   )  11 นโยบายส าคัญ นโยบายข๎อที่ -  
             ( ⁄  )  นโยบายและจุดเน๎น สพฐ. ด๎านพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ข๎อที่ 1 
 

3. หลกัการและเหตุผล 

         การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษานั้น มุํงสํงเสริมให๎ผู๎เรียน

เรียนรู๎ด๎วยตนเอง และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สามารถแสดงออกได๎เต็มตามศักยภาพมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นคนดี  คนเกํงของสังคมโดยเฉพาะการเรียนรู๎สามารถเรียนรู๎จาก

แหลํงเรียนรู๎  สื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย  ทุกเวลา  ทุกสถานที่  ซึ่งผู๎สอนสามารถจัดท าและพัฒนาสื่อการ

เรียนรู๎ได๎ตามศักยภาพของผู๎เรียน สามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข  เป็นแบบอยําง ที่ดีตํอสังคม ก๎าวทัน

ความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ส าคัญอยํางยิ่งต๎องเป็นผู๎ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รู๎จักการออกก าลังกายและ

ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ มีจิตใจ อารมณ์ สังคมที่ดี  เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับให๎เป็นไปตามเกณฑ์ จึงได๎ด าเนินการโครงการนี้อยํางตํอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 

      1. เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีระเบียบวินัย มีความเปนผูน าผูตามที่ดี และมีความรับผิดชอบ  
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานรวมกัน รูจักการแกปญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจที่เหมาะสม ชวย

เหลือ แบงปน เอ้ืออาทรและสมานฉันท  
3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  
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5. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและดวยประสบการณตรงจากแหลงการเรียนรูซ่ึงเปนสถานที่จริง ผานประสาท 
สัมผัสทั้งหา  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
         1. นักเรียนร๎อยละ 90 สามารถศึกษาหาความรู๎จากสื่อ-อุปกรณ์ได๎ด๎วยตนเอง 

      2. นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนอยํางสม ่าเสมอ 

      4. นักเรียนร๎อยละ 90 มีสุขภาพรํางกายสมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม        

3.2 เชิงคุณภาพ 
   1. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

    2. นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาตามความถนัด และแสดงออกเต็มตามศักยภาพมากขึ้น 

    3. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

    4. ห๎องกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎สามารถเอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

                และให๎บริการได๎มากขึ้น 

    5. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนองตามความต๎องการของนักเรียนได๎มากข้ึน 

     6. โรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากผู๎ปกครอง ชุมชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัด 

                กิจกรรมตําง ๆ มากขึ้น 

    7. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  หํางไกลจากยาเสพติด 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ  (plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ 
     1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี 
และคณะคุณครู 

 

 กิจกรรมที่  2  ทัศนศึกษา 

1.  ส ารวจความต๎องการนักเรียน 

2.  ประชุมนักเรียน/คณะครู 

3.  ค าสั่งแตํงตั้งครูผู๎ก ากับ/ดูแล 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี 
และคณะคุณครู 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4. ประสานงานฝ่ายที่เก่ียวข๎อง 

5. ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

6. รายงานการด าเนินงาน 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี 
และคณะคุณครู 

 

4 กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) 

4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี 
และคณะคุณครู 

 

 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 
 

6.  งบประมาณ 
   6.1 งบประมาณจ านวน  120,000 บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ     

 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ  (plan) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     1.1 ประชุมกลุํมฯ จัดท าโครงการ 

     1.2 ขออนุมัติโครงการ 
     1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

กิจกรรมที่ 2 นักศึกษาวิชาทหาร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2. ประชุมแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนนักเรียน 

 

120,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 

3. เข๎าคํายนักศึกษาวิชาทหาร 

4. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

กิจกรรมที่ 3 ขั้นตรวจสอบประเมิน  (Check)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     3.1 ฝ่ายบริหาร  ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรมที่ 4 ขั้นแก๎ไขปรับปรุง  (Act) 

4.1 สรุปและประมวลผลครูไปประชุม/อบรม 

 

รวม 120,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
 - 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. นักเรียนร๎อยละ 90 ศึกษาหาความรู๎จากสื่อและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได๎ด๎วยตนเอง ร๎อยละ 90 

2. นักเรียนร๎อยละ 90 เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ร๎อยละ 90 

3. ร๎อยละ 90 ของกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารีและกิจกรรมชุมนุมมีการพัฒนาศักยภาพ ร๎อยละ 90 
4.  นักเรียนร๎อยละ 90 มีสุขภาพรํางกายสมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  ร๎อยละ 90 

5.  ร๎อยละ 90 ของกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนมีการด าเนินงานอยํางเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ร๎อยละ 90 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

6. นักเรียนผํานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนทุกคน 
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 4.   นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

 5.   โรงเรียนจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของชุมชน 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
     (นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี)            

                            หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 

 
 
                                ลงชื่อ                                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                              (นายชาตรี  ไตรยราช) 
                                     รองผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
             ลงชื่อ  วําที่ ร.ต.                         ผู๎อนุมัติโครงการ            
                                                 (ปารเมศ เถายะบุตร) 
                                          ผู๎อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 
 
 
 
 
 


