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ค าน า 

 

 โรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ได้จัดท าแผนการปฏิบัติการโรงเรียน  โดยน้อมน า    
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชด าริ   สืบสานงานพระราชด าริ  พระราช
ปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 และจาก
จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  มาขับเคลื่อนการศึกษาให้
เกิดเป็นรูปธรรม  สู่การจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564   
    โดยจัดเป็นแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564  วิสัยทัศน์  แนวนโยบาย  เป้าหมาย     
พันธกิจ  โดยลักษณะงานของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ได้แบ่งงานออกเป็น  4  กลุ่มงาน  
ประกอบด้วย   กลุม่บริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  และกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป    
 ลักษณะการบริหารงานในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเป็นการบริหารงานที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือ
อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการบริหารในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  นั้นก็คือผู้บริหารต้องมีความรอบรู้และทันต่อ
เหตุการณ์และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม (Changes  for  the  better)  การ
บริหารงานในโรงเรียนในปัจจุบันโรงเรียนต้องใช้เทคนิคและกลยุทธ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง (Marketing  Management : MM)  การบริหารเวลา (Time  Management : TM)  การน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based  
Management : RBM)  การบริหารงานแบบธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสใน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนไกรใน
วิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ได้ใช้มาตรการ “เชิงรุก”  ในการบริหารงานและขับเคลื่อนงานให้ไปสู่เป้าหมาย  
โดยจุดมุ่งหมายหลักท่ีเน้นก็คือ  การพัฒนา “นักเรียน”  ทุกคนให้เป็นคนดี (Good  Impact  Evaluation : 
GIV)  โรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก ขอขอบคุณคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  ที่ได้
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  ท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายทุกประการ 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล  จัดการศึกษา
แบบสหศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยูํเลขที่ 180  หมูํที่  3   บ๎านหนองตะแบก  ต าบลไกรใน   
อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64170  โทร.0-5594-0628  โทรสาร 0-5594-0627   
E-mail. Krainai@yahoo.com    Website : knr.ac.th  
 มีเขตพ้ืนที่บริการ 15 หมูํบ๎าน  ได๎แกํ  โรงเรียนบ๎านหนองบัว  โรงเรียนบ๎านวังขวัญ   
โรงเรียนบ๎านหนองเสาเถียร  โรงเรียนบ๎านหนองกระทุํม  โรงเรียนบ๎านหนองมะเกลือ  โรงเรียนปุาสัก 
โรงเรียนวัดเสาหิน  และโรงเรียนบ๎านขํอยสองนาง 
 

           ตราสัญลักษณ์ 

                          อักษรย่อพระปรมาภิไธย  ภปร.  และพระมหาพิชัยมงกุฎ 
     อักษรย่อ   ก.น.ร. 

          สีประจ าโรงเรียน 
 

                      น้ าเงิน   -  เหลือง 
             น้ าเงิน   หมายถึง  สีแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
             เหลือง   หมายถึง  สีประจ าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ   
                                                       ซึ่งทรงพระราชทานนามโรงเรียน 

           คติพจน์ 

             ปญฺญา  ว  ชเนน  เสยฺโย 
                            ปัญญาที่เที่ยงประเสริฐกวําทรัพย์ 

               ค าขวัญ / ปรัชญาของโรงเรียน 
 

                 รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ 

อัตลักษณ์ 

 มีทักษะการเรียนรู๎ สูํอาชีพ 

 

mailto:Krainai@yahoo.com
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2.  ประวัติโรงเรียน 

 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2531   
โดยปี พ.ศ.  2528  เป็นหนํวยเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียน 
บ๎านหนองบัว  สปอ. กงไกรลาศ  สปจ. สุโขทัย  เป็นสถานที่เรียน  ให๎คณะครูของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันสอน  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
 ปี พ.ศ. 2530  กรมสามัญศึกษา  ประกาศให๎เป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   
โดยยังคงใช๎สถานที่ของโรงเรียนบ๎านหนองบัว  เป็นสถานที่เรียนเหมือนเดิม  และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น  กรมสามัญศึกษา  ได๎จัดสรรครูให๎  จ านวน 6 อัตรา 
 ปี พ.ศ. 2531  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนไกรในวิทยาคม  และได๎รับ
งบประมาณกํอสร๎างอาคารเรียนชั่วคราว  บ๎านพักครู  บ๎านพักภารโรง  ห๎องน้ าห๎องส๎วมนักเรียน  รายการ 
ละ 1 หลัง  โดยได๎รับบริจาคที่ดินจาก  บริษัทไทยแซลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จ ากัด  จ านวน 20 ไรํ  
และประชาชนบริจาคอีก 15 ไรํ  และเนื่องจากปี พ.ศ. 2531  รัฐบาลได๎จัดพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้นเพ่ือเฉลิม
ฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ  ทรงครองราชย์ยืนนานกวํากษัตริย์ทุก ๆ
พระองค์  และกรมสามัญศึกษา  ได๎ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก”       
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  KraiNai  Wittayakhom  Rachamangkhalaphisek  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน        
1-1-1/0-0-0  รวม 3 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน 43-34-28/0-0-0  รวมนักเรียน 105 คน  ครู 7 คน  นักการ
ภารโรง 1 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  เป็นครูใหญํ 
 ปี พ.ศ. 2532  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 2-1-1/0-0-0  รวม 4 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน  
65-34-31/0-0-0  รวมนักเรียน 130 คน  ครู 10 คน  ลูกจ๎างประจ า 2 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
เป็นครูใหญํ 
 ปี พ.ศ. 2533  โรงเรียนเข๎าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น     
กรมสามัญศึกษา  (ค.อมต.สศ.)  รุํนที่ 4  โรงเรียนจัดแผนชัน้เรียน 2-2-1/0-0-0  รวม 5 ห๎องเรียน   
มีนักเรียน 78-62-32/0-0-0  รวมนักเรียน 172 คน  ครู 12 คน  ลูกจ๎างประจ า 2 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
เป็นครูใหญํ 
 ปี พ.ศ. 2534  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 2-2-2/0-0-0  รวม 6 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน  
87-74-58/0-0-0  รวมนักเรียน 219 คน  ครู 13 คน  ลูกจ๎างประจ า 2 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
เป็นครูใหญํ 
 ปี พ.ศ. 2535  โรงเรียนเข๎าโครงการอาหารกลางวันและโภชนาการ  ได๎รับเงินอุดหนุนโครงการ
เป็นเงิน 100,000 บาท  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 2-2-2/0-0-0  รวม 6 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน 77-70-
58/0-0-0  รวมนักเรียน 205 คน  ครู 13 คน  ลูกจ๎างประจ า 2 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา เป็นอาจารย์ใหญํ 
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 ปี พ.ศ. 2536  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 2-2-2/0-0-0  รวม 6 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน  
83-61-67/0-0-0  รวมนักเรียน 211 คน  ครู 13 คน  ลูกจ๎างประจ า 3 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
เป็นอาจารย์ใหญํ 
  ปี พ.ศ. 2537  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-2-2/0-0-0  รวม 7 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน  
112-81-82/0-0-0  รวมนักเรียน 275 คน  ครู 13 คน  ลูกจ๎างประจ า 3 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  
เป็นอาจารย์ใหญํ 
 ปี พ.ศ. 2538  โรงเรียนเข๎าโครงการ  โรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม  
โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-2/0-0-0  รวม 8 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน 101-87-75/0-0-0   
รวมนักเรียน 263 คน  ครู 16 คน  ลูกจ๎างประจ า 3 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา  เป็นอาจารย์ใหญํ 
 ปี พ.ศ. 2539  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-2/0-0-0  รวม 8 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน 116-
83-82/0-0-0  รวมนักเรียน 281 คน  ครู 15 คน  ลูกจ๎างประจ า 3 คน  มีนายสมจิต  คงรักษา เป็นอาจารย์
ใหญ ํ
 ปี พ.ศ. 2540  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได๎เปิดท าการสอนตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-2/1-0-0  รวม 9 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน 110-
106-83/29-0-0  รวมนักเรียน 328 คน  ครู 14 คน  ลูกจ๎างชั่วคราว 2 คน ลูกจ๎างประจ า 4 คน  มีนายสมจิต  
คงรักษา  เป็นอาจารย์ใหญํ 
 ปี พ.ศ. 2541  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได๎เปิดท าการสอนตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/1-1-0  รวม 11 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน 124-
107-97/40-28-0  รวมนักเรียน 396 คน  ครู 14 คน  ลูกจ๎างชั่วคราว 2 คน ลูกจ๎างประจ า 4 คน  โรงเรียน
ได๎รับคัดเลือกเข๎าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (The  International  Standard  School  Project : 
ISSP)  มีนายสมจิต  คงรักษา  เป็นอาจารย์ใหญํ 
 ปี พ.ศ. 2542  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได๎เปิดท าการสอนตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/2-1-1  รวม 13 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน 110-
116-92/65-40-25  รวมนักเรียน 448 คน  ครู 15 คน  ลูกจ๎างชั่วคราว 4 คน  ลูกจ๎างประจ า 4 คน   
มีนายสมจิต  คงรักษา  เป็นอาจารย์ใหญํ 
 ปี พ.ศ. 2543  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได๎เปิดท าการสอนตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/2-2-1  รวม 14 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน 93-
104-117/71-63-37  รวมนักเรียน 485 คน  ครู 16 คน  ลูกจ๎างชั่วคราว 4 คน  ลูกจ๎างประจ า  4 คน   
นายอดิศักดิ์  ไทยแท๎  เป็นอาจารย์ใหญํ 
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 ปี พ.ศ. 2544  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได๎เปิดท าการสอนตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/2-2-2  รวม 15 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน 113-
86-100/88-70-59  รวมนักเรียน 516 คน  ครู 17 คน  ลูกจ๎างชั่วคราว 4 คน  ลูกจ๎างประจ า 4 คน   
นางวารินทร์  เหลืองสุวรรณ  เป็นอาจารย์ใหญํ 
 ปี พ.ศ. 2553  ได๎เปิดท าการสอนตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัด
แผนชั้นเรียน 3-3-3/2-2-2  รวม 15 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน 82-78-95/72-72-42  รวมนักเรียน 441 คน  
ครู 22 คน  ครูผู๎ชํวย 1 คน  พนักงานราชการ  3  คน ลูกจ๎างชั่วคราว 2 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  1  คน  
ลูกจ๎างประจ า 4 คน  นายเรืองวิทย์  ปรากฎวงษ์  เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน  นางบุญมา  สุยะลังกา   
เป็นรองผู๎อ านวยการโรงเรียน   
 ปี พ.ศ. 2556  ได๎เปิดท าการสอนตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรยีนจัด
แผนชั้นเรียน 3-3-3/2-2-2  รวม 15 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน 78-75-70/54-51-62  รวมนักเรียน 390 คน  
ครู 20 คน  พนักงานราชการ  3  คน ลูกจ๎างชั่วคราว 1 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  2  คน  ลูกจ๎างประจ า 2 คน  
นายอ านวย  บูรณะไทยเป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน  นางอฑิภา  วรากรเจริญ  เป็นรองผู๎อ านวยการโรงเรียน    
 ปี พ.ศ. 2559 ได๎เปิดท าการสอนตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัด
แผนชั้นเรียน 3-3-3/2-2-3  รวม 16 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน 82-85-86/57-52-48  รวมนักเรียน 410 คน  
ครู 22 คน  พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ๎างชั่วคราว 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  2  คน  ลูกจ๎างประจ า 2 คน  
นายไพบูลย์  พวงเงิน  เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน  นายประสพ  แก๎วบังเกิด  เป็นรองผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 ปี พ.ศ. 2564 ได๎เปิดท าการสอนตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจัด
แผนชั้นเรียน 3-3-3/3-3-2  รวม 17 ห๎องเรียน  จ านวนนักเรียน 80-75-78/70-62-60  รวมนักเรียน 425 คน  
ครู 21 คน  พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ๎างชั่วคราว 3 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน  ลูกจ๎างประจ า 1 คน  
นางพนอ  เกษประสิทธิ์  เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน  นายประสพ  แก๎วบังเกิด  เป็นรองผู๎อ านวยการโรงเรียน  
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3.  ข้อมูลบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน (ข้อมูล  ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2564) 

  1)  ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากร 
  

 
ที ่

 
ครูและบุคลากร 

 
ชาย 

 
หญิง 

วุฒิการศึกษา  
รวม สูงกวํา ป.ตรี ปริญญาตรี ต่ ากวํา ป.ตรี 

1 ผู๎บริหารสถานศึกษา 1 1 2 - - 2 
2 ครูผู๎สอน 6 15 9 12 - 21 
3 พนักงานราชการ 1 1 - 2 - 2 
4 ลูกจ๎างชั่วคราว 1 2 - 3 - 3 
5 ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - 1 - 1 - 1 
6 ลูกจ๎างประจ า 1 - - - 1 1 
 รวมทั้งสิ้น 10 20 11 18 1 30 

        
  2)  ข้อมูลนักเรียน 

 

         ปัจจุบันโรงเรียนมีข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน ดังนี้ 
   2.1 จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด  425  คน 
   2.2 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 
ระดับชั้น 

เพศ  
รวม ชาย หญิง 

ม.1 51 29 80 
ม.2 42 33 75 
ม.3 40 38 78 
รวม 133 100 233 
ม.4 28 42 70 
ม.5 30 32 62 
ม.6 21 39 60 
รวม 79 113 192 

รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 212 213 425 
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2.3 จ านวนนักเรียนตํอห๎อง (เฉลี่ย) 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น            26   คน : ห๎อง 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         24   คน : ห๎อง 
 

2.4  สัดสํวนครู  :  นักเรียน    =     1 : 16 
 

4.  ข้อมูลแสดงอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง 
 

ที ่ ประเภทอาคาร 
ปีท่ี

ก่อสร้าง 
จ านวน
หน่วย 

พื้นที่ 
ก×ย 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

ประเภท
เงิน 

1 อาคารชั่วคราว ชค. 104/27 2531 2 ห๎อง 10×32 448,000 งปม. 
2 อาคารเรยีน  108ล/30 2532 8 ห๎อง 10×66.9 2,510,000 งปม. 
3 อาคารเรยีน  108ล/30 2538 8 ห๎อง 10×66.9 3,989,000 งปม. 
4 อาคารเรยีน  กึ่งถาวร 2545 6 ห๎อง 8×48 1,079,000 งปม. 
5 โรงฝึกงาน  102/27 2536 2 ห๎อง 10×32 1,500,000 งปม. 
6 โรงอาหาร  300  ที่น่ัง 2545 1 หลัง 16×25 1,940,000 งปม. 
7 บ๎านพักครู  205/26 2531 5 ห๎อง 6.4×8 312,000 งปม. 
8 บ๎านพักครู  203/37 2532 3 ห๎อง 7×8 229,000 งปม. 
9 บ๎านพักครู  203/27 2534 3 ห๎อง 7×8 356,000 งปม. 
10 บ๎านพักนักเรียน  แบบ 8 คน 2535 1 ห๎อง 5×13 292,750 งปม. 
11 บ๎านพักนักเรียน  แบบ 8 คน 2535 1 ห๎อง 5×13 292,500 งปม. 
12 ส๎วมมาตรฐาน  6 ท่ี 2531 6 ท่ีนั่ง  90,000 งปม. 
13 ส๎วมมาตรฐาน  6 ท่ี 2532 6 ท่ีนั่ง  100,000 งปม. 
14 ส๎วมมาตรฐาน  6 ที ่ 2546 6 ท่ีนั่ง  188,500 งปม. 
15 ส๎วม  4 ท่ีนั่ง  2 ห๎องน้ า 2550 4 ท่ีนั่ง  อบต.สรา๎งเอง อบต.ไกรใน  

16 สวนสุขภาพ 2551 1 แหํง  อบต.สรา๎งเอง อบต.ไกรใน  

17 บํอน้ า/บํอเลีย้งปลา 2531 1 แหํง 4.6×82.5×6  บริจาค 
18 สนามบาสเกตบอล 2531 1 แหํง 14×27 75,000 บริจาค 
19 สนามฟุตบอล 2545 1 แหํง 90×120 กกท.ด าเนินการ กกท. 
20 สนามคอนกรตี 2551 1 แหํง 14×27 50,000 บริจาค 
21 รั้วคอนกรีตบล็อก 2552  ย 630  ส 2 250,000 บริจาค 
22 รั้วมาตรฐาน แบบโปรํง 2552  ย 300  ส 2 995,100 งปม. 
23 ถนนลาดยาง 2544 1 เส๎น 4×310×0.10 อบจ.ด าเนินการ อบจ.สุโขทัย 

24 ถังเก็บน้ า ฝ. 33 2533 3 ถัง ส 5.5  งปม. 

25 ถังเก็บน้ า ฝ. 33 2536 3 ถัง ส 5.5  งปม. 

26 ถังเก็บน้ า หอถังประปา แบบ 9/9 2537  ส 12 401,000 งปม. 
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ที ่ ประเภทอาคาร 
ปีท่ี

ก่อสร้าง 
จ านวน
หน่วย 

พื้นที่ 
ก×ย 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

ประเภท
เงิน 

27 อาคารพยาบาล 2544 1 หลัง 6×8  บริจาค 

28 ร๎านสหกรณ ์ 2545 1 หลัง 4×6   

29 วิหารพระนาคปรก 2552 1 หลัง 8×13 300,000 บริจาค 

30 สนามกีฬาฟุตซอล 2557 1 สนาม 17×27 1,319,000 อบจ.สุโขทัย 
31 อาคารหอประชุม 2558 1 หลัง 27×43×11 6,462,000 งปม. 
32 ปรับปรุงอาคารชั่วคราว ชค104/27 2560 2 ห๎อง 10×32 929,000 งปม. 
33 รางระบายน้ ารูปตัว V 2561 1 แหํง 183 เมตร 238,000 งปม. 
34 หลังคาคลมุทางเดิน 2561 1 แหํง 145.5 เมตร 453,626 งปม. 
35 ห๎องน้ าอาคารช่ัวคราว ชค104/27 2561 4 ที่น่ัง 3.50×8 311,574.7 งปม. 
36 ถนนคอนกรีต 2563 1แหํง 750 เมตร 1,470,000 งปม. 
37 อาคารเรยีน OBEC 104 ล/61 2564 1 หลัง 14.60 x 4.40 

เมตร สูง 9.24 
เมตร 

4,321,000 งปม. 

 
5. ลักษณะชุมชน 
       1)  สภาพทั่วไปของชุมชน 
       ประกอบด๎วยหมูํบ๎าน หมูํ 1 บ๎านโฉงต๎นเหง๎า , หมูํ 2 บ๎านหนองตะแบก , หมูํ 3 บ๎านหนอง
บัว , หมู ํ4 บ๎านหนองเสาเถียร , หมูํ 5 บ๎านปุามะมํวง , หมูํ 6 บ๎านวังขวัญ ,หมูํ 7 บ๎านหนองกาสลัก , หมูํ 8 
บ๎านหนองกระทุํม , หมูํ 9 บ๎านหนองไผํล๎อม , หมูํ 10 บ๎านหนองเสาเถียรใต๎ , หมูํ 11 บ๎านหนองเทโพ ,     
หมูํ 12 บ๎านบึงบอน , หมูํ 13 บ๎านแปลงกุ , หมูํ 14 บ๎านหนองตะแบกใต๎ , หมูํ 15 บ๎านโพธิ์หอม   
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะอาศัยอยูํรวมกัน  ประกอบอาชีพสืบทอดจากพํอแมํ  
คืออาชีพเกษตรกรรม  ท านา  ท าไรํ  เลี้ยงสัตว์  ค๎าขายและรับจ๎างทั่วไป  ฐานะคํอนข๎างยากจน  เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพ  และชีวิตความเป็นอยูํต๎องขึ้นอยูํกับสภาพดินฟูาอากาศ  ท าให๎ประชาชนต๎องออกจากท๎องถิ่น
ของตน  ไปท างานหารายได๎ให๎กับครอบครัวในท๎องถิ่นอ่ืน หรือตํางจังหวัดและตํางประเทศ  นักเรียนสํวนใหญํ
มักอาศัยอยูํกับผู๎ปกครองที่สูงอายุ  ที่มีชํองวํางระหวํางวัยกันมาก  อีกท้ังอัตราการหยําร๎างหรือการแยกทางกัน
มีสูงมาก  ซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นสํงผลกระทบมาถึงนักเรียนขาดความรักความอบอํุนในครอบครัว  กลายเป็นปัญหา
ทางสังคมตามมา 
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  2)  จ านวนประชากร 
               แยกเป็นครัวเรือนทั้งหมด  2,775  ครัวเรือน  
   จ านวนประชากรทั้งหมด  8,104 คน  แยกเป็น 
   ชาย  3,908  คน    คิดเป็นร๎อยะ  48.22 
   หญิง 4,196  คน    คิดเป็นร๎อยะ  51.78 
   ความหนาแนํนเฉลี่ย  184.18  คน/ตารางกิโลเมตร 

บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได๎แกํ  วัดหนองบัว  โรงเรียนบ๎านหนองบัว  โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพบ๎านหนองบัว  องค์การบริหารงานสํวนต าบลไกรใน 
   3)  การศึกษาผู้ปกครอง 
           ต่ ากวําปริญญาตรี  ร๎อยละ  90 
   4)  อาชีพหลักของผู้ปกครอง 

                 ข๎าราชการร๎อยละ 1   ค๎าขายร๎อยละ 5   เกษตรกรร๎อยละ 80   และรับจ๎างร๎อยละ  14 
                 5)  ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ 
       สวํนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  
                6)  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อปี 
                          100,000 บาท/ปี 
       7)  จ านวนคนต่อครอบครัว 
                           ประมาณ 3  คน   
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6.  รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปี  2564  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     มัธยมศึกษาสุโขทัย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนไกรในวิทยาคม   
     รัชมังคลาภิเษก มีจ านวน  15  คน   ดังนี้ 
 

  1.นายสุทัศน์  สังข์ทอง   ผู๎ทรงคุณวุฒิ         ประธานคณะกรรมการ 
2.นางศรีไพร  สุขแท๎   ผู๎แทนผู๎ปกครอง    กรรมการ 
3.นางแพรวนภา  เมฆตานี  ผู๎แทนครู    กรรมการ 
4.นายจิราพัฒน์  หอยสังข์   ผู๎แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
5.นายศักรินทร์  ไกรกิจราษฎร์  ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  กรรมการ 
6.นางกษมา  มั่นประสงค์   ผู๎แทนศิษย์เกํา    กรรมการ 
7.พระครูโกมุทสราภิรักษ์   ผู๎แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 
8.พระมหาวัฒนา  อตฺตสาโร  ผู๎แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 
9.นายทองสุข  พุทธรักษ์    ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10.นายบรรจง  ทองเอ็ม   ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11.นายรุํง  กีรติบริบูรณ์   ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
12.นายโกเมศ  มุกเพ็ชร   ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
13.ด.ต.ประวิทย์  แก๎วบังเกิด  ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
14.นายบุญเพ็ชร  แก๎วบังเกิด  ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
15.นางพนอ  เกษประสิทธิ์  ผู๎อ านวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
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บทที่ 2 
 

  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564  
 
1. ศาสตร์พระราชา “ต าราแห่งชีวิต” 
 “ศาสตร์พระราชา” ถือวําเป็น “ต าราแหํงชีวิต”  เพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการ 
ทรงงาน  ที่ท าให๎ประเทศไทยสามารถผํานวิกฤตการณ์ตําง ๆ มาได๎ทุกมิติ 
     23 หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด๎วยทศพิธราชธรรมแล๎วยังทรง
เป็นพระราชาที่เป็นแบบอยํางในการด าเนินชีวิต  และการท างานแกํพสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศ
อีกด๎วย  ผู๎คนตํางประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล๎นพ๎น
อันหาที่สุดมิได๎  ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความนําสนใจที่สมควรน ามา
ประยุกต์ใช๎กับชีวิตการท างานให๎เกิดประโยชน์ได๎เป็นอยํางยิ่ง  ดังนี้ 
 1. จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ  
     ทรงศึกษาข๎อมูลรายละเอียดอยํางเป็นระบบจากข๎อมูลเบื้องต๎น  ทั้งเอกสารแผนที่ สอบถามจาก
เจ๎าหน๎าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให๎ได๎รายละเอียดที่ถูกต๎อง เพ่ือน าข๎อมูลเหลํานั้นไปใช๎ประโยชน์ได๎
จริงอยํางถูกต๎อง รวดเร็ว และตรงตามเปูาหมาย 
 2. ระเบิดจากภายใน 
     จะท าการใด ๆ ต๎องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข๎องเสียกํอน  ต๎องสร๎างความเข๎มแข็งจากภายในให๎เกิดความ
เข๎าใจและอยากท า  ไมํใชํการสั่งให๎ท า  คนไมํเข๎าใจก็อาจจะไมํท าก็เป็นได๎  ในการท างานนั้นอาจจะต๎องคุยหรือ
ประชุมกับลูกน๎อง  เพ่ือนรํวมงาน  หรือคนในทีมเสียกํอน  เพื่อให๎ทราบถึงเปูาหมายและวิธีการตํอไป 
 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
     ควรมองปัญหาภาพรวมกํอนเสมอ  แตํเมื่อจะลงมือแก๎ปัญหานั้น  ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข๎าม  
แล๎วเริ่มแก๎ปัญหาจากจุดเล็ก ๆเสียกํอน เมื่อส าเร็จแล๎วจึงคํอย ๆขยับขยายแก๎ไปเรื่อย ๆ ทีละจุด เราสามารถ
เอามาประยุกต์ใช๎กับการท างานได๎ โดยมองไปที่เปูาหมายใหญํของงานแตํละชิ้น แล๎วเริ่มลงมือท าจากจุดเล็ก ๆ 
กํอน คํอย ๆ ท า คํอย ๆ แก๎ไปทีละจุด  งานแตํละชิ้นก็จะลุลํวงไปได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎  “ถ๎าปวดหัวคิด
อะไรไมํออก ก็ต๎องแก๎ไขการปวดหัวนี้กํอน มันไมํได๎แก๎อาการจริง แตํต๎องแก๎ปัญหาที่ท าให๎เราปวดหัวให๎ได๎
เสียกํอน เพ่ือจะให๎อยูํในสภาพที่ดีได๎...” 
 4. ท าตามล าดับขั้น 
     เริ่มต๎นจากการลงมือท าในสิ่งที่จ าเป็นกํอน  เมื่อส าเร็จแล๎วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับตํอไป     
ด๎วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ๎าท าตามหลักนี้ได๎ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จได๎โดยงําย...  ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงเริ่มต๎นจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนเสียกํอน ได๎แกํ  สุขภาพสาธารณสุข  จากนั้นจึงเป็นเรื่อง
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สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน และสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ  อาทิ ถนน แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภค
บริโภค เน๎นการปรับใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได๎ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต๎องท าตามล าดับขั้น ต๎องสร๎างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช๎ของประชาชน
สํวนใหญํเป็นเบื้องต๎นกํอน ใช๎วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัด แตํถูกต๎องตามหลักวิชา  เมื่อได๎พ้ืนฐานที่มั่นคง
พร๎อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได๎แล๎วจึงคํอยสร๎างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับ
ตํอไป...  พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517  
 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
     การพัฒนาใด ๆ ต๎องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้น  วําเป็นอยํางไร และสังคมวิทยา
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตํละท๎องถิ่น ที่มีความแตกตํางกัน  “การพัฒนา
จะต๎องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของ
คนเรา จะไปบังคับให๎คนอ่ืนคิดอยํางอ่ืนไมํได๎ เราต๎องแนะน า เข๎าไปดูวําเขาต๎องการอะไรจริง ๆ แล๎วก็อธิบาย
ให๎เขาเข๎าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อยํางยิ่ง” 
 6. ท างานแบบองค์รวม 
     ใช๎วธิีคิดเพ่ือการท างาน โดยวิธีคิดอยํางองค์รวม  คือการมองสิ่งตําง ๆ ที่เกิดอยํางเป็นระบบครบ
วงจร  ทุกสิ่งทุกอยํางมีมิติเชื่อมตํอกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก๎ไขอยํางเชื่อมโยง 
 7. ไม่ติดต ารา 
     เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอยํางยืดหยุํนกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไมํใชํการยึดติดกับ
แคํในต าราวิชาการ เพราะบางทีความรู๎ทํวมหัว เอาตัวไมํรอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนท าอะไร
ไมํได๎เลย  สิ่งที่เราท าบางครั้งต๎องโอบอ๎อมตํอสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคม และจิตวิทยาด๎วย 
 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
     ในการพัฒนาและชํวยเหลือราษฎร  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช๎หลักในการแก๎ปัญหาด๎วยความเรียบ
งํายและประหยัด ราษฎรสามารถท าได๎เอง  หาได๎ในท๎องถิ่นและประยุกต์ใช๎สิ่งที่มีอยูํในภูมิภาคนั้นมาแก๎ไข 
ปรับปรุง โดยไมํต๎องลงทุนสูงหรือใช๎เทคโนโลยีที่ยุํงยากมากนัก ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งวํา  “...ให๎ปลูกปุา
โดยไมํต๎องปลูกโดยปลํอยให๎ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได๎ประหยัดงบประมาณ...” 
 9. ท าให้ง่าย 
    ทรงคิดค๎น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก๎ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไปได๎โดยงําย  
ไมํยุํงยากซับซ๎อนและที่ส าคัญอยํางยิ่งคือ สอดคล๎องกับสภาพความเป็นอยูํของประชาชนและระบบนิเวศ
โดยรวม “ท าให๎งําย” 
 10. การมีส่วนร่วม 
      ทรงเป็นนักประชาธิปไตย  ทรงเปิดโอกาสให๎สาธารณชน ประชาชนหรือเจ๎าหน๎าที่ทุกระดับได๎
มารํวมแสดงความคิดเห็น  “ส าคัญที่สุดจะต๎องหัดท าใจให๎กว๎างขวางหนักแนํน รู๎จักรับฟังความคิดเห็น 
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แม๎กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู๎อ่ืนอยํางฉลาดนั้น แท๎จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์      
อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให๎ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 
 11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
      ในหลวงรชักาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของสํวนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งวํา “...
ใครตํอใครบอกวํา ขอให๎เสียสละสํวนตัวเพ่ือสํวนรวม อันนี้ฟังจนเบื่ออาจร าคาญด๎วยซ้ าวํา ใครตํอใครก็บอกวํา
ขอให๎คิดถึงประโยชน์สํวนรวม อาจมานึกในใจวํา ให๎ ๆ อยูํเรื่อยแล๎วสํวนตัวจะได๎อะไร  ขอให๎คิดวําคนที่ให๎เป็น
เพ่ือสํวนรวมนั้น มิได๎ให๎สํวนรวมแตํอยํางเดียว เป็นการให๎เพ่ือตัวเองสามารถท่ีจะมีสํวนรวมที่จะอาศัยได๎...” 
 12. บริการที่จุดเดียว 
       ทรงมีพระราชด าริมากวํา 20 ปีแล๎ว ให๎บริหารศูนย์การพัฒนาหลายแหํงทั่วประเทศโดยใช๎หลักการ 
“การบริการรวมที่จุดเดียว : One  Stop  Service”  โดยทรงเน๎นเรื่องรู๎รักสามัคคี และการรํวมมือรํวมแรง
รํวมใจกัน ด๎วยการปรับลดชํองวํางระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
      พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 ทรงเข๎าใจถึงธรรมชาติและต๎องการให๎ประชาชนใกล๎ชิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอยํางละเอียด โดยหากเราต๎องการแก๎ไขธรรมชาติจะต๎องใช๎
ธรรมชาติเข๎าชํวยเหลือเราด๎วย 
 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
      ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการ
แก๎ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไมํปกติเข๎าสูํระบบที่ปกติ เชํน การบ าบัดน้ าเนําเสียโดยใช๎ผักตบชวา  ซึ่งมี
ตามธรรมชาติให๎ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 
 15. ปลูกป่าในใจคน 
      การจะท าการใดส าเร็จต๎องปลูกจิตส านึกของคนเสียกํอน ต๎องให๎เห็นคุณคํา เห็นประโยชน์กับสิ่งที่
จะท า...  “เจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎ควรจะปลูกต๎นไม๎ลงในใจคนเสียกํอน แล๎วคนเหลํานั้นก็จะพากันปลูกไม๎ลงบน
แผํนดินและจะรักษาต๎นไม๎ด๎วยตนเอง” 
 16. ขาดทุนคือก าไร 
      หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 ที่มีตํอพสกนิกรไทย “การให”๎ และ “การ
เสียสละ”  เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร  คือความอยูํดีมีสุขของราษฎร 
 17. การพึ่งพาตนเอง 
      การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการแก๎ไขปัญหาในเบื้องต๎นด๎วยการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า 
เพ่ือให๎มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได๎ตํอไป  แล๎วขั้นตํอไปก็คือ  การพัฒนาให๎ประชาชนสามารถอยูํใน
สังคมได๎ตามสภาพแวดล๎อมและสามารถพ่ึงตนเองได๎ในที่สุด 
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 18. พออยู่พอกิน 
      ให๎ประชาชนสามารถอยูํอยําง “พออยูํพอกิน” ให๎ได๎เสียกํอน แล๎วจึงคํอยขยับขยายให๎มีขีด
สมรรถนะที่ก๎าวหน๎าตํอไป 
 19. เศรษฐกิจพอเพียง 
      เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต ให๎
ด าเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพ่ือให๎รอดพ๎นและสามารถด ารงอยูํได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใต๎กระแสโลกา
ภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 
 20. ความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
      ผู๎ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม๎จะมีความรู๎น๎อย ก็ยํอมท าประโยชน์ให๎แกํสํวนรวมได๎มากกวําผู๎ที่
มีความรู๎มาก แตํไมํมีความสุจริต ไมํมีความบริสุทธิ์ใจ 
 21. ท างานอย่างมีความสุข 
      ท างานต๎องมีความสุขด๎วย  ถ๎าเราท าอยํางไมํมีความสุขเราจะแพ๎  แตํถ๎าเรามีความสุขเราจะชนะ 
สนุกกับการท างานเพียงเทํานั้น ถือวําเราชนะแล๎ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจากการได๎ท า
ประโยชน์ให๎กับผู๎อื่นก็สามารถท าได๎ “...ท างานกับฉัน ฉันไมํมีอะไรจะให๎ นอกจากการมีความสุขรํวมกัน ในการ
ท าประโยชน์ให๎กับผู๎อ่ืน...” 
 22. ความเพียร 
      การเริ่มต๎นท างานหรือท าสิ่งใดนั้นอาจจะไมํได๎มีความพร๎อม  ต๎องอาศัยความอดทนและความมํุงมั่น  
ดังเชํน พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู๎เพียรพยายามแม๎จะไมํเห็นฝั่งก็จะวํายน้ าตํอไป เพราะถ๎าไมํ
เพียรวํายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลา และไมํได๎พบกับเทวดาที่ชํวยเหลือมิให๎จมน้ า 
 23. รู้ รัก สามัคคี 
      - รู๎ คือ รู๎ปัญหาและรู๎วิธีแก๎ปัญหานั้น 
      - รัก คือ เมื่อเรารู๎ถึงปัญหาและวิธีแก๎แล๎ว เราต๎องมีความรัก ที่จะลงมือท า ลงมือแก๎ไขปัญหานั้น 
      สามัคคี คือ การแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ไมํสามารถลงมือท าคนเดียวได๎ ต๎องอาศัยความรํวมมือรํวมใจกัน 

2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตํ
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให๎ด าเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให๎ก๎าวทันตํอโลกโลกาภิวัตน ์
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมีระบบภูมิค๎ุมกัน
ในตัวที่ดีพอสมควร ตํอการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ จะต๎อง
อาศัยความรอบรู๎ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยํางยิ่งในการน าวิชาการตําง ๆ มาใช๎ในการวางแผน
และการด าเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะต๎องเสริมสร๎างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ



แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 14 

 

เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให๎มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให๎มีความ
รอบรู๎ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด๎วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให๎สมดุลและ
พร๎อมตํอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง ทั้งด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได๎เป็นอยํางดี 
 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด๎วยคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมํน๎อยเกินไปและไมํมากเกินไป โดยไมํเบียดเบียนตนเอง
และผู๎อ่ืน เชํน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูํในระดับพอประมาณ 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต๎องเป็นไปอยํางมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดวําจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยําง
รอบคอบ 
 3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
โดยค านึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ์ตําง ๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 โดยมีเงือ่นไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ให๎อยูํในระดับพอเพียง 2 ประการ  ดังนี้ 
 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด๎วย ความรอบรู๎เกี่ยวกับวิชาการตําง ๆ ที่เก่ียวข๎องรอบด๎าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ 
 2. เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต๎องเสริมสร๎าง  ประกอบด๎วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช๎สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
พระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 ...การจะเป็นเสือนั้นไมํส าคัญ  ส าคัญอยูํที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น 
หมายความวํา อุ๎มชูตัวเองได๎ ให๎มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไมํได๎หมายความวําทุกครอบครัวจะต๎อง
ผลิตอาหารของตัวเอง จะต๎องทอผ๎าใสํเอง อยํางนั้นมันเกินไป แตํวําในหมูํบ๎านหรือในอ าเภอ จะต๎องมีความ
พอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยํางผลิตได๎มากกวําความต๎องการก็ขายได๎ แตํขายในท่ีไมํหํางไกลเทําไร ไมํต๎อง
เสียคําขนสํงมากนัก... 
พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541 
 ...พอเพียง มีความหมายกว๎างขวางยิ่งกวํานี้อีก คือค าวําพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแคํนั้นเอง คนเราถ๎าพอใน
ความต๎องการก็มีความโลภน๎อย เมื่อมีความโลภน๎อยก็เบียดเบียนคนอื่นน๎อย ถ๎าประเทศใดมีความคิดอันนี้     
มีความคิดวําท าอะไรต๎องพอเพียง หมายความวําพอประมาณ ซื่อตรง ไมํโลภอยํางมาก คนเราก็อยูํเป็นสุข 
พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได๎ แตํวําต๎องไมํไปเบียดเบียนคนอ่ืน... 
พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 23 ธนัวาคม 2542 
 ...โครงการตําง ๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญํ  ต๎องมีความสอดคล๎องกันดีที่ไมํใชํเหมือนทฤษฎีใหมํ ที่ใช๎ที่ดิน 
15 ไรํและสามารถทีจ่ะปลูกข๎าวพอกิน กิจการนี้ใหญํกวํา แตํก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน คนไมํเข๎าใจ
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กิจการใหญํ ๆ เหมือนสร๎างเขื่อนปุาสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียง เหมือนกัน เขานึกวําเป็นเศรษฐกิจสมัยใหมํ 
เป็นเศรษฐกิจที่หํางไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แตํที่จริงแล๎ว เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน... 
 ...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ท าอะไรให๎เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือท าจากรายได๎ 
200-300 บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกัน    
เลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือท าเป็น Seif-Sufficiency มันไมํใชํความหมายไมํใชํแบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือ
เป็น Seif-Sufficiency of Economy เชํน ถ๎าเขาต๎องการดูทีวี ก็ควรให๎เขามีดู ไมํใชํไปจ ากัดเขาไมํให๎ซื้อทีวีดู 
เขาต๎องการดูเพ่ือความสนุกสนาน ในหมูํบ๎านไกล ๆที่ฉันไป เขามีทีวีดูแตํใช๎แบตเตอรี่ เขาไมํมีไฟฟูา แตํถ๎า 
Sufficiency นั้น มทีีวีเขาฟุุมเฟือย เปรียบเสมือนคนไมํมีสตางค์ไปตัดสูทใสํ และยังไสํเนคไทเวอร์ซาเชํ อันนี้ก็
เกินไป 
 

3. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 

1. มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
3. มีงานท า – มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
             1) มีความรู๎ความเข๎าใจที่มีตํอชาติบ๎านเมือง 
      2) ยึดมั่นในศาสนา 
      3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      4) มีความเอ้ืออาทรตํอครอบครัว และชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง  
      1) รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
          2) ปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบ ที่ดีงาม 
      3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
      4) ชํวยกันสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง 
 3. มีงานท า – มีอาชีพ 
      1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต๎องมุํงให๎เด็กและเยาวชน 
                 รักงาน สู๎งาน ท าจนงานส าเร็จ 
      2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต๎องมีจุดหมายให๎ผู๎เรียนท างาน และมีงานท า 
                 ในทีสุ่ด 
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      3) ต๎องสนับสนุนผู๎ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 
 4. เป็นพลเมืองดี 
    1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน๎าที่ของทุกคน 
    2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต๎องสํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาสท าหน๎าที่ 
               เป็นพลเมืองดี 
    3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า เชํน งานอาสาสมัคร งาน
บ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให๎ท าด๎วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร 
 

4. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
     ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต๎องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถํายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มีรายได๎สูงอยูํใน
กลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว  คนไทยมีความสุข อยูํดีกินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์  ที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์สร๎างความมั่นคงให๎กับประเทศ 
 2) ยุทธศาสตร์สร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
 4) ยุทธศาสตร์สร๎างโอกาสบนความเสมอภาคและความเทําเทียมกันทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

5. ไทยแลนด์ 4.0 
 กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต๎ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต๎นในการขับเคลื่อนไปสูํการเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย
และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร๎อม ๆกัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคสํวนภายใต๎แนวคิด 
“ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก  
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โดยภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตําง ๆ เพ่ือต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ 
“Value-Based  Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ”์ ไปสูํสินค๎าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ
เน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นบริการมากขึ้น เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสูํการเกษตร
สมัยใหมํ ที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart  Farming)  โดยเกษตรกรต๎องร่ ารวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional  SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐ
ต๎องให๎ความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart  Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมํที่มี
ศักยภาพสูงเปลี่ยนจาก Traditional  Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่ า ไปสูํ High  Value Services 
และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงสามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามแบบใหมํ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยํางเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21 โดยประเทศไทยในอดีตที่ผํานมา   
มีการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นไปอยํางตํอเนื่อง 
 ในยุค “ประเทศไทย 1.0” เน๎นการเกษตรเป็นหลัก เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ พืชสวน เป็นต๎น 
 ยุคที่สอง “ประเทศไทย 2.0” เน๎นอุตสาหกรรมแตํเป็นอุตสาหกรรมเบา เชํน การผลิตและขายรองเท๎า 
เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น 
 ยุคที่สาม “ประเทศไทย 3.0” เน๎นอุตสาหกรรมหนักและการสํงออก เชํน การผลิตและขาย สํงออก
เหล็กกล๎า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น  
 แตํไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได๎ประเทศยังอยูํในระดับปานกลาง อยูํอยํางนี้ไมํได๎ ต๎องรีบพัฒนา
เศรษฐกิจสร๎างประเทศ จึงเป็นเหตุให๎น าไปสูํยุคที่สี่ให๎รหัสใหมํวํา “ประเทศไทย 4.0” ให๎เป็นเศรษฐกิจใหมํ 
(New  Engines of Growth) มีรายได๎สูง โดยวางเปูาหมายให๎เกิดภายใน 5-6 ปี  กับการวางภาพอนาคต   
ทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เชํน สหรัฐอเมริกา “A  Nation of Makers”  อังกฤษ “Desigh 
of Innovation”  อินเดีย “Made in India” หรือประเทศเกาหลีใต๎ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative 
Economy” โดยไทยแลนด์ 4.0 จะมํุงพัฒนาเพ่ือให๎เกิดผลจริงต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดในกลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เปูาหมาย  ดังนี้ 
 1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชํน สร๎างเสน๎ทางธุรกิจใหมํ (New Startups)         
ด๎านเทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น 
 2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชํน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต๎น 
 3. กลุํมเครื่องมือ  อุปกรณ์อัจฉริยะ  หุํนยนต์  และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เชํน 
เทคโนโลยีหุํนยนต์ เป็นต๎น 
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 4. กลุํมดิจิตอล  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตําง ๆปัญญาประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน เทคโนโลยี
การศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต๎น 
 5. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ
ไลฟส์ไตล์  เทคโนโลยีการทํองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต๎น 
 การพัฒนาประเทศภายใต๎โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช๎แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็น
ตัวการขับเคลื่อน โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาค
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตําง ๆ รํวมกันระดมความคิด ผนึกก าลังการขับเคลื่อน      
ผํานโครงการ บันทึกความรํวมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยตําง ๆ โดยการด าเนินงานของ“ประชารัฐ”กลุํมตําง ๆ 
อันได๎แกํ กลุํมที่ 1 การยกระดับนวัตกรรม  และผลิตภัณฑ์การปรับแก๎กฎหมาย  และกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัส
เตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงการสร๎างพ้ืนฐาน กลุํมที่ 2 
การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุํมที่ 3 การสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวและไมล์ การสร๎างรายได๎และการกระตุ๎นการใช๎จํายภาครัฐ กลุํมที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนา
ผู๎น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการสํงเสริมกลุํม SMEs และผู๎ประกอบการใหมํ (Startups) ซ่ึงแตํละกลํุม
ก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยํางเข๎มข๎น 
 

6. จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ก าหนดจุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 

1. ครู เพ่ือแก๎ปัญหาครูไมํครบชั้น  สอนไมํตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและก าลังใจ โดยมีแนว
ทางการด าเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฏเป็นเลิศ (ด๎านครู) 
มหาวิทยาลัย พ่ีเลี้ยงพัฒนาครูชํวงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ๎านพัก
ครู เป็นต๎น 

2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือแก๎โจทย์เด็กเรียนมาก ไมํมีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่ า โดย
ใช๎แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ Stem 
Education กระบวนการ BBL ทวิศึกษา การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต๎น 

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้  เพ่ือการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย ที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของการพัฒนาประเทศ เพ่ือสํงเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็น
ความต๎องการของประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก๎ปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ 
และงานวิจัยที่ไมํสามารถไปใช๎ได๎จริง โดยใช๎แนวทางการสร๎างคํานิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด๎าน
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วิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี อาชีวศึกษาสูํสากล ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่เป็นเลิศ ทุนให๎ยืมสาขาขาดแคลน เชํนภาษาอังกฤษ เป็นต๎น 

4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  เพ่ือสํงเสริมการประเมินครู การศึกษาตํอในแตํ
ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียนและสถานศึกษา โดยการสร๎างกรอบมาตรฐานการประเมิน 
ก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผํานหรือซ้ าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษา
มาตรฐานระดับชาติ สร๎างเครื่องมือระบบวิธีการประเมินหรือประกันคุณภาพ เป็นต๎น 

5. ICT เพื่อการศึกษา  เพ่ือปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข๎อมูล และระบบ การจัดการ
เนื้อหาสาระหรือองค์ความรู๎ โดยใช๎แนวทางการจัดท าแผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การศึกษา  แผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT 
และโครงการ DLTV เป็นต๎น 

6. การบริหารจัดการ  เพ่ือให๎มีระบบงบประมาณท่ีสอดคล๎องกับการด าเนินงาน การก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอ านาจ โดยใช๎แนวทางของระบบคูปองเพ่ือการศึกษา 
การจัดสรรงบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุํม Cluster การปรับโครงสร๎าง และ
ปรับปรุงระเบียบในการเข๎าสูํต าแหนํงและความก๎าวหน๎าในต าแหนํงผู๎บริหารในพื้นที่ 

 

7. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กไทยควรมี 
 ทักษะแหํงการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาโดยเครือขํายองค์กรความรํวมมือเพ่ือทักษะแหํงเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 (Partnership  For  21st Century Skills) ที่มีชื่อยํอวําเครือขําย P21 การพัฒนากรอบแนวคิด
เพ่ือการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 เป็นการผสมผสานองค์ความรู๎ทักษะเฉพาะด๎านความช านาญการและความ
รู๎เทําทันด๎านตําง ๆ เข๎าด๎วยกันเพื่อความส าเร็จของผู๎เรียนทั้งด๎านการท างานและการด าเนินชีวิตประกอบด๎วย
ทักษะส าคัญ 3 ด๎านได๎แกํ 
 1. ทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม (Learning  and  Innovation)  ในศตวรรษท่ี 21 ได๎แกํ 1) การคิด
วิเคราะห์และการแก๎ปัญหา (Critical Thinking  and  Problem Solving) ประกอบด๎วยการมีเหตุผลการคิด
อยํางเป็นระบบการตัดสินใจ/ตัดสินและการแก๎ปัญหา  2) การสื่อสาร (Communication) เป็นการสื่อสารที่
ชัดเจน 3) การรํวมมือ (Collaboration) เป็นการรํวมมือกัน และ 4) การคิดสร๎างสรรค์ (Creativity Thinking) 
ประกอบด๎วยการคิดอยํางสร๎างสรรค์และการท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางสร๎างสรรค์ 
 2. ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills)  
มุํงเน๎นให๎มีความสามารถในการเข๎าถึงสารสนเทศและสื่อตําง ๆได๎อยํางเหมาะสม  สามารถจัดการเชื่อมโยง
ประเมินและสร๎างสารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ใช๎เรื่องจริยธรรม และกฎหมายกับการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศได๎ 
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 3. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) มุํงเน๎นให๎มีความสามารถในการ
ยืดหยุํนและสามารถปรับตัวได๎ ริเริ่มและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก๎าวข๎ามวัฒนธรรม มีความ
รับผิดชอบและสามารถผลิตสร๎างสรรค์งานได๎ ตลอดจนมีความเป็นผู๎น าและรับผิดชอบตํอสังคม การเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู๎โดยรํวมกันสร๎างรูปแบบและแนวปฏิบัติ
ในการเสริมสร๎างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 โดยเน๎นที่องค์ความรู๎ ทักษะความ
เชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู๎เรียนเพ่ือใช๎ในการด ารงชีวิตในสังคมแหํงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 ส าหรับในประเทศไทยศาสตาจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2556)  ได๎กลําววําการศึกษาในศตวรรษ 
ที่ 21 ที่คนทุกคนต๎องเรียนรู๎ตั้งแตํชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตประกอบด๎วย 3R+8C+2Ls 
ดังนี้   3 R 
 1) อํานออก Reading 
 2) เขียนได๎  (W) Riting 
 3) คิดเลขเป็น (A) Rithmtics 
 8C 
 1) ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณและทักษะในการแก๎ปัญหา 
            (Critical  Thinking & Problem Solving) 
 2) ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (Creative & innovation) 
 3) ทักษะด๎านความรํวมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู๎น า 
            (Collaboration, teamwork & leadership) 
 4) ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรมตํางกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
 5) ทักษะด๎านการสื่อสารสารสนเทศ และรู๎เทําทันสื่อ 
            (Communications, information & media literacy) 
 6) ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & ICT Literacy) 
 7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู๎ (Career & Learning Skills) 
 8) ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change) 
 2Ls 
 1) ทักษะการเรียนรู๎ (Learning Skills) 
 2) ภาวะผู๎น า(Leadership) 
 

8. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของ คสช. 
 ประกอบด๎วย 
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
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 3. กตัญญูตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษาเลําเรียนทั้งทางตรงและทางอ๎อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
 7. เข๎าใจเรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตย 
 8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ 
 9. มีสติรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ท า 
 10. รู๎จักด ารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายต่ า 
 12. ค านึงถึงของสํวนรวมมากกวําผลประโยชน์ 

9. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายที่ 1 :การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ 
 1. ปรับปรุงหลักสูตร 
  1.1 พัฒนาผู๎เรียนตามความถนัด (Multiple Intelligences) และความแตกตํางระหวํางบุคคล 
(Individual Differences) 
  1.2 ใช๎สมรรถนะเป็นหลักในการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู๎ 
  1.3 ก าหนดสาระการเรียนรู๎ที่มีความเก่ียวข๎องเชื่อมโยงกันให๎เป็นขอบขํายการเรียนรู๎เดียวกัน 
        1.4 ก าหนดสัดสํวนเนื้อหาสาระการเรียนรู๎ออกเป็น 2 สํวน คือ เนื้อหาสาระที่มีความส าคัญและ 
แตํละคน ตามหลักพหุปัญญา 
        1.5 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นแบบขั้นบันได (Step –up  Development) 
                 1.6 สถานศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได๎สอดคล๎องกับบริบทมากขึ้น 
        2. ปรับวิธีการเรียนการสอน 
         2.1 เรียนรู๎แบบองค์รวม หรือบูรณาการ 
                 2.2 Active Learning 
         2.3 เชื่อมโยงชีวิตจริง 
                 2.4 ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล 
 3. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมิน 
   เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ โดยเน๎นเพ่ือการพัฒนาผู๎เรียนและการ
ตัดสินผลการเรียนรู๎ ทีน่ าไปสูํการสร๎างสมรรถนะให๎สูงขึ้นแบบขั้นบันได ด๎วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
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นโยบายข้อ 1 และนโยบายเร่งด่วนข้อ 2 เป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบาย “หลักสูตรฐานสมรรถนะ” 
 ระดับโรงเรียน   เป้าหมาย  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู ให๎นักเรียนเป็นผู๎ลงมือปฏิบัติ 
(Active) มากกวําฟังค าบรรยาย (Passive)   
นโยบายที่ 2 :การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะทาง
ภาษาและดิจิทัล 
พันธกิจ 
การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
  1. สมรรถนะทางภาษาอังกฤษ   
              1.1 Beginner (A1  A2) 
              1.2 Intermediate (B1  B2) 
              1.3 Advanced (C1  C2) 
 ครูสอนวิชาอ่ืนๆ และบุคลากรทางการศึกษาไมํต่ ากวํา A2 /ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษไมํต่ ากวํา B1 
 2. สมรรถนะทางภาษาจีน   
               2.1 HSK 1 
               2.2 HSK 2 
               2.3 HSK 3 
               2.4 HSK 4 
               2.5 HSK 5 
               2.6 HSK 6 
 ครูผู๎สอนภาษาจีน ไมํต่ ากวํา HSK 4 
 3. สมรรถนะทางดิจิทัล 
              3.1 ขั้นพ้ืนฐาน (DC1  DC2  DC3) 
              3.2 ขั้นกลาง (DC4  DC5) 
              3.3 ขั้นสูง (DC6  DC7) 
 4. จิตวิญญาณความเป็นครู  
               4.1 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของครู 
               4.2 มีคุณธรรม จริยธรรม 
               4.3 ตระหนักรู๎และปฏิบัติตนบนวิถีความเป็นครู 
               4.4 รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
               4.5 มีความเชี่ยวชาญในการสอน 
               4.6 พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
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นโยบายข้อ 2 เป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบาย “การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู” 
 ระดับโรงเรียน   เป้าหมาย  :ภาษาอังกฤษ  ครูสอนวิชาอ่ืนๆ และบุคลากรทางการศึกษาไมํต่ ากวํา 
A2 /ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษไมํต่ ากวํา B1 
                :ภาษาจีน  ครูผู๎สอนภาษาจีนชาวไทยมีระดับสมรรถนะไมํต่ ากวํา HSK 4
                                   :ด๎านดิจิทัล ผู๎เข๎ารับการพัฒนา มีสมรรถนะด๎านดิจิทัลและสามารถ
ประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎และการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตามระดับสมรรถนะทางดิจิทัลที่
ก าหนด 
                                        :จิตวิญญาณความเป็นครู สร๎างต๎นแบบครูดี“ครูผู๎มีจิตวิญญาณความเป็นครู” 
นโยบายที่ 3 :การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน 
พันธกิจ 
 1. ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ด๎วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ ผํานแพลตฟอร์ม 
เป้าหมาย“การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม” 
ระดับโรงเรียน 
 ครูผู๎สอน เลือกและประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(OBEC Content Center) 
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
 นักเรียนสามารถเลือกสืบค๎นและเรียนรู๎ผํานระบบสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(OBEC Content Center) เพ่ือ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎ 
นโยบายที่ 4 :การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน 
พันธกิจ 
 1. การบูรณาการการศึกษา 
พัฒนา  
              1.1 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
              1.2 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
              1.3 โรงเรียน Stand  Alone 
 2. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให๎เป็นต๎นแบบ 
เป้าหมาย“การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาฯ” 
ระดับโรงเรียน 
เป้าหมาย : การบูรณาการการศึกษา 
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           ด้านกายภาพ ; อาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์การเรียนการสอน มีความพร๎อม 
          ด้านบุคลากร ; ผู๎บริหาร มีวิสัยทัศน ์มีภาวะผู๎น า 

                               คร ูมีจรรยาบรรณ ค านึงถึงผู๎เรียนเป็นหลัก 
           ด้านผู้เรียน ; ดี เกํงตามความถนัดและความสามารถแตํละบุคคลมีความสุข  
ด้านการมีส่วนร่วม ; ภาครัฐ เอกชน บ๎าน วัด/มัสยิด มีสํวนรํวม  

  เป้าหมาย : พื้นที่นวัตกรรม 
                 1. เริ่มใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
                 2. รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
                 3. การประเมินทักษะแบบใหมํ 
                 4. สื่กการสอนตามนวัตกรรมที่ใช๎ 
                 5. ผู๎บริหารและครู มีทักษะการเรียนรู๎แบบใหมํ ปรับวัฒนธรรมการท างานให๎ปลอดภัย และ
บริหารงานให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
นโยบายที่ 5 :การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็น ในการศกึษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการ และสายวิชาชีพ 
พันธกิจ 
                 1. พัฒนาเครื่องมือและระบบการทดสอบและการวัดประเมินผล 
                 2. วางแผนและเตรียมการด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย“การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ”   
ระดับโรงเรียน 
เป้าหมาย: การทดสอบและการวัดประเมินผล 
                 ผู๎เรียน ได๎รับการประเมินสมรรถนะโดยเครื่องมือที่พัฒนาตามขอบขํายการเรียนรู๎ ของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 5 ขอบขําย 
เป้าหมาย: การประกันคุณภาพการศึกษา    
                1. สถานศึกษาได๎รับการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                2. สถานศึกษาทุกแหํง สํงรายงานผลการประเมินตนเอง ผํานระบบ e-SAR 
นโยบายที่ 6 :การจัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน 
พันธกิจ 
                 1. การจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 2564 ยึดหลักความขาดแคลน จ าเป็น 
โดยให๎ทุกกลุํมเปูาหมายได๎เข๎าถึงอยํางเทําเทียมกัน ตามบริบทของแตํละพ้ืนที่ 
                 2. การระดมทรัพยากรทางการศึกษา จากความรํวมมือทุกภาคสํวน 
นักเรียน 
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งบเงินอุดหนุนได้แก ่คําอุปกรณ์การเรียน คําเครื่องแบบนักเรียน ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน และ
คําอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 
โรงเรียน 
งบด าเนินงาน ได้แก ่คําเชําใช๎บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต คําปรับปรุงระบบไฟฟูา-ประปา คําเชําทรัพย์สิน 
คําจ๎างครูธุรการ 
งบลงทุน ได้แก ่คําครุภัณฑ์ คํากํอสร๎าง  
งบเงินอุดหนุน ได้แก่ คําจัดการเรียนสอน คําหนังสือเรียน คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ระดมทรัพยากร  MOU รํวมกับภาคเอกชนในโครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 
เป้าหมาย“การจัดสรร การกระจายทรัพยากร และการระดมทรัพยากร” 
ระดับโรงเรียน 
เป้าหมาย :การจัดสรรงบประมาณ 
              ด าเนินการเบิกจํายงบประมาณให๎ถูกต๎อง เป็นไปตามเปูาหมายและทันระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย: การระดมทรัพยากร 
              มีการระดมทรัพยากร ในการสนับสนุนการด าเนินการและพัฒนาโรงเรียน 
นโยบายที่ 7 :น ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)และกรอบคุณวุฒิ อ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
พันธกิจ 
             เชื่อมโยงระบบคุณวุฒิของประเทศทุกระดับและประเภท กับระดับความสามารถของผู๎เรียนที่เป็น
ผลลัพธ์การเรียนรู๎ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ 
เป้าหมาย“การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ” 
ระดับโรงเรียน 
              1. จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่สอดคล๎องกับมาตรฐานอาชีพ 
              2. รํวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอบรม 
              3. วัด/ประเมินผลผู๎เรียนตามสภาพจริงเพื่อประเมินสมรรถนะตามท่ีกรอบคุณวุฒิแหํงชาติก าหนด 
นโยบายที่ 9 :การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
พันธกิจ 
              1 ดนตรี  1 กีฬา  1 อาชีพ 
            1. จัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะอาชีพ 
                     2. ก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าตามบริบทของสถานศึกษา 
            3. จัดกิจกรรมสนับสนุน/ค๎นหาสมรรถนะด๎านอาชีพของนักเรียน 
            4. พัฒนาสมรรถนะนักเรียน(Competencies) ทางด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
เพ่ือการแขํงขันของประเทศ 
เป้าหมาย“การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” 
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ระดับโรงเรียน 
นักเรียน 1 คน 
           1 ดนตรี    ตามความถนัดและความแตกตํางระหวํางบุคคล 
           1 กีฬา      ตามความถนัดและความแตกตํางระหวํางบุคคล 
           1 อาชีพ    (อาชีพตําง ๆ ในท๎องถิ่น /อาชีพที่ตรงตามความต๎องการของตลาดแรงงาน/ อาชีพที่สร๎าง
ขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ) 
นโยบายที่ 10 :การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
พันธกิจ 
                     1. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลกลางของ สพฐ. 
                     2. พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
                     3. พัฒนา OBEC Big Data 
เป้าหมาย“การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา” 
ระดับโรงเรียน 
เป้าหมายพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
                   น าเข๎าข๎อมูลที่ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน 
เป้าหมายพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
                  1. นักเรียนเรียนรู๎ด๎วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
                  2. ครูจัดการเรียนรู๎ด๎วยแพลตฟอร์มการเรียนรู๎ดิจิทัล 
เป้าหมายพัฒนา OBEC Big Data 
                  น าเข๎าข๎อมูลที่ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน 
นโยบายที่ 11 :การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้เรียนที่มี ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
พันธกิจ 
                  1. สร๎างฐานขอ๎มูล Big data เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
                  2. จัดตั้งโรงเรียนออทิสติกแหํงแรกในประเทศไทย 
                  3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับคนพิการ 
                  4. สร๎างเส๎นทางชีวิตสูํความส าเร็จ“I HAVE A FUTURE” 
เป้าหมาย“การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ” 
ระดับโรงเรียน 
เป้าหมาย  สร้างฐานข้อมูลBig Data 
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10. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 วิสัยทัศน์ 
 สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์  สูํสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยําง
ทั่วถึงและเทําเทียม 
 5. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 
 นโยบาย 
 1. ด้านความปลอดภัย 
     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการมีสุขภาพท่ีดี  
สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้านโอกาส 

                  เด็กพิการทุกคนได๎รับการศึกษา 
เป้าหมาย  การจัดการศึกษาเรียนรวม 
                 นักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมมีการคัดกรอง/จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
เป้าหมาย  จัดตั้ง รร.ออทิสติก 
                 บุคคลออทิสติกได๎รับการพัฒนาศักยภาพอยํางเหมาะสมและมีคุณภาพ 
เป้าหมาย  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
                  คนพิการได๎รับสิ่งอ านวย -ความสะดวกสื่อ บริการ และความชํวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
เป้าหมาย :สร้างเส้นทางสู่ความส าเร็จ 
                  1. นักเรียนมีความมั่นใจก๎าวข๎ามข๎อจ ากัดค าวํา “พิการ และด๎อยโอกาส” 
                  2. ครูเป็นผู๎สร๎างแรงบันดาลใจ 
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     2.2 ด าเนินการ ให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยํางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ ตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษสูํความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
    2.3 พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูํในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกันไมํให๎ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งชํวยเหลือเด็กตกหลํนและเด็กออกกลางคันให๎ได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเทํา
เทียมกัน 
    2.4 สํงเสริมให๎เด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส ให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได๎อยํางมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
        3.1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะการเรียนรู๎และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อยํางครบถ๎วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง 
           3.2 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะด๎านการอําน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตํางประเทศ  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันและการ
เลือกศึกษาตํอเพ่ือการมีงานท า 
           3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ที่เน๎นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแตํละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู๎แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างสมดุลทุกด๎าน สํงเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู๎เรียนทุกระดับ 
           3.4 พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา ให๎เป็นครูยุคใหมํ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎ดี มีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
        4. ด้านประสิทธิภาพ 
            4.1 พัฒนาระบบจัดการโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข๎อมูลสารสนเทศท่ีถูกต๎อง ทันสมัย และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
     4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยูํได๎อยํางมี (Stand Alone) ให๎มีคุณภาพอยํางยั่งยืน สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ 
     4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
น๎อยกวํา 20 คน  ให๎ได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ สอดคล๎องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
     4.4 สํงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
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     4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให๎เป็นต๎นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม
ความคลํองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. การจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4. การสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  
  5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

11. ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย  
 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
 3. พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
 

12. นโยบายของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 
วิสัยทัศน์  (Visons)  
 ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน น๎อมน าแนวพระราชด าริ มาใช๎ในการด ารงชีวิตอยํางยั่งยืน 
พันธกิจ (Misson)     
 1. จัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎มีคุณภาพตามหลักสูตร 
 2. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือ เทียบเคียงมาตรฐานสากลมี
ความเป็นพลโลก 
 3. บริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
 4. จัดการศึกษาโดยน๎อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานปณิธาน และพระบรมราโชบายมาใช๎ในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน 
เป้าประสงค์  (Goal)   
 1. เด็กปฐมวัยทุกคน มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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 2. ผู๎เรียนทุกคน มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือเทียบเคียงมาตรฐานสากล สูํความเป็นพลโลก 
 3. ผู๎เรียนด ารงชีวิตอยํางมีความสุข โดยน๎อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานปณิธาน และพระบรมรา
โชบายสูํการปฏิบัติ 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน และสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
 3. สร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาอยํางเสมอภาค และเป็นธรรม 
 4. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย เน๎นการมีสํวนรํวม 
 6. น๎อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายไปใช๎ในการด าเนินชีวิต
อยํางยั่งยืน 
 

13. นโยบายของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
วิสัยทัศน์  (Vison)  
 “ ภายในปี 2565 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนสร๎างคนดี มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล   มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยํางยั่งยืน” 
 

พันธกิจ (Misson)     
1.  สร๎างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.  สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนมีความรู๎คูํคุณธรรม  มาตรฐานสากล   

     และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.  สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎สูํการมีอาชีพ 

4.  สํงเสริมสนับสนุนการสร๎างและใช๎แหลํงเรียนรู๎  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
               และเทคโนโลยี  บนพื้นฐานความเป็นไทย   
 5.  สํงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  

เป้าประสงค์  (Goal)   
 1.  ผู๎เรียนได๎รับความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง 
     2.  ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ทักษะอาชีพ  และทักษะชีวิต  ด ารงชีวิต 
           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
           และใสํใจรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
      3.  บุคลากรมีความรู๎  ความสามารถ  และมีเจตคติที่ดีในการท างาน  และเป็นแบบอยํางที่ดี 
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           ในด๎านคุณธรรม  จริยธรรม 
      4.  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน  และพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษาโดยความรํวมมือของทุกฝุาย 
     5.  อาคาร  สถานที่  วัสดุอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรมทางการศึกษา  และแหลํงเรียนรู๎ 
           ทั้งในและนอกสถานศึกษามีอยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
     6.  ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  วิชาการ  ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
 
 โรงเรียนได๎บริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี   
การบริหารจัดการโดยใช๎ โรงเรียนเป็นฐาน  (School-Based   Management)    การจัดท าแผนกลยุทธ์และ
การด าเนินงานที่เน๎นผลงานตามมาตรฐานการศึกษา 3 ด๎าน  คือ ด๎านคุณภาพผู๎เรียน  ด๎านการเรียนการสอน   
ด๎านการบริหารและจัดการศึกษา  ซึ่งในการก าหนดแผนกลยุทธ์ได๎ศึกษาวิเคราะห์บริบทตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องมา
ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์แตํละด๎าน  ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ (Strategies) สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคนดีอยํางเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ 2  สํงเสริมความสามารถด๎านวิชาการ และทักษะด๎านอาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 3  เพ่ิมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4  สร๎างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาส  เข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กลยุทธ์ที่ 5  ปฏิรูปการเรียนรู๎สูํการใช๎ความรู๎ แหลํงวิทยาการและเทคโนโลยี เป็นฐานในการ 
                           ด ารงชพี วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือการเรียนที่มีศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
                           ได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 
  
  แนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษา 
           รูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งกระบวนการท างาน โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการบริหารงานโดยจะศึกษาสภาพปัญหา 
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน ด้านหลักการกระจายอ านาจการบริหารงาน  มีการ
ประชุมเพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานเครือข่าย 
ให้มีส่วนร่วม มีความเข้าใจ แนวทางในการขับเคลื่อน การบริหารโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
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รูปแบบแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์(Result Based Management) 

นวัตกรรม L and D  for QS Model  (Leader and Development  For Quality school) 
เป็นรูปแบบการบริหารจัดการและพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ  ไปสู่
ความเป็น Quality of people ภายใต้ความเชื่อว่าโรงเรียนคุณภาพ สามารถตอบสนองและพัฒนาเยาวชนได้
โดยมีทักษะของภาวะผู้น าของครูและนักเรียนและการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 
(Development ) ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าจะเป็นความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ดี 
ในการบริหารจัดการ ในการพัฒนาสอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหาร ดังนี้ 

 
นวัตกรรม ในการบริหารจัดการ L and D for QS Model 

 

ครูผู้น ายุคใหม่ 
Leader Teacher 

 

นักเรียนผู้น ายุคใหม ่
Leader Student 

 

การพัฒนา 

Developm

โรงเรียนระบบคุณภาพ 
Quality School 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
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L and D for QS Model (Leader and Development  For Quality school)  คือ 
นวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการและพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนระบบคุณภาพ ที่น าแนวคิดในด้านการ
บริหารจัดการมาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่ส าคัญ 

Leader Teacher   การพัฒนาครูให้เป็นครูผู้น าในเรื่องการเป็นครูผู้น ายุคใหม่  
Leader Student   การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้น า เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
Development     การพัฒนาสู่ความเป็นระบบคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนานั้น มี Step of  

development  มีข้ันตอนในการพัฒนาที่เป็นแนวทางในการด าเนินการที่มีคุณภาพ  
Quality School   คือ โรงเรียนระบบคุณภาพ 

 
องค์ประกอบ รายละเอียดการด าเนินการ/แนวทางการปฏิบัติ 

L : learning โรงเรียนมีกระบวนการในการจัดท าหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนสํงเสริมการจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีการในการพัฒนาครูเชํน อบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาด๎วยตนเองและ
ก าหนดครูทุกคนจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศ เน๎นการเรียนการสอน Active Learning เน๎น
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการสอนภาษาตํางประเทศที่  2, 3 จัดการเรียนรู๎ STEM 
education และสร๎างผลงานหรือนวัตกรรมได๎ 

E : Eminence 

พัฒนาตนเองให๎

เต็มศักยภาพ 

จัดเข๎าคํายเสริมพลังให๎ครู มุํงเน๎นการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรผู๎ปฏิบัติงานอยํางจริงจังเพื่อให๎บรรลุตาม
วัตถุประสงค์สํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูผู๎น ายุคใหมํ สูํโรงเรียนคุณภาพ การใช๎อุปกรณ์และสื่อ ICT   
การสืบค๎นห๎อง Smart Classroom  การใช๎เทคโนโลยีในการการบริหารจัดการและระบบฐานข๎อมูลมี
ประสิทธิภาพนิเทศติดตาม ให๎ขวัญก าลังใจ ประกาศเกียรติคุณ ชื่นชมยกยํองบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ 
โดยใช๎สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยน ามาใช๎ในการบริหารจัดการ 

A: Assistance                 

ความชํวยเหลือ  

จัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน อยํางมีประสิทธิภาพ เน๎นความมีระเบียบวินัย และความสุขที่อยูํในโรงเรียน มี
ทักษะการเรียนรู๎ ทักษะชีวิตและฯลฯ  สํงเสริมความเป็นเลิศ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาตํอใน
มหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

D  : Do  

รูปแบบ/วิธีการ

สอนแบบใน

ศตวรรษท่ี 21 

- ครูจัดการเรียนรู๎สํงเสริมความเป็นเลิศด๎านวิชาการเน๎นการบูรณาการการเรียนรู๎  ที่พัฒนาการเรียนรู๎สูํการเป็น

นักวิจัย  นักคิดค๎นและเทคโนโลยี 

E : Evaluation 

การประเมินผล 

-จัดกระบวนการควบคุมภายในของโรงเรียนใช๎ระบบธรรมาภิบาล ครอบคลุมเรื่องความโปรํงใสในการท างาน
ของบุคลากรทุกคน 
-มีการประเมินทบทวน มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล๎องตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 
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R : Result 

based 

ผลส าเร็จ 

จัดระบบบริหารการจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีการน ากระบวนการวิจัยและ

พัฒนาการจัดการศึกษาด๎านตําง ๆอยํางตํอเนื่อง เป็นเครือขํายรํวมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในระดับภูมิภาค

ประเทศและระหวํางประเทศ 

 

พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 

องค์ประกอบ รายละเอียดการด าเนินการ/แนวทางการปฏิบัติ 

L : learning        

ใฝุเรียนรู๎ และเรียนรู๎

อยํางเต็มศักยภาพ 

- การรับฟังเสียงของนักเรียนปัจจุบันและการรับฟังเสียงของนักเรียนอนาคต โดยใช๎
สื่อทางสังคม (social media) และสื่อเทคโนโลยีทางเว็บไซต์ตําง ๆ ในการรับฟัง
นักเรียน เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลสารสนเทศท่ีสามารถน าไปปฏิบัติและพัฒนานักเรียน
ได๎สอดคล๎องตามความต๎องการและเป็นประโยชน์ตํอการแก๎ไขปัญหาและพัฒนา
องค์กรและการรับฟังเสียงของนักเรียนอนาคต เพ่ือให๎ได๎สารสนเทศท่ีน าไปใช๎ได๎ 
และได๎ข๎อมูลย๎อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการศึกษา และการบริการ
การศึกษาอ่ืน ๆ ที่สํงเสริมการเรียนรู๎ การสนับสนุนนักเรียนและวิธีการสื่อสาร
ระหวํางกันสนับสนุน ให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎น า สํงเสริมการจัดกิจกรรมให๎เป็นบุคคลแหํง
การเรียนรู๎ มีความสามารถพิเศษ ทันตํอการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ 

E : easy   
 (เรียบง่าย)  
ใช๎ชีวิตแบบเรียบงําย  

- จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และของนานาชาติ  
- ยกยํองนักเรียนที่ท าความดี ยึดหลักการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

A : Accountable   
มีความรับผิดชอบ 

- สํงเสริมนักเรียนให๎มีจิตอาสา  
- กิจกรรมจิตสาธารณะ ความมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ 

D : develop 
 การพัฒนา/
ความสามารถพิเศษ 

-สํงเสริมศักยภาพนักเรียน โดยสํงเสริมให๎นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข๎ารํวม
แขํงขันในระดับชาติและนานาชาติ จัดท า MOU แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภาษาอยําง
หลากหลาย 

 E : effectively  

ความมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจ การประเมินความไมํพึงพอใจและความผูกพัน
ของนักเรียน ส าหรับนักเรียนแตํละประเภทแตํละกลุํม โดยใช๎เครื่องมือที่หลากหลาย
เพ่ือจะท าให๎มั่นใจได๎วําการประเมินดังกลําวให๎สารสนเทศที่น าไปใช๎ได๎ในการสนอง
ความต๎องการของนักเรียนตลอดจนการแก๎ไขความไมํพึงพอใจของนักเรียน
ตอบสนองความต๎องการและคาดหวังในอนาคตของนักเรียน 
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R : Reason 
กระบวนการท างานที่ดี
และมีเหตุผล 

- จัดท าโครงงานเสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์รํวมกันทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศได๎อยํางมีคุณภาพสํงเสริมความเป็นผู๎น ายุคใหมํของนักเรียน 

  

 รูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยใช้ วัตกรรม L and D 
for QS Model มุ่งพัฒนาคุณภาพครู  คุณภาพของนักเรียน การน าและการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
และการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นความเป็นเลิศ ส่งผลให้เกิดความส าเร็จโดยมีเป้าหมายปลายทาง
ที่ความส าเร็จสู่ความ “มุ่งพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ใช้
หลักธรรมาภิบาลบริหารจัดการสู่การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่ต่อเนื่อง ยั่งยืนสืบต่อไป   
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
        1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 

  1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่, จังหวัด, สังกัด และประเทศ ตามล าดับ 

 คะแนนเฉลี่ยแยกตามรายวิชา 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน 36.51 34.92 25.23 22.20 31.14 
ระดับจังหวัด 42.95 35.30 26.58 23.33 31.75 
ระดับเขตพื้นที่ 45.22 36.32 29.73 26.33 33.04 
ระดับสังกัด 45.22 36.32 29.73 26.33 33.04 

ระดับประเทศ 44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 

      2) พัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 - 2562 

2.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 

2560 - 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยแยกตามรายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
2561 56.40 26.38 32.98 38.34 
2562 58.90 29.39 30.94 27.92 
2563 - - - - 
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หมายเหตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ไมํทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 

2561 - 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยแยกตามรายวิชา 

ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

2561 41.06 34.72 23.44 31.18 28.03 
2562 37.42 34.48 22.10 20.74 26.30 
2563 36.5 29.63 22.14 23.02 30.06 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2561 - 2563 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O-NET )  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฯ ภาษาไทย 
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  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 

1. แผนการด าเนนิงาน/การตั้งคา่เป้าหมาย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับ คุณภาพ 
1) มีความสามารถในการอําน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

60 2 ดี 

2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหา 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อําน คิด
วิเคราะห์ เขียน ทุกรายวิชา 
 

60 3 ดี 

3) มีความสามารถในการสร๎าง
นวัตกรรม 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาโครงงาน
และIS 

60 3 ดี 

4) มีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา 
คอมพิวเตอร์ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาไทย 

60 3 ดี 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 
 

60 3 ดี 

6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติที่ดีตํองานอาชีพ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาการงาน
อาชีพ  
- ร๎อยละการศึกษาตํอของนักเรียน  

70 3 ดี 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับ คุณภาพ 
1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- ผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุก
รายวิชา 
- คุณลักษณะเน๎น  
“คุณธรรมอัตลักษณ์” 

70 3 ดี 

 2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

- สถิติการเข๎ารํวมกิจกรรมตาม
ประเพณี วันส าคัญ และท๎องถิ่น  

70 3 ดี 

 3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางและหลากหลาย 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน๎าที่
พลเมือง  
- กิจกรรมเพื่อความเป็นมนุษย์ 
- กิจกรรมสายรหัส 
- กิจกรรมในโครงการเรียนรวม 
- กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ 

70 3 ดี 

 4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิต
สังคม 

- ร๎อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนัก 
สํวนสูงและพัฒนาการทางรํางกาย
เจริญเติบโตผํานเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
- ร๎อยละของนักเรียนที่มีผลประเมิน 
EQ  

95 3 ดี 

2. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู๎ให๎เป็นไป

ตามศักยภาพของผู๎เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎
ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน  โรงเรียนมุํงเน๎น กระตุ๎นให๎ครูผู๎สอน แทรกวิธีการท างานอยํางเป็นระบบ โดยอาศัยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูล และเลือกข๎อมูลในการตัดสินใจปฏิบัติงานอยํางสม่ าเสมอในกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริม  มีการด าเนินการพัฒนาทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัด
โครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักเรียนทุกคนได๎วางแผนการท างาน สร๎างความรู๎ใหมํจากการท าโครงงาน/
ผลงาน/ชิ้นงาน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก๎ปัญหา โดยนักเรียนทุกคนเข๎ารํวมและมีสํวนรํวมใน
โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน ท าให๎นักเรียนมีโครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน ที่เป็นเชิงประจักษ์ในทุกกลุํมสาระ
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การเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน โดยมีครูผู๎สอนเป็นผู๎ประเมิน โครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน เชํน โครงงาน
คุณธรรมชั้นเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์  วิชาการศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎  (IS)  โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมสะเต็ม เป็นต๎น และมีการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน ในทุกรายวิชา  สํงผลให๎นักเรียนมี
ความสามารถ   สามารถคิดวิเคราะห์และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบ าย
ความรู๎และวิธีการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม สามารถแก๎ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์  ตําง ๆ ได๎
อยํางเหมาะสม ในระดับดี นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู๎ได๎ทั้งด๎วยตนเองและการท างานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู๎ และประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ในระดับดี จึงนักเรียนมีผลงานนวัตกรรมที่ได๎รับการยอมรับในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เชํน รางวัลโรงเรียนดีเดํนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2562 และรางวัลโรงเรียนดีเดํนด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จากการทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2562 อีกทั้ง
ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแหลํงเรียนและแหลํงสืบค๎นข๎อมูล  
ได๎แกํ  ห๎องสมุด  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มุมความรู๎ของกลุํมสาระ  ครูมีการวัดประเมินผลแบบบูรณา
การ ใช๎สื่อการเรียนการสอน เพ่ือให๎ผู๎เรียนมี ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได๎
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการอัพเดทข๎อมูล เว็บไซต์ของโรงเรียน เชํน กิจกรรมของ โรงเรียน ขําว
ประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลเอกสารส าคัญตําง ๆ  ครูเน๎นการใช๎ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู๎เรียน  
ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน  เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การท างาน 
อยํางสร๎างสรรค์และมีคุณธรรม ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมผํานเกณฑ์ระดับดีตามที่โรงเรียน
ก าหนดในปีการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้นจากพ้ืนฐานเดิมในปีการศึกษา 2562  โดยเปรียบเทียบจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ผู๎เรียนบรรลุและมีความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน
เดิมในด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะ กระบวนการตําง ๆ ไมํวําจะเป็นทักษะทางด๎านวิชาการ และด๎าน
คุณธรรมจริยธรรม ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงให๎เห็นถึงความมีวินัย เป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีคํานิยม และจิตส านึกที่ดี ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “โครงงานคุณธรรมห๎องเรียน” โดยไมํขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม เชํนกิจกรรมสายรหัส สมุดบันทึกความดี กิจกรรมสํงเสริมความเป็น
มนุษย์ โดยมีหนํวยงายภายนอก เชํน มูลนิธิยุวพัฒน์ และได๎รับรางวัลโครงงานพัฒนาจริยคุณ รวมถึงผู๎เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   
  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎จากการท ากิจกรรมตํางๆ  เชํน  
กระบวนการกลุํมจาก กิจกรรมโครงงานตํางๆ  กิจกรรมสภานักเรียนที่สามารถน าพาน๎องๆ พ่ีๆและเพ่ือนท า
กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ โครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวพัฒน์ การพัฒนานักเรียนให๎มีศักยภาพ
การเรียนรู๎ด๎วยโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ 8 กลุํมสาระ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน การ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ  ทักษะชีวิตของผู๎เรียน  เพ่ือให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  เน๎นก าร
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู๎”  การจัดการเรียนรู๎
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โดยใช๎แนวคิด  4 H  นั่นคือ  Head (การคิดวิเคราะห์เป็น) Heart (จิตใจ  คํานิยม  โดยเฉพาะการรักชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์) Hands  (พัฒนาทักษะการท างาน)  Health (การมีสุขภาพอนามัยที่ดี)  โดยการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู๎  กับกิจกรรมที่หลากหลาย  ดังนี้  คือ  วันจันทร์  กิจกรรมก าจัดจุดอํอน  
โดยเน๎นไปที่วิชาพ้ืนฐาน  คือ  ภาษาไทย  และ คณิตศาสตร์  และเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
นักเรียนด๎วยการสื่อสารกับชนชาติเจ๎าของภาษา  วันอังคาร กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศ  วันพุธ กิจกรรม
สํงเสริมวิชาการ  วันพฤหัสบดี  กิจกรรมทักษะอาชีพ โดยความรํวมมือของวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย  ในการ
ฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น  เป็นการสร๎างแรงจูงใจในการสร๎างงาน  สร๎างอาชีพตนเองในอนาคต  และวันศุกร์ 
กิจกรรมพัฒนาความเป็นมนุษย์ ด๎วยกิจกรรมท่ีหลากหลายทั้งในเรื่องของการสร๎างแรงบันดาลใจ  การอบรมให๎
ความรู๎  การสร๎างความดีงามด๎านจิตใจ    และกิจกรรมชุมนุม สํงผลให๎ผู๎เรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น เห็น
คุณคําความเป็นไทย มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ทางโรงเรียน
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีชมรมดนตรีไทย และได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆของอ าเภอกงไกรลาศ ในวัน
ส าคัญทางศาสนา ศาสนพิธีตําง งานกินปลาบ๎านกง และงานลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัย เป็นต๎น นอกจากนี้
ยังมีขนมทองม๎วน ซึ่งเป็นของดีอ าเภอกงไกรลาศ ที่นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง ในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู๎ และกิจกรรมทักษะอาชีพ   โรงเรียนมีกิจกรรมดีๆที่สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางสมาชิกในโรงเรียน 
เชํน กิจกรรมสายรหัส กิจกรรมความเป็นมนุษย์ ท าให๎สมาชิกรู๎จักตนเอง รู๎จักผู๎อ่ืน รู๎จักการใช๎ชีวิตในสังคมที่มี
พ้ืนฐานความแตกตํางทางสังคม  ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะและเจตคติในการสร๎างเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและผู๎อ่ืน การปูองกันและปฏิบัติตํอสิ่งตําง ๆ ที่มีผลตํอสุขภาพอยํางถูกวิธีและทักษะในการด าเนินชีวิต 
นักเรียนรู๎จักและเข๎าใจตนเองและผู๎อื่น ภูมิใจในตนเอง กล๎าแสดงออกและมีความมั่นคงทางอารมณ์ในระดับดีมี
การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละชํวงวัย สามารถอยูํ
รํวมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อ่ืน ไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อ่ืน ท าให๎นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการ พร๎อมที่จะศึกษาตํอ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพในระดับดี  อีกทั้งนักเรียนมีเจต
คติท่ีดี พร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ในระดับดีอีกด๎วย  

ผลการด าเนินงาน 
ในด๎านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู๎เรียนสามารถอําน เขียนสื่อสารได๎ตามระดับชั้น  

รู๎จักการวางแผนการท างาน  สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ดีตามหลักประชาธิปไตย  มีความกล๎าแสดงออก 
และสามารถแสดงความคิดเห็นได๎อยํางสร๎างสรรค์  สืบค๎นข๎อมูลหรือแสวงหา ความรู๎จากสื่อ เทคโนโลยีได๎ด๎วย
ตนเอง รวมทั้งรู๎เทําทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว รู๎และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพ
ติดตํางๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ มีสุขนิสัยใสํใจในการดูแลสุขภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์
มีทัศนคติที่ดีตํอ อาชีพสุจริต รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได๎วําสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้ง
รู๎เทําทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ผู๎เรียนรู๎และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดตํางๆ  
รักการออกก าลังกาย  นักเรียนทุกคนสามารถเลํนกีฬาได๎อยํางน๎อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกาของ
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กลุํม ของสถานศึกษา  ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีตํออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข๎าใจในเรื่องความแตกตําง
ระหวํางบุคคล  ทั้งนี้ผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด๎านตํางๆ  ดังนี้ 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และ

เขียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
นักเรียนที่มีความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 

 

 
 

ชั้น จ านวน ดีเยี่ยม ดี  ผํานเกณฑ์ ปรับปรุง 

ม.1 74 58 16  0 0 

ม.2 79 70 6  0 3 

ม.3 83 67 10  0 6 

ม.4 62 52 9  0 1 

ม.5 61 43 17  0 1 

ม.6 51 26 25  0 0 

รวม 410 316 83  0 11 

78.52 88.67 81.21 83.87 70.24 50.98 

21.47 7.54 11.51 14.51 28.09 
49.02 

0 0 0 0 0 0 0 3.77 2.27 1.61 1.65 0 
0

50

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ทุกรายวิชา ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
 
 

ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2563   
- นักเรียนร๎อยละ 60 - 69 สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง

และสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร การท างานในระดับดี 

- นักเรียนร๎อยละ 60 - 69 สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

อยํางสร๎างสรรค์และมีคุณธรรม ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                    นักเรียนที่มีผลการประเมินด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ  
ชั้น จ านวน ดีเยี่ยม ดี ผํานเกณฑ์ ปรับปรุง 
ม.1 74 58 16 0 0 
ม.2 79 70 6 0 3 
ม.3 83 67 10 0 6 
ม.4 62 52 9 0 1 
ม.5 61 43 17 0 1 
ม.6 51 26 25 0 0 
รวม 410 316 83 0 11 

41.06 

37.42 

36.51 

34.72 

34.48 

34.92 

23.44 

22.1 

25.23 

31.18 

20.74 

22.2 

28.03 

26.3 

31.14 

2561 

2562 

2563 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O-NET )  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

สังคมศึกษา ฯ ภาษาไทย 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

การมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์
ธรรมชาติของ
นักเรียน                              

นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคน  มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ อัน
จะเห็นได๎จาก  การท ากิจกรรมในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School   
โครงงานแกนน าพัฒนาจริยคุณ  “ทิ้งขยะลงถัง  ปลูกฝังวินัย”  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน  กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)  กิจกรรมการเรียนการสอนกลุํมสาระตํางๆ  

ความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย  
ของนักเรียน                                                    

นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคน  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ
รํวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  เชํน  การรํวมกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ  นักเรียนทุก
คนแตํงกายด๎วยชุดไทยที่สวยงาม  การรํวมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงอันเป็นประเพณีของ
จังหวัด  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู๎  คณะครูรํวมใจกันใสํผ๎าพื้นเมืองทุกวันศุกร์เป็นต๎น 
นอกจากนี้ยังมีดนตรีไทย และขนมทองม๎วนซึ่งเป็นของดีอ าเภอกงไกรลาศอีกด๎วย 

การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนสุข
ภาวะทางจิต 
ภูมิคุ้มกัน และ
ความเป็นธรรมต่อ
สังคมของนักเรียน                   

นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคน  มีการยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืนมี
สุขภาวะทางจิต ภูมิค๎ุมกัน และความเป็นธรรมตํอสังคม  อันจะเห็นได๎จากกิจกรรมในหลายๆ 
กิจกรรม  เชํน  กิจกรรมคํายคนกล๎าฝัน  กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมสํงเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย  กิจกรรมในโครงการ To Be Number One ผลการด าเนินงานด๎านกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู๎ และกิจกรรมเด็กอวดดีปี 5 
เป็นต๎น 
 

การเข้าร่วม
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม             

นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก เข๎ารํวมโครงการสร๎างคนดีอยํางเป็นระบบ  
ครบร๎อยละ 100 จากกิจกรรมคนกล๎าฝันตามรอยเท๎าพํอ  กิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระ  กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ โครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวพัฒน์  

 
3. จุดเด่น 

 ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน  เขียนและสื่อสารได๎เหมาะสมกับวัย  มีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  สํงผลให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีพัฒนาการขึ้น  ผู๎เรียนมีสํวนรํวม
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม  โรงเรียนได๎รับการยกยํองให๎เป็นโรงเรียนปลอดขยะ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎  ได๎มีโอกาสเผยแพรํผลงาน  ในงานเด็ก
อวดดีปี 5 มีการยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืน  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รํวมสํงเสริมประเพณีไทยใน
ชุมชน อาทิ การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติให๎กับวัดตํางๆ การเข๎าคํายเยาวชนคนสร๎างชาติ  คํายคน
กล๎าฝันตามรอยเท๎าพํอ การฟังเทศน์ฟังธรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา  การมีสํวนรํวมกิจกรรมดนตรีไทยใน
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ระดับท๎องถิ่น และระดับจังหวัด เข๎ารํวมอบรมโครงการ PURE LOVE รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม รํวม
จัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เยาวชนไทย รู๎รักสามัคคี สร๎างคนดีให๎บ๎านเมืองสมัชชาคุณธรรม
ภาคเหนือ 17 จังหวัด กลุํมทักษะอาชีพตํางๆ  สามารถจัดการเรียนรู๎  โดยน าความรู๎จากการปฏิบัติใน
ห๎องเรียนสูํการปฏิบัติจริง.จนกระทั่งออกสูํชุมชนได๎  เชํน กลุํมทักษะอาชีพดนตรีแตรวงของ โรงเรียน ออก
ให๎บริการชุมชนแหํศพ  การจ าหนํายเบเกอรี่  ผลผลิตจากไขํ  จากกลุํมธุรกิจสมัยใหมํ  การผลิตไม๎กวาดดอก
หญ๎า เป็นต๎น  รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชํน ทองม๎วนซึ่งเป็นของขึ้นชื่อ
ของชาวอ าเภอกงไกรลาศอีกด๎วย นักเรียนมีความสามารถด๎านกีฬา  เป็นตัวแทนเข๎าแขํงขันในหลายระดับ จน
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
 4. จุดควรพัฒนา 

ครูผู๎สอนต๎องพยายามและรํวมมือกันฝึกให๎นักเรียนได๎รู๎จักใช๎วิธีการท างานเชิงระบบ และเป็นทีมอยําง
สม่ าเสมอ อยํางตํอเนื่อง ทั้งในการเรียนการสอนและการท างาน จึงจะท าให๎นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรม
ด๎านนี้มากข้ึน ควรมีการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา เป็นรายบุคคลที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกรายวิชา  อีกทั้งควรก าหนดจุดมุํงหมายที่
แนํชัด ให๎นักเรียนทุกคนศึกษา ในเรื่องของการสร๎างนวัตกรรม เชํน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิตตํางๆ 
โดยไมํจ ากัดรูปแบบ ก าหนดให๎เป็นมาตรฐานของนักเรียนในโรงเรียนกํอนจบการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 เผื่อเป็น
การน าความรู๎และประสบการณ์ตํางๆ มาสร๎างนวัตกรรม มีการทดลองใช๎นวัตกรรม และมีการเผยแพรํสูํ
หนํวยงาน หรือ บุคคลภายนอก และสํงเสริมความสามารถในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เพ่ือให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนอยูํในระดับดีขึ้น  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงกวําระดับชาติในทุกกลุํมสาระ  และสํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือการมีงานท าในยุคศตวรรษที่  21 ให๎มากยิ่งขึ้น 
อีกทั้งมีนักเรียนจ านวนหนึ่งที่มีภาวะความเสี่ยงโรคอ๎วนและภาวะขาดสารอาหาร  อันเนื่องจากภาวะทางกาย
เกินเกณฑ์และขาดเกณฑ์ จึงควรมีการพัฒนาโดยการขอความรํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ า
ต าบลไกรในให๎เข๎ามามีสํวนรํวมรํวม 
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 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 

1. แผนการด าเนินงาน/การตั้งค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับ คุณภาพ 
 1) การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และ     
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

- แผนพัฒนาการศึกษาที่ได๎รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได๎ 

3 ดี 

 2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

-  สถานศึกษาบริหารจัดการคณุภาพสถานศึกษาอยํางเป็น
ระบบ 
- สถานศึกษามีการวางแผนพฒันาคุณภาพของการจัด
การศึกษา และน าไปปฏบิัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-สถานศึกษามีระบบดูแลชวํยเหลือนักเรียน 
- ระบบนิเทศภายใน 

3 ดี 

 3) ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน๎น
คุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุํมเปาูหมาย (4 
กลุํม ได๎แกํ ปกติ กลุํมเสี่ยง มปีญัหา 
เด็กพิเศษ) 

- ร๎อยละของครูที่มีการประเมิน ปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 

3 ดี 

 4) พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- ร๎อยละของครูที่เข๎ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ ไมํน๎อยกวํา 2  ชัว่โมงตํอป ี
- ร๎อยละของครูที่เข๎ารํวมกิจกรรม PLC 
- ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะสูงขึ้น 
- ร๎อยละของครูที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ในรายวิชาที่ตนรบัผิดชอบ 

3 ดี 

 5) จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 

- ร๎อยละของการประเมินความพึงพอใจตํอการจัด
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการ
เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
- จ านวนแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ 

3 ดี 

 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู๎ 

- สารสนเทศโรงเรียน 
 
 

3 ดี 
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         1. กระบวนการพัฒนา 
     โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว๎ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต๎นสังกัดรวมทั้งทันตํอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม อยํางชัดเจน และเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ และสถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่นอยํางชัดเจน สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอยํางเป็นระบบทั้งในสํวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง มีการ
บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน า
ข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนา บุคลากรและผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และ
รํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ สํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรํวมมือของทุกฝุาย มีการน า
ข๎อมูลมาใช๎ในการปรับปรุง พัฒนางานอยํางตํอเนื่อง และเป็นแบบอยํางได๎ โดยได๎รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับ 4 ดาว  
 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด๎านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนของกลุํมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุํมที่เรียนรํวมด๎วย โดยสถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน๎นนักเรียนทุกกลุํมเปูาหมายทุกคน ด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม ตํอเนื่องและมีประประสิทธิภาพ  
เชํน การศึกษาตํอในสายสามัญ และสายอาชีพ (สายทวิศึกษา) ซึ่งรํวมมือกับวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง  
วิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย และสถาบันปัญญาภิวัฒน์ 
 สถานศึกษาสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให๎มีชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ มาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ตามมาตรฐานต าแหนํงครบทุกคน  มี
การน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอยํางตํอเนื่องติดตํอกันมากกวํา 
3 ป ี
    สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมทาง
สังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ และมีความปลอดภัย มีทั้งแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ฐานการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห๎องทดลอง ห๎องปฏิบัติการและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เครือขํายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎รวดเร็ว และมีแผนงานโครงการที่สํงเสริม
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ อีกทั้งสถานศึกษามีจัดระบบ
การจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช๎ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา เชํน เว็ปไซต์โรงเรียน เพจเฟสบุ๏คประชาสัมพันธ์โรงเรียน อีกทั้งการเรียน
การสอนออนไลน์ในชํวงโควิด โดยใช๎โปรแกรม Google Meet หรือ Zoom และแอพพลิเคชั่นตํางๆ เชํน  
Quizz, Kahoot, Google form ฯลฯ เพ่ือกระตุ๎นการเรียนการสอนให๎นําสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง
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สํงเสริมการมีงานท า จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นตัวแทนน าเสนอผลงานจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า  ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับภาค  มีการมอบหมายงานให๎ผู๎รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

1. ผลการพัฒนา 

โรงเรียนมีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล๎องกับสภาพปัญหาความต๎องการของ
สถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น  และสอดคล๎องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาแหํงชาติ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานต าแหนํง ข๎อมูลสารสนเทศมีความถูกต๎อง  ครบถ๎วน ทันสมัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู๎   สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎ ด าเนินการอยํางเป็นระบบ  และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ๎นผู๎เรียนให๎ใฝุเรียนรู๎  อาทิ  การรายงานการมาเรียน
ของนักเรียนในแตํละวัน  ผํานโทรศัพท์  การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  การแจ๎งขําวสาร  ผํานทางโทรศัพท์  สามารถ
ลดเวลาและการสิ้นเปลืองกระดาษไปได๎มาก 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

การอบรมพัฒนาทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

ยังไม่เคยได้รับการ
พัฒนา 
0% 

1 คร้ังต่อปีการศึกษา 
0% 

2คร้ังต่อปีการศึกษา 
73% 

มากกว่า 3 คร้ังต่อปี
การศึกษา 

27% 

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ  
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

กลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  รัชมังคลาภิเษก  และโครงการทวิศึกษา  
 โดยวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง และวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย เป็นเครือขํายที่เข๎ามา
มีสํวนรํวมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

การจัดหาทรัพยากร 
 
 
 

ผู๎บริหารได๎ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั้งใน
รูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาชํวยในการสนับสนุนการเรียน
การสอน  อาทิ  การขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   ทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นต๎น 

การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

ครูทุกคนได๎รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจากผู๎บริหาร แบบกัลยาณมิตร  
ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ  
อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

    
 4. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ  โรงเรียนได๎ใช๎เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เชํน  การประชุมแบบมีสํวนรํวม  การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุํม เพ่ือให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เปูาหมายที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล๎องกับผลการศึกษา สภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนรู๎
ได๎อยํางมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ
จัดการศึกษา และโรงเรียนได๎ใช๎กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข๎อมูล เพ่ือใช๎เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 5. จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  ได๎มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน.ให๎มากขึ้นจากเดิมที่มีเพียงกิจกรรมเครือขํายผู๎ปกครอง  กิจกรรมผู๎ปกครองอาสา 
 2. สร๎างเครือขํายความรํวมมือของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็ง 
มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดี 

1. แผนการด าเนนิงาน/การตั้งคา่เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับ คุณภาพ 
 1) จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการ
คิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได ๎

- ครูทุกคนมีการท าแผนจัดการเรียนรู๎ 
- ครูทุกคนมีบันทึกหลังการสอน 
- ร๎อยละของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม
ชุมนุม 
 

3 ด ี

  2) ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

- ครูทุกคนใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
บูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ 
- ครูทุกคนพัฒนาสื่อการสอน สือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีส่อดคล๎องกับเนื้อหาสาระที่
สอน คนละไมนํ๎อยกวํา 1 ชิ้นตอํภาคเรียน 

3 ด ี

  3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

- ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล 
- ร๎อยละของครูที่มีการสอนซํอมเสริม 
- ครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศห๎องเรียนที่
เอ้ือตํอการเรียนรู๎  

3 ด ี

  4) ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียน
อยํางเป็นระบบ และน าผลมาพฒันา
ผู๎เรียน 

ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ 
  

3 ด ี

  5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎
ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

ครูทุกคนเข๎ารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
 
 

3 ด ี
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2. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนเน๎นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได๎จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เฉพาะส าหรับผู๎ที่มีความจ าเป็นและต๎องการความชํวยเหลือพิเศษ 
ผู๎เรียนได๎รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู๎ น าเสนอผลงานและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ โดยจัดการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา เปิด
โอกาสให๎นักเรียนเรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิดได๎ปฏิบัติจริง การฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็นตําง ๆ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภาค และมีการเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู๎และทักษะ
ด๎านตําง ๆ เป็นตัวแทน สพม.38 เข๎ารํวมกิจกรรมบริษัทสร๎างการดี “กินหนมกันเม๏าะ” อีกทั้งยังได๎รับรางวัล
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาวและได๎รับรางวัลโครงงานแกนน าพัฒนาจริยคุณอีกด๎วย 
  ครูผู๎สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรัก
เด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจในวิชาที่
สอน และจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามแผนการสอนที่ออกแบบไว๎ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 
และปลูกฝังให๎นักเรียนยอมรับความแตกตํางของผู๎อื่นด๎วยความเข๎าใจ และจัดการชั้นเรียนชํวยให๎นักเรียนตั้งใจ
เรียนเต็มที่และเรียนอยํางมีความสุข ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ 
มีขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู๎ และให๎
ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพ่ือน าไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎  โดยการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง มี
ขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอยํางเป็นระบบ มีการใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  
และมีการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํนักเรียน ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์
รวมทั้งให๎ข๎อมูลปูอนกลับเพ่ือน าไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎  มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพระหวํางครูและผู๎เกี่ยวข๎องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎   อีกทั้งครูยังจัดการเรียนโดยใช๎สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ โดยสร๎างโอกาสให๎
ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ในการจัดการเรียนรู๎ และการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ นอกจากนี้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
เพ่ือแก๎ปัญหาปรับปรุงพัฒนาในการจัดการเรียนรู๎ ครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับ 
สถานศึกษาในเครือขําย รํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาง 
วิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู๎  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให๎สูงขึ้น 
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2. ผลการด าเนินงาน   

 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยํางหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให๎ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ   สํงผลให๎ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3  อยูํในระดับดี 
 โรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ได๎สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวข๎องกับ มาตรฐานที่ 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ   
 

โครงการกิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน 

1. นักเรียนเข๎ารํวม กิจกรรมร๎อยละ 
100  
2. นักเรียนร๎อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวํา 2.0  
ขึ้นไป 

1. นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 95  
2. นักเรียนร๎อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงกวํา 2.0  ขึ้นไป 
 
 

2. โครงการสํงเสริมรักการ
อําน  

1. นักเรียนร๎อยละ 85 มีนิสัย  รัก
การอําน รู๎จักแสวงหา ความรู๎จากสื่อ
และแหลํงเรียนรู๎ ตําง ๆ 

1. นักเรียนร๎อยละ 85 มีนิสัยรักการ อําน 
รู๎จักแสวงหาความรู๎จากสื่อและ แหลํงเรียนรู๎
ตําง ๆ 

3. โครงการพัฒนาครูและ 
บุคลากรสูํครูมืออาชีพ 

1. ครูและบุคลากรร๎อยละ 85 ได๎ 
พัฒนาความรู๎ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงาน 
 

1. ครูและบุคลากรร๎อยละ 85 ได๎ พัฒนา
ความรู๎ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน
โดยมากจะเป็นลักษณะของการอบรม
ออนไลน์  อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 

4. โครางการนิเทศการสอน
ของครู 

1. ครูร๎อยละ 95ได๎รับการ นิเทศและ
น าผลการนิเทศมา พัฒนาผู๎เรียน
อยํางตํอเนื่อง 

1. จ านวนครู ร๎อยละ 95 ได๎รับน าผลการ
นิเทศผลการนิเทศมาพัฒนา ผู๎เรียนอยําง
ตํอเนื่อง  

5. โครงการระบบดูแล
ชํวยเหลือ นักเรียน 

1. นักเรียนร๎อยละ 85 ได๎รับการ 
ชํวยเหลือในด๎านตํางๆ 

1. นักเรียนร๎อยละ 85 ได๎รับการดูแล 
ชํวยเหลือด๎านตํางๆครูที่ปรึกษาเข๎าใจและ
รู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  สามารถจัด
กิจกรรมบนความแตกตํางได๎เป็นอยํางดี 

6. โครงการพัฒนาระบบงาน
ประกัน คุณภาพการศึกษา 

1. ควบคุมคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนตามมาตรฐาน ที่สถานศึกษา
ก าหนดและให๎ ครูพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง และมีสํวนรํวมรับผิดชอบ 
ในการจัดการศึกษา ร๎อยละ 100 

1. จ านวนครูร๎อยละ 100 ได๎พัฒนา ตนเอง
อยํางตํอเนื่องและมีสํวนรํวม ในการจัด
การศึกษา โรงเรียนมีระบบควบคุมคุณภาพ 
การศึกษาตามมาตรฐานที่ สถานศึกษา
ก าหนด 



แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 54 

 

โครงการกิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
7. โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ นักเรียนสูํ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข๎า
รํวมติว O-Net วิชาคณิตศาสตร์ วิชา
ภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ร๎อยละ80 
ที่ได๎รับการ สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎าน 
ความรู๎เพื่อการสอบ O-Net 

8. โครงการทวิศึกษา 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพมากข้ึน  

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร๎อยละ 
100 มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน 

            
 4. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุํงมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน  โดยจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยการคิด 
ได๎ปฏิบัติจริง มีการให๎วิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย ให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วย
ตนเอง อยํางตํอเนื่อง นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ การบูรณา
การ  8 กลุํมสาระ  และผลงานจากการจัดการเรียนการสอนได๎รับการประเมินจากชุมชนและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 1 . ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์หลักสูตรและ
จัดท าแผนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
 2. ครูตั้งใจ มุํงม่ันในการพัฒนาการสอน  
 3. ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง  
 4. นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  
 5. ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนเรียนรู๎โดยการคิดได๎ปฏิบัติจริงด๎วยวิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย  
 6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได๎ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร๎อม
ทั้งให๎ค า แนะน าที่ครูสามารถพัฒนาตํอยอดได๎  
 7. ผู๎บริหาร และหัวหน๎างานทุกฝุาย มีการนิเทศก ากับติดตาม เพื่อน าผลไปปรับปรุงแก๎ไขพัฒนา
ผู๎เรียน อยํางตํอเนื่อง 
          5. จุดควรพัฒนา 

การน าวิทยากรท๎องถิ่น  แหลํงเรียน  และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํๆ มาชํวยในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน สํงเสริมให๎ครูให๎พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องในการใช๎เทคโนโลยี และสร๎างนวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนการสอน  และควรมีการวางแผนรํวมกันอยํางตํอเนื่องในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพ่ิม
คะแนน O–NET ให๎สูงขึ้นมากกวําคะแนนคําเฉลี่ยของระดับประเทศทุกรายวิชา   
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ส่วนที่ 3  สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ  
              ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข๎อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญของสถานศึกษา 
จะต๎องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสูํการเชื่อมโยงหรือสะท๎อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ( 3 - 5 ปี) และน าไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเดํน จุดควรพัฒนา
ของแตํละมาตรฐานพร๎อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต๎องการการชํวยเหลือ ได๎ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านผู้เรียน 
ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแตํ
ละระดับชั้น  มีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ 
ใครํครวญ พิจารณาอยํางรอบคอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
แก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล  สามารถสร๎างนวัตกรรม  
สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได๎  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา  มีเจตคติที่ดีตํอ
การประกอบอาชีพ 

 
ลักษณะนิสัยใฝุรู๎ใฝุเรียน  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  การมีจิตส านึกสาธารณะให๎มากยิ่งขึ้น  
อีกท้ังผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับชาติยัง
ไมํเป็นที่นําพอใจในบางกลุํมสาระ ควรมีการ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพิ่มจ านวนผู๎ที่
ได๎รับผลการเรียนในระดับดี  และดีมาก 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
โรงเรียนมีผู๎บรหิารที่มีวิสยัทัศน์  ภาวะผู๎น าและความคิดริเริ่มที่
เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน ใชห๎ลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม และใช๎
ข๎อมูลผลการประเมินเป็นฐานในการบริหารจัดการ 

 
การบริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและองค์กร
ท๎องถิ่น 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเอง น าความรู๎มาใช๎ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธผิล  นักเรียน
เป็นคนดี  คนเกํง และใช๎ชวีิตอยํางเป็นสุขตามอัตภาพของตน  ดัง
จะเห็นได๎จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ๎นหลากหลายรปูแบบ  
และโรงเรียนเป็นแหลํงเรยีนรู๎  เปน็ที่ศึกษาดูงานในหลายๆ  เรื่อง 
อาทิ โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรูต๎ามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด๎านการศึกษา โรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 4 ดาว โครงงานแกนน าพัฒนาจริยคุณ  เป็นตน๎   

 
 
สํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข๎ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น  
การจัดการเรียนรู๎ที่มีความหลากหลายเน๎น 
ความแตกตํางระหวํางบุคคลให๎มากยิ่งข้ึน 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. จัดการเรียนการสอนให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชนให๎มากยิ่งข้ึน 

2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองให๎มากยิ่งข้ึน 
3.  ให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาโดยชุมชนมากยิ่งขึ้น  และสร๎าง

เครือขํายการจัดการศึกษาด๎านอาชีพอยํางตํอเนื่อง 
4.  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาใช๎ในการด าเนินงานของโรงเรียนให๎มากยิ่งขึ้น 

ความต้องการการช่วยเหลือ 
1. สร๎างศูนย์การเรียนรู๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนเพ่ือให๎เพียงพอกับความต๎องการของ

ผู๎ใช๎บริการ และให๎บริการแกํชุมชน 
2. ขอรับการสนับสนุนการหนํวยงาน  ชุมชน  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเรื่องการจัดจั้งศูนย์

วิชาการประจ าต าบลไกรใน  การปรับปรุงระบบ ICT  ของโรงเรียน  การปรับปรุงห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ให๎
มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

3. การพัฒนาครูผู๎สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาผู๎เรียนในศตวรรษ
ที่ 21         

4. การสร๎างข๎อสอบที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรูต๎ามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
5. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซือ้สื่อ-อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมยัที่เหมาะสมอยํางเพียงพอ 
6. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเจ๎าของภาษา 
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บทที่ 3  

การบริหารงบประมาณ และโครงการ 
 
 

การประมาณรายการรายรับ 
การประมาณรายการรายรับ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
เงินอุดหนุนรายหัว 

เงินอุดหนุนรายหัวปีนี้ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (จ านวนนักเรียนตามข๎อมูล 10 มิ.ย. 3,500 บาท)   =   815,500  บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จ านวนนักเรียนตามข๎อมูล 10 มิ.ย. 3,800 บาท =   748,800  บาท 
       รวมเงินอุดหนุนรายหัว   = 1,564,300  บาท 
 
 หมายเหตุ  อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  ปี 2564 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น   = 3,500 บาท/คน/ปี 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  = 3,800 บาท/คน/ปี 
 - จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  =  233  คน 
 - จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย =  192  คน 

 
รายละเอียดของกิจกรรม / โครงการ ปีการศึกษา 2564 

 
 

งบประมาณแผนการปฏิบัติการ  ประจ าปี 2564 
 

เงินอุดหนุน 

รายหัว 

งบประมาณของกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ 

บริหารงาน

วิชาการ 

บริหารงาน

งบประมาณ 

บริหารงาน

บุคคล 

บริหารงาน

ทั่วไป 

ส ารอง 

1,564,300 938,600 15,700 46,900 484,900 78,200 
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โครงการปฏิบัติการประจ าปี  2564  โรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

  

บริหารงานวิชาการ   (ประมาณ 60%) 

 

938,600 

 

1 ส านักงานบริหารวิชาการ 5,000 ครูมัสริน 

2 การจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการ   

การจัดการเรียนการสอน 5,000 ครูมัสริน 

3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ   

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎

คณิตศาสตร์ 

95,000 ครูวิวรรธน ี

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 45,000  ครูพธู 

สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด๎านวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยี 

140,000 ครูสุภาวดี พุฒจาด 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

45,000 ครูพิกุล 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

กลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

50,000 ครูถนอมศรี 

สํงเสริมความเป็นเลิศทางด๎านศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลป์ 40,000 ครูวรวิทย์ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ภาษาตํางประเทศ 

70,000 ครูเกษร 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

การงานอาชีพ (งานชําง/คหกรรม) 

30,000 ครูวิภา 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน

อาชีพ (งานเกษตร) 

10,000 ครูดนัย 

4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต๎นแบบเรียนรวม 5,000 ครูประดับพร 

5 ทวิศึกษา 56,600 ครูน้ าผึ้ง 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

6 สํงเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือการมีรายได๎ระหวํางเรียนของ

นักเรียน (สอร.) 

เงินสนับสนุน 

65,604 

ครูดนัย 

 

7 งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ   

งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 3,000 ครูประดับพร 

 ห๎องสมุด 30,000 ครูพธู 

แนะแนวการศึกษา 10,000 ครูศลิษา 

การสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาวิชาการ 10,000 ครูมัสริน 

8 การสํงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 5,000 ครูมัสริน 

9  การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 3,000 ครูสายชล 

10 การวัดผลประเมินผลการเรียนและทะเบียนนักเรียน 207,000 ครูประดับพร 

11 จัดระบบคุณภาพ 4,000 ครูประดับพร 

12 กีฬาสีภายในโรงเรียน 40,000 ครูถนอมศรี 

13 สถานศึกษาพอเพียง 30,000 ครูศลิษา 

  

บริหารงานงบประมาณ   (ประมาณ 1%) 

 

15,700 

 

1 พัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ 3,000 ครูศลิษา 

2 พัฒนาการเงินและบัญชี 5,000 ครูวาริณ ี

3 พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 5,000 ครูพิกุล 

4 ธนาคารโรงเรียน 2,700 ครูเบญจวรรณ 

  

บริหารงานบุคคล   (ประมาณ 3%) 

 

46,900 

 

1 พัฒนาครู และบุคลาการทางการศึกษา 10,000 ครูแพรวนภา 

2 การด าเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน                                        22,000 ครูถนอมศรี 

3 สํงเสริมระเบียบวินัยและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5,000 ครูสุธา 

4 ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด,โรคเอดส์และสื่อออนไลน์ 3,000 ครูฉัตรมงคล 

5 สํงเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 3,600 ครูสุทธิพร 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

6 TO BE NUMBER ONE 3,300     ครูถนอมศรี 

  

บริหารงานทั่วไป   (ประมาณ 31%) 

 

484,900 

 

บริจาค  159,600 

1 งานพัฒนาบริหารทั่วไป (ธุรการ) 270,000 ครูดนัย 

2 งานอาคารสถานที่  สาธารณูปโภค  และสิ่งแวดล๎อม   40,900 ครูบุญทัน 

3 งานอนามัยโรงเรียน 10,000 ครูถนอมศรี 

4 งานประกันภัยนักเรีนน - ครูสุธา 

5 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน - ครูสุทธิพร 

6 ปรับปรุงงานระบบเสียง และบริการโสตทัศนศึกษา 84,000 ครูวรวิทย์ 

7 ปรับปรุงซํอมแซมและติดตั้งกล๎องวงจรปิดเพิ่มเติม 20,000 ครูวรวิทย์ 

8 งานผลิตน้ าดื่มโรงเรียน 3,000 ครูดนัย 

9 สถานศึกษาปลอดภัย 3,000 ครูสุทธิพร 

10 งานลูกจ๎างและพนักงานบริการ            บริจาค 159,600 213,600 ครูดนัย 

 
 
สรุปการใช้จ่ายแผนปฏิบัติการประจ าปี  2564 
 
1.  กลุํมบริหารงานวิชาการ    938,600  บาท 
2.  กลุํมบริหารงานงบประมาณ     15,700  บาท 
3.  กลุํมบริหารงานบุคคล      46,900  บาท 
4.  กลุํมบริหารงานบริหารทั่วไป    484,900  บาท 
                 ส ารองจําย 5%                    78,200  บาท 
  รวมทั้งสิ้น          1,564,300   บาท 
เงินระดมทุน (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา)           50,000  บาท 
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เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  440  บาท/ภาคเรียน/คน 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  
 - จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  =  233  คน 
   รวมเป็นเงิน (233×440×2)         =  205,040  บาท 
   

งาน จ านวนเงิน 

วิชาการ                       (20%) 90 

งานคุณธรรม  จริยธรรม    (10%) 40 

สื่อ  ICT  คอมพิวเตอร์      (20%) 90 

แหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่    (20%) 90 

ลูกเสือ – ยุวกาชาด         (25%) 110 

โควิด (COVID 19)            (5%) 20 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  475  บาท/คน/ภาคเรียน 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 
 - จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย =  192  คน 
   รวมเป็นเงิน (192×475×2)         =  182,400  บาท  
 

งาน จ านวนเงิน 

วิชาการ                       (30%) 140 

งานคุณธรรม  จริยธรรม    (10%) 50 

สื่อ  ICT  คอมพิวเตอร์      (15%) 70 

แหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่    (45%) 215 

 
 

       รวมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  = 205,040 + 182,400  บาท 
                                                     =  387,440  บาท 
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ยอดยกมา ปีการศึกษา 2564  ประมาณ  300,000  บาท 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 387,440  

1 พัฒนาห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือขําย 50,000 ครูวิเชียร 

2 สร้างคนดีอย่างเป็นระบบ  ครูถนอมศรี 

พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ 26,000 ครูถนอมศรี 

พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ยุวกาชาดและการบ าเพ็ญประโยชน์ 25,440 ครูประดับพร 

พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 10,000 ครูดนัย 

สํงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม      30,000 ครูน้ าผึ้ง/มัสริน/เคียง 

เปิดโลกวิชาการ 20,000  ครูน้ าผึ้ง 

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ 20,000 ครูน้ าผึ้ง 

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 10,000 ครูน้ าผึ้ง 

เยาวชนไทยหัวใจกตัญญู สานตํอที่พํอท า 11,000 ครูน้ าผึ้ง 

3 สํงเสริมศักยภาพนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 20,000 ครูดนัย 

4 ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานศึกษา 100,000 ครูถนอมศรี 

5 การปูองกันพ้ืนฐานในชํวงสถานการณ์แพรํระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

30,000 ครูถนอมศรี 

6 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ครูถนอมศรี 

บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education) 20,000 ครูวาริณ ี

คํายเครือขํายเยาวชนคนดีศรี รัชมังคลาภิเษก 5,000 ครูถนอมศรี 

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 10,000 ครูสุภาวดี 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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         โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : ส านักงานบริหารวิชาการ  (กิจกรรมงานธุรการ- สารบัญ งานพัสดุฝ่ายวิชาการ) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 6   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 6      สพฐ. ข๎อที่ 6   กระทรวงฯ ข๎อที่  4         
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวมัสริน ชุํมอินจักร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานวิชาการเป็นภาระงานที่ให๎บริการ และอ านวยการด๎านวิชาการในการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา กระบวนการด าเนินงานด๎านวิชาการเป็นการอ านวยความสะดวกในการท างานด๎านตําง ๆ ของ 
บุคคลากรทางการศึกษา ได๎พัฒนาวิธีคิด วิธีการท างานที่สร๎างสรรค์  มีขวัญและก าลังใจ ท างานด๎วย 
ความสามารถเต็มก าลัง การให๎บริการด๎านวิชาการเป็นหนทางหนึ่งที่สนับสนุนให๎งานจัดการศึกษาหรืองานด๎าน 
วิชาการของสถานศึกษาประสบความส าเร็จ จะสํงผลตรงตํอการจัดการเรียนรู๎ของครูแตํละระดับชั้น ชํวย 
สํงเสริมและสนับสนุนให๎ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายหลักของสถานศึกษาบรรลุเปูาประสงค์  งานบริการ ธุรการ 
ด๎านวิชาการจึงจ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนายกระดับการให๎บริการและอ านวยการด๎านตําง ๆ แกํบุคลากร    
อยํางพร๎อมเพรียงและเหมาะสม    

กิจกรรมงานธุรการ- สารบัญ งานพัสดุฝุายวิชาการ เป็นงานบริการที่มํุงหวังให๎ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได๎รับ ความสะดวก สบายในการปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายหรือภารกิจที่รับผิดชอบอยํางราบรื่นและ
เรียบร๎อยมี คุณภาพ และประสิทธิภาพ การด าเนินงานเป็นไปตามพันธกิจในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนให๎มี  ความพร๎อมด๎านปัจจัยพื้นฐานและการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ทั้งนี้เพ่ือสํงผลตํอ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเป็นแหลํงบริการและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน๎าที่ของครูและบุคคลากรทางการศึกษา       
2.2 เพ่ือจัดหาวัสดุ สื่อและนวัตกรรมให๎เพียงพอในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
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3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1  ร๎อยละ 80 ของวัสดุ สื่อและอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อจัดหา   
          3.1.2 ร๎อยละ 80 ของสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องใช๎ประจ าห๎องบริหารงานวิชาการได๎รับการซํอม 
   3.2  เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 ระดับคุณภาพของข๎อมูลสารสนเทศในห๎องวิชาการ  
          3.2.2 ระดับคุณภาพของห๎องบริหารงานวิชาการมีสภาพดี อ านวยความสะดวกเอ้ือตํอการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรฝุายวิชาการ 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 64 

นางสาวมัสริน ชุํมอินจักร์ 

2 แตํงตั้งคณะท างาน 16 – 31 พ.ค. 64 
3 ด าเนินงานตามโครงการ  
 3.1 จัดหมวดหมูํงานธุรการ 1 มิ.ย.56 - 31 มี.ค.64 
 3.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.56 - 31 มี.ค.64 
 3.3 ด าเนินงานตามขั้นตอน 1 มิ.ย.56 - 31 มี.ค.64 
4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 64 
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 64 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามกิจกรรมและ
รายการจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 
2 ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) - - - - 
3 ด าเนินการตามแผน (D) - - 2,000 3,000 
4 ตรวจสอบ ประเมินผล (C) - - - - 
5 น าผ   การประเมินมาปรับปรุงงาน (A) - - - - 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค.64-30 ก.ย.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค.64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค.65-31 มี.ค.65 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 3,000 - 2,000 -  - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. งานธุรการถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 
2. การจัดเก็บเป็นระบบระเบียบ 
3. สามารถใช๎เป็นแหลํงข๎อมูลและอ๎างอิงได๎ 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. สังเกต 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1  ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได๎รับบริการและความสะดวกในการปฏิบัติหน๎าที่อยํางทั่วถึง  
     9.2  วัสดุ สื่อและนวัตกรรมมีเพียงพอในการสนับสนุนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ลงชื่อ               ผู๎รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ               ผู๎เสนอโครงการ 
        (นางสาวมัสริน ชุํมอินจักร์)       (นางน้ าผึ้ง สงสัย) 
   หัวหน๎าส านักงานบริหารวิชาการ            ผู๎ชวํยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ           ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

                ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 

 () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ                                        

ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : กิจกรรมงานจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 3  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 3    สพฐ. ข๎อที่ 3   กระทรวงฯ ข๎อที่ 1-2      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวมัสริน ชุํมอินจักร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) และได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของครู
ที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการด าเนินงานตําง ๆ ให๎เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตํอโรงเรียน ฝุายบริหารงานวิชาการในฐานะ ที่เป็นหนํวยงานหลักในการ
บริหารจัดการ ดูแล และพัฒนาครูให๎มีศักยภาพ พร๎อม ให๎บริการและอ านวยความสะดวกแกํคณะผู๎บริหาร 
คณะครู นักเรียน และผู๎ปกครอง ตลอดถึงหนํวยงานและ องค์กรตํางๆที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนตํอไปอีกทั้งเป็นการดูแลบ ารุงรักษาสํงเสริมให๎ทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการ
ท างานมีความเสียสละและ อุทิศตนอยํางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน  

ด๎วยเหตุนี้ฝุายบริหารงานวิชาการจึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูเพ่ือ
พัฒนาสูํมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ ท างานของครู  

 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให๎ครูได๎รับการพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลายเกิดประสิทธิภาพแกํผู๎เรียน 
 2.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ให๎เป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 2.3 เพ่ือให๎ครูผู๎สอนมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
 2.4 พัฒนาศักยภาพครูและการจัดการเรียนรู๎ภายในชั้นเรียนให๎มีประสิทธิภาพ 
 
 

3. เป้าหมาย 
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 3.1  เชิงปริมาณ  
               3.1.1 ร๎อยละ 98 ของครูที่ได๎รับการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
               3.1.2 ร๎อยละ 100 ของผู๎สอนในสถานศึกษาใช๎หลักสูตรขั้นพ้ืนฐานได๎อยํางมีคุณภาพ 
               3.1.3 ร๎อยละ 100 ของครูผู๎สอนมีแผนจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 

     3.1.4 ครูร๎อยละ 95 ได๎รับการนิเทศ และมีเจตคติท่ีดีตํอการนิเทศ    
    3.2 เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 ครูที่ได๎รับการอบรม/สัมมานาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
                3.2.2 ครูผู๎สอนในสถานศึกษาใช๎หลักสูตรขั้นพ้ืนฐานได๎อยํางมีคุณภาพ 
                3.2.3 ครูผู๎สอนมีแผนจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 

      3.2.4 ครูได๎รับการนิเทศ และมีเจตคติที่ดีตํอการนิเทศ    
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 64 

นางสาวมัสริน ชุํมอินจักร์ 

2 แตํงตั้งคณะท างาน 
3 ด าเนินงานตามโครงการ  
 3.1 จัดหมวดหมูํงานธุรการ 1 มิ.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 3.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 3.3 ด าเนินงานตามขั้นตอน 
4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 65 
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 65 

 

5.  งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที ่

 
รายการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายการจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - 
2 ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) - - - - 
3 ด าเนินการตามแผน (D) - - 2,000 3,000 
4 ตรวจสอบ ประเมินผล (C) - - - - 
5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) - - - - 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
2,000 -  - 2,000 - 1,000 - 

 
 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูได๎รับการพัฒนาศักยภาพและการ
จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลายเกิดประสิทธิภาพ
แกํผู๎เรียน 
2. ครูผู๎สอนมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. ครูและการจัดการเรียนรู๎ภายในชั้นเรียน
ให๎มีประสิทธิภาพ 

1. สอบแบบประเมิน 
 

1. แบบประเมินโครงการ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1  ครูได๎รับการพัฒนาศักยภาพและมีการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น      
 
 
 

    ลงชื่อ               ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
                                                   (นางสาวมัสริน ชุํมอินจักร์)  
 
 
 

    ลงชื่อ                   ผู๎เสนอโครงการ 
                                          (นางน้ าผึ้ง สงสัย) 
                                         ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 



แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 70 

 

 

              
       

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 

ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 2, 5  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 2   สพฐ. ข๎อที่ 4  กระทรวงฯ ข๎อที่ 1, 4, 9  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1  ตัวบํงชี้ที่ 1-6 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิวรรธนี  ยอดโปรํง 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษา 2563 กลุํมสาระคณิตศาสตร์ได๎ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎แล๎วพบวํา
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น นักเรียนบางสํวนยังขาดความรู๎ที่คงทนซึ่งเป็นความรู๎พื้นฐานที่ใช๎ในการเรียนรู๎
ในระดับตํอไป เวลาในการจัดการเรียนการสอนไมํเป็นไปตามก าหนด เนื่องจากมีกิจกรรมตํางๆ ซึ่งสํงผลตํอ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็น 
เปูาหมายส าคัญของจัดการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการไดม๎ีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับการการสํงเสริม
ให๎มีศักยภาพสูงสูํมาตรฐานสากลและสอดคล๎องกับยุค ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎
สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา 
 โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน พระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ที่จะต๎องสร๎างมีพ้ืนฐานให๎กับผู๎เรียน นั่นคือ การมีทัศนคติที่
ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า – มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
2.2  เพ่ือพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล 
2.3  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์ เพ่ือน าไปสูํการแก๎ปัญหา 
2.4  เพื่อสํงเสริมการใช๎สื่อ  นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย  เพียงพอและมีคุณภาพ 

 2.5  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 2.6  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุํมสาระคณิตศาสตร์ 
 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1  จ านวนนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมด 
  3.1.2  วิจัยในชั้นเรียน 2 เรื่อง/ภาคเรียน 
  3.1.3  ครูมีโครงการสอน ก าหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู๎ครบทุกรายวิชา 
  3.1.4  มีสื่อ นวัตกรรมวิชาคณิตศาสตร์ครบทุกรายวิชา 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนร๎อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวํา 2.0  ขึ้นไป 
  3.2.2  นักเรียนร๎อยละ 60 มีคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต มากกวําครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 
  3.2.3  คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ประชุมภายในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 1 – 31 พ.ค. 64 น.ส. วิวรรธน ี 

ยอดโปรํง 
นางศลิษา  
ช านาญชําง 

นางแพรวนภา  
เมฆตานี 

นายพิสิษฐ  
เพ็งประดิษฐ์ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
1.วิเคราะห์คะแนนย้อนหลัง 3 ปี  เพื่อศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและ
จุดควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐานและรายสาระ 
2. เพ่ิมสมรรถนะครูด๎านการวัดประเมินผล (อบรม/ทบทวน) 
3. นิเทศการจัดการเรียนรู๎ของครู 

1 มิ.ย. 64 – 30 
เม.ย. 65 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
  ประเมินผลการด าเนินงาน 1 - 30 เม.ย. 65 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
   1.สรุปผลการจัดท าโครงการ  
   2.รายงานผลการด าเนินโครงการ  
   3.ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

1 - 30 เม.ย. 65 
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5.  งบประมาณที่ใช้  95,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
2.เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
คิด  วิเคราะห์ เพ่ือน าไปสูํ 
การแก๎ปัญหา 
3.เพื่อสํงเสริมการใช๎สื่อ  นวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ทันสมัย  เพียงพอและมีคุณภาพ 
4.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
5.จ๎างบุคลากรชํวยสอน 

10,000 
8,000 

 
 

10,000 
 

7,000 
 

60,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

5,000 
8,000 

 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000 
 

2,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 95,000 60,000 23,000 12,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค.64-30 ก.ย.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค.64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค.65-31 มี.ค.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
20,000 - 30,000 - 25,000 - 20,000 - 

 
 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
1. จ านวนนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ไมํน๎อยกวํา 
    ร๎อยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมด 
2. ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 2 เรื่อง/ภาคเรียน 
3. ครูมีโครงการสอน ก าหนดการสอน แผนการจัด 
   การเรียนรู๎ครบทุกรายวิชา 

- สังเกต 
- ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกตและ 
- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
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ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
1. นักเรียนร๎อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  
   นักเรียนสูงกวํา 2.0  ขึ้นไป 
2. นักเรียนร๎อยละ 60 มีคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต มากกวํา 
   ครึง่หนึ่งของคะแนนเต็ม 
3. คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 

- สังเกต 
- ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกตและ 
- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรุ๎คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
    9.2 นักเรียนม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี   
         ที่ผํานมา     
   9.3 ครูมีโครงการสอน ก าหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู๎ครบทุกรายวิชา 
 

ลงชื่อ                ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ              ผู๎เสนอโครงการ 
         (นางสาววิวรรธนี  ยอดโปรํง)              (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์           ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
               ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
                  () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

        ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :ข๎อที ่1-2      สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 2, 4    สพฐ.ข๎อที่ 1, 3, 4, 5 
  กระทรวงฯ ข๎อที่ 1, 4  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.1 , 1.2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวพธู  ทองดี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 
        เปูาหมายของโรงเรียนด๎านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ได๎ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2560 – 
2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประกอบด๎วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
      นโยบายที่ 1  ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
      นโยบายที่ 2  ด๎านการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และสํงเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร๎างขีดความสามารถใน
การแขํงขัน  
      นโยบายที่ 3  ด๎านการสํงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      นโยบายที่ 4  ด๎านโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียม การเข๎าถึง บริการทางการศึกษา 
      นโยบายที่ 5  ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
      นโยบายที่ 6  ด๎านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวน มีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา 
      และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542  วําด๎วย การใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 3 ดังนั้น จึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎อง จัดท า
โครงการให๎สอดรับกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและยุทธศาสตร์หลัก และกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
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2. วัตถุประสงค ์
              ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช๎ภาษาไทยของ
ผู๎เรียนพร๎อมทั้งยกระดับมาตรฐานการเรียนรู๎ภาษาไทยในสถานศึกษาให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 

    3.1  เชิงปริมาณ 
         นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ านวน 425 คน ให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลทดสอบรวบยอดระดับชาติสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย เฉลี่ยตามเกณฑ์ (เพ่ิมข้ึน) 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นเตรียม (Plan) 
ประชุมวางแผนด าเนินการ 
แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 
เม.ย. 64 
มิ.ย. 64 

 นางธัญณัช  สีขาว  
 นางสาวพธู  ทองดี   
 นางสาวสุธา  มั่นค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.ขั้นปฏิบัติ (DO) 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย 

2.1 เข๎าคํายพัฒนาทักษะภาษาไทย 
2.2 โครงการรักการอําน (ห๎องสมุด) 
2.3 กิจกรรมการประกวดในรอบปี 
     - วันไหว๎ครู 
     - วันสุนทรภู ํ
     - วันภาษาไทย 
     - วันแม ํ
     - วันพํอ 

 
 
 

 
    ตลอดปีการศึกษา 2564 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2.4 กิจกรรมสัญจร 
-  ประกวดเขียนเรียงความเก่ียว 

กับยาเสพติด โรคเอดส์ 
พัฒนาห๎องสาระภาษาไทย จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ การผลิตสื่อ  ฯลฯ 

  

3.ขั้นติดตามผล (ChecK) 
4.สรุปผลการด าเนินงาน           มีนาคม 65 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  4,5000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

พัฒนาห้องสาระภาษาไทย จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ การผลิตสื่อ  ใบงาน 

 
20,000 

   

กิจกรรม/ค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

เข้าค่ายบูรณาการ ทักษะภาษาไทย                                      
กิจกรรมการประกวดในรอบปี 
-  วันไหว๎ครู   (ค าขวัญ เรียงความ 
แตํงค าประพันธ์)    
-  วันภาษาไทยและวันสุนทรภูํ (จัด
กิจกรรมครึ่งวัน)  
- ชุดการแสดงละคร เครื่องส าอาง                                  
-  วันแม ํ (แตํงค าประพันธ์  ค าขวัญ 
เรียงความ)                  
 - วันพํอ  (แตํงค าประพันธ์  ค าขวัญ 
เรียงความ)           
 

15,000 
 

1,000 
 
 

5,000 
 

500 
500 

   

กิจกรรมสัญจร 
-  ประกวดเขียนเรียงความเก่ียว 
กับยาเสพติด โรคเอดส์   ฯลฯ    

 

3,000    
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Gat เชื่อมโยง ใบงานติว o-net 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  
ใบงานทดสอบการอําน การเขียน ม.
1และ ม.2 ปีละ 4 ครั้ง ฯลฯ  
-   กระดาษและวัสดุสิ้นเปลือง                                  

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 45,000   45,000 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
15,000 - 10,000 - 15,000 - 5,000 - 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.นักเรียนโรงเรียนไกรในฯ มีคําเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระ
ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
2.ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (o - net) กลุํมสาระภาษาไทย
โดยรวม เพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3  

 
- การสังเกต 
- สอบถามความคิดเห็น 
- สัมภาษณ์  
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

 
แบบสังเกต/แบบสอบถามความ
คิดเห็น /แบบประเมินตํางๆ/ 
แบบทดสอบการท างาน
รายบุคคล /แบบทดการท างาน
รายกลุํม ฯลฯ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 
นักเรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษากลุํม
สาระภาษาไทย สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และคิดสร๎างสรรค์อยํางอิสระ
ได๎ถูกต๎อง 

 
- การสังเกต 
- สอบถามความคิดเห็น 
- สัมภาษณ์  
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

 
แบบสังเกต/แบบสอบถามความ
คิดเห็น /แบบประเมินตํางๆ/ 
แบบทดสอบการท างาน
รายบุคคล /แบบทดการท างาน
รายกลุํม ฯลฯ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
        9.1 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอวิชาภาษาไทย 
        9.2 นักเรียนได๎รับความรู๎ตามมาตรฐานและตัวบํงชี้ในสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
        9.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
        9.4 นักเรียนน าความรู๎และประสบการณ์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 

ลงชื่อ             ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ            ผู๎เสนอโครงการ 
         (นางสาวพธู  ทองดี)             (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย         ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 2, 5     สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1, 3     สพฐ. ข๎อที่ 1-3, 5   
 กระทรวงฯ ข๎อที่ 1, 3-5, 7, 9-10 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.1, 1.2 มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 1-5 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุภาวดี  พุฒจาด 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็น
เปูาหมายส าคัญของจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับการการสํงเสริมให๎มีศักยภาพสูงสูํมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ โรงเรียนไกรใน
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได๎สนองนโยบายดังกลําว โดยการจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ให๎สูงขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ70 และเพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให๎สูงขึ้น
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา 

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จึงได๎จัดท า
โครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ให๎ดีขึ้นตามเปูาหมายที่ได๎ตั้งไว๎และชํวยแก๎ไขปัญหาด๎านการเรียนวิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียน
ทุกคน โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  รัชกาลที่ 9และพระ
บรมราโชบายด๎านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

จากผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษา 2563 พบวํา  ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผํานมา มีคะแนน
เฉลี่ย 3.06 ซึ่งสูงกวําเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา ร๎อยละ 14.30 แตํคําเฉลี่ยยังต่ ากวําคําเฉลี่ยระดับประเทศ 
โดยเฉพาะสาระเทคโนโลยี กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จึงคิดที่จะพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ให๎ได๎ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว๎และสํงเสริมจิตวิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียน
ทุกคน 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1. เพ่ือให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 
ขึ้นไป ร๎อยละ 70  

2.2. เพ่ือคําเฉลี่ยร๎อยละของผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์โดยรวม เพ่ิมข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 

2.3. เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.4. เพ่ือจัดการเรียนรู๎ตามศักยภาพของผู๎เรียนและเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 

3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
             3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 

                 กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ 3 ขึ้นไป ร๎อยละ 70  
             3.1.2 ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

       กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยรวม เพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3                 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
             3.2.1 นักเรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษากลุํมสาระ 
                             วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร๎างสรรค์ 
                             อยํางอิสระและถูกต๎องตามหลักวิทยาศาสตร์ มีความรู๎ ทักษะที่จ าเป็นทางวิทยาศาสตร์ 
                             และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
                     3.2.2 ครูสามารถจัดการเรียนตามศักยภาพของผู๎เรียนและเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ให๎ผู๎เรียนมี 
                             ทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนและพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม  :  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด๎านวิทยาศาสตร์ กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และ 
                เทคโนโลย ี 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการก าหนดรายละเอียด 
1.2 วางแผนการด าเนินงาน 

มี.ค.- เม.ย. 
2564 

ครูทุกคนใน
กลุํมสาระฯ 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.3 เตรียมการในการด าเนินงาน 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 

ด าเนินการตามแผนที่วางไว๎ 
2.1 กิจกรรมทบทวนความรู๎เพ่ือเตรียมพร๎อมการทดสอบระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (o-net) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย

วิทยากรบุคคลภายนอก 

2.2 กิจกรรมซํอมบ ารุง วัสดุอุปกรณ์ในห๎องเรียนวิทยาศาสตร์ 
           และจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช๎ประกอบ 
           การจัดการเรียนการสอน 

     2.3  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ 
     2.4  กิจกรรมทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
     2.5  กิจกรรมตลาดนัดวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

2.6  กิจกรรมคาํยดาราศาสตร์ 

2.7 กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2.8 กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎วิชาวิทยาการค านวณ (Coding) 
2.9 จ๎างบุคลากรชํวยสอน 

พ.ค.64 –  
ก.พ.65 

ครูทุกคนใน
กลุํมสาระฯ 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
     3.1 ตรวจสอบ 
     3.2 ประเมินผล 

ก.พ.-มี.ค.65 ครูทุกคนใน
กลุํมสาระฯ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
4.1 สรุปผลการจัดท าโครงการ 
4.2 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

มี.ค.65 ครูทุกคนใน
กลุํมสาระฯ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  140,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 83 

 

 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมทบทวนความรู๎เพ่ือเตรียมพร๎อม
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o-net) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
วิทยากรบุคคลภายนอก 

2,000 1,000 500 500 

2.  กิจกรรมซํอมบ ารุง วัสดุอุปกรณ์ใน 
    ห๎องเรียนวิทยาศาสตร์  และจัดหาสื่อ 
    วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช๎ 
    ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

21,000 0 5,000 16,000 

3. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ 11,000 0 4,000 7,000 
4. กิจกรรมทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17,000 0 16,000 1,000 
5. กิจกรรมตลาดนัดวิชาการกลุํมสาระการ 
   เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

0 0 0 0 

6. กิจกรรมคํายดาราศาสตร์ 6,000 1,000 2,000 3,000 
7. กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 15,000 0 10,000 5,000 
8. กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎วิชาวิทยาการ

ค านวณ (Coding) 
20,000 1,000 0 19,000 

9. จ๎างบุคลากรชํวยสอน 48,000 48,000 - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 140,000 51,000 37,500 51,500 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
22,000 - 45,000 - 45,000 - 28,000 - 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก มีคําเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํม
สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ 3 ขึ้นไป ร๎อยละ 70 
 
2. ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุํม
สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์โดยรวม เพิ่มขึ้นไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ3 

 
- การสังเกต 
- สอบถามความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ 
- สัมภาษณ์ 
 
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษากลุํมสาระ
วิทยาศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และคิดสร๎างสรรค์ อยํางอิสระและ
ถูกต๎องตามหลักวิทยาศาสตร์ มีความรู๎ ทักษะ 
ที่จ าเป็นทางวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ครูสามารถจัดการเรียนตามศักยภาพของ
ผู๎เรียนและเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการ
เรียนและพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

 
- การสังเกต 
- สอบถามความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ 
- สัมภาษณ์ 
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       9.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และทคโนโลยีระดับ 3 ขึ้นไป ร๎อยละ 70 
       9.2 ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ O-net 3 ม.6 ของกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และทคโนโลยี 
            อยํางน๎อยร๎อยละ 3 
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       9.3 มีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษากลุํมสาระวิทยาศาสตร์ 
            สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร๎างสรรค์ อยํางอิสระและถูกต๎องตามหลักวิทยาศาสตร์ 
            มีความรู๎ทักษะที่จ าเป็นทางวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร๎อยละ 3 

9.4 มีการจัดการเรียนรู๎ตามศักยภาพเด็กและเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 

                   ลงชื่อ           ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 (นางสุภาวดี  พุฒจาด) 

หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

    ลงชื่อ                    ผู๎เสนอโครงการ 
                 (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
    ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 
 

                 ลงชื่อ             ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                                (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                           รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                   ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ: ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน : ข๎อที่ 1-5   สพท.สุโขทัย ข๎อที่ 1,2  สพฐ.ข๎อที่ 1,3-5   
 กระทรวงฯ ข๎อที่ 1, 4-5, 10      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตังบํงชี้ที่ 1.1, 1.2 
                                                               มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 1-5 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิกุล  เจ็กอยูํ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2564 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันข๎อมูลขําวสารเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วการเรียนรู๎จึงมีรูปแบบเปลี่ยนไป เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพของบุคคลทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ ทัศนคติ คํานิยม โดยการสร๎างวัฒนธรรมการเรียนรู๎ เพื่อให๎ผู๎เรียน
เกิดนิสัยใฝุรู๎ใฝุเรียน และรักการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ซึ่งมีการปฏิรูปการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล๎องกับความสนใจ และความแตกตํางระหวํางบุคคล 
และสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตทุกรูปแบบเพ่ือให๎บุคคลมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพในการด ารงวิถีชีวิตใน
อนาคตได๎ 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตระหนักเห็นความส าคัญของการจัด
การศึกษาท่ีเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และการใช๎แหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเป็นการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ตรงจากประสบการณ์จริง 
2.2 เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
2.3 เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาให๎นักเรียนเป็นผู๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ 

           คิดวิเคราะห์ และคิดแก๎ปัญหาได๎ 
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3. เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุกคน 
     3.2 ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นในรายวิชาสังคมศึกษา  
 

4. วิธีด าเนินการ 
   
                           กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 เตรียมการ / วางแผน 
1. กิจกรรมประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นวันพํอขุนรามค าแหงมหาราช 
2. กิจกรรมให๎ความรู๎หน๎าเสาธงวันส าคัญตําง ๆ 
3. กิจกรรมแขํงขันตอบปัญหาวิชาการภายนอกโรงเรียน 
4. กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศึกษา 
5. กิจกรรมเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
6. กิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายนอก 
7. กิจกรรมนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ 
8. พัฒนาห๎องบุคลากรกลุํมสาระ/ห๎องปฏิบัติการสอน    
      - จัดบอร์ดบุคลากรกลุํมสาระ ,ตารางสอนกลุํมสาระ
โครงสร๎างการบริหารงานกลุํมสาระ , ตารางการ  
สอนแทนกลุํมสาระ,จัดบอร์ดปฏิทินกลุํมสาระ 
      - จัดบรรยากาศในห๎องให๎นําสนใจ  สะอาด  สวยงาม 
      - มุมค๎นคว๎าความรู๎เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
      - จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
9.  จัดหาเอกสารค๎นคว๎าเพ่ิมเติมส าหรับนักเรียนชั้น ม.6  
10.  ขั้นติดตามประเมินผล 
11.  สรุปงาน / กิจกรรม 

พ.ค. 64 
ตลอดปี  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 65 
มี.ค. 65 

นางพิกุล เจ็กอยูํ 
นายสุทธิพร จันทร์ฝอย 
นายเคียง ช านิ 
 

 
5. งบประมาณที่ใช๎  45,000   บาท 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
วัสดุ -อุปกรณ์ 45,000   45,000 

รวมเงินงบประมาณที่ใช้
ทั้งสิ้น 

45,000 - - 45,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค.64-30 ก.ย.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค.64-31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค.65-31 มี.ค.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
10,000 - 5,000 - 20,000 - 10,000 - 

 
8. การประเมินผล 
   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต(outputs) 
-นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎รํวม
กิจกรรมของกลุํมสาระ 

-สังเกต 
-สอบถาม 

-แบบประเมินผลการท างาน 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์(outcome) 
-ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(o-net) เพ่ิมขึ้นไมํน๎อยกวํา 
3 
  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง 
 9.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
 9.3  นักเรียนเป็นผู๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ใช๎เหตุผล มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์และคิดแก๎ปัญหา
ได๎ 
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ลงชื่อ        ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ           ผู๎เสนอโครงการ 
             (นางพิกุล  เจ็กอยูํ)             (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ           ผู๎ชวํยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
                                        ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 1  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1-4    สพฐ. ข๎อที่ 1-6   กระทรวงฯ ข๎อที่  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.1, 1.2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางถนอมศรี จั่นแก๎ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนของกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นวิชาที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนรู๎จัก
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให๎ดีทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจซึ่งจะสํงผลตํอการท ากิจกรรมตําง ๆ ทั้งด๎าน
การเรียน และการท างานรํวมกัน  ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ได๎
นั้น กลุํมสาระการเรียนรู๎จึงได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะตํางๆ อยํางหลากหลาย จากการประเมิน
โครงการ พบวํา กลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ปีการศึกษา 2562   มีผล
การพัฒนาขึ้น เพื่อให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพล
ศึกษาจึงจัดโครงการ สํงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ สุขศึกษาและพลศึกษา  
โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน  
 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายโดยเข๎ารํวม
การแขํงขันกิจกรรมกีฬาในระดับตํางๆ 
 2.2  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษ 
 2.3  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2.4  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.5  เพ่ือพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ 
 2.6  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นไปตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
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     2.7  เพ่ือน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน  
 
3. เป้าหมาย  

        3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาเดิม นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการเรียนเพ่ิมข้ึน ภาคเรียนละร๎อยละ 5 

3.1.2 นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์กีฬาให๎ได๎ฝึกทักษะด๎านกีฬาและอุปกรณ์อ่ืนๆ ในการฝึก
ประสบการณ์ในการเสริมทักษะเพ่ือการด าเนินด๎านสุขภาพอนามัย 
 3.1.3 โรงเรียนมีแหลํงการเรียนรู๎เกี่ยวกับกีฬาไทยและสากล จ านวน 10 กีฬา 
 

          3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนร๎อยละ 95 ได๎รับการพัฒนาสุขภาพรํางกายและจิตใจ มีรํางกายสุขภาพ

สมบูรณ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และรักการออกก าลังกาย 
  3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาของกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดครูลงตามตารางสอน 
3. ควบคุมนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์     

 นางถนอมศรี จั่นแก๎ว 
และคณะ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
1. ท าแผนปฏิบัติการสอน โครงสร๎างการสอน 
2. จัดหาและบริการสื่อการสอน การสอนด๎วยเทคโนโลยี 
3. สร๎างกรอบภาระงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให๎ทันสมัย 
4. นิเทศติดตามการเรียนการสอนของคณะครูในกลุํมสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
5. PLC ภายในกลุํมสาระสัปดาห์ละ1 ครั้ง 
6. ออกแบบประเมินผลนักเรียนด๎านการพัฒนาตามศักยภาพของบุคคล 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

7. สํงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด๎านกีฬา และการเข๎ารํวมการ
แขํงขันของกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
1. ประเมิลจาก SGS 
2. สรุปงานกิจกรรมกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

  

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
แฟูมสะสมงานกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 

  

 
5.  งบประมาณที่ใช้  50,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช๎งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. อุปกรณ์ส านักงานกลุํมสาระการเรียนรู๎สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
- คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
- หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 2 ชุด 
- กระดาษ A4  จ านวน 20 รมี 
- เทปกาวสองหน๎าบาง 1 โหล 
- เทปโฟม 2 ม๎วน 
- สีไม๎ 2 โหล 
- สีเมจิก 12 สี 1 โหล 
- การดาษ บรูบ 2 โหล 
- กระดาษโปรสเตอร์สีรองพ้ืน 2 โหล 
- ใส๎แฟูม 2 หํอ 
- แฟูม 1 นิ้ว  3 หํวง จ านวน 2 แฟูม 
- แฟูม สอดไส๎ 1 โหล 
- กระดาษโฟโต๎ 1 หํอ 
- กระดาษการ์ดขาวท าปก 1 หํอ 
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2. อุปกรณ์ภาคสนาม 
- ลูกฟุตบอล 6 ลูก 
- ลูกบาสเกตบอล 6 ลูก 
- ลูกฟุตซอล 8 ลูก 
- ลูกวอลเลย์บอล 10 ลูก 
- ลูกตะกร๎อส าหรับผู๎ชาย 12 ลูก 
- ลูกตะกร๎อส าหรบผู๎หญิง 12 ลูก 
- ลูกเทเบิลเทนิสตราปลา 2 โหล 
- ลูกขนไกํ 1 โหล 
- ลูกแฮนด์บอลส าหรับผู๎ชายเบอร์ 3  
จ านวน 3 ลูก ส าหรับผู๎หญิง เบอร์ 2  
จ านวน 3 ลูก 
- น้ ายาปะลูกบอล 1 แกลลอน 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 50,000 - - 50,000 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
40,000 - - - 10,000 - - - 
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาเดิม 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการเรียนเพ่ิมข้ึน ภาค
เรียนละร๎อยละ 5 
2. นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์กีฬาให๎ได๎ฝึกทักษะด๎านกีฬาและ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ในการฝึกประสบการณ์ในการเสริมทักษะเพ่ือการ
ด าเนินด๎านสุขภาพอนามัย 
3. โรงเรียนมีแหลํงการเรียนรู๎เกี่ยวกับกีฬาไทยและสากล จ านวน 
10 กีฬา  

  

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
1. นักเรียนร๎อยละ 95 ได๎รับการพัฒนาสุขภาพรํางกายและจิตใจ  
มีรํางกายสุขภาพสมบูรณ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และรักการ
ออกก าลังกาย 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาของกลุํมสาระการเรียนรู๎       
สุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 

  

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
             9.1 นักเรียนร๎อยละ 95 ได๎รับการพัฒนาสุขภาพรํางกายและจิตใจ มีรํางกายสุขภาพสมบูรณ์เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และรักการออกก าลังกาย 
 9.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาของกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
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    ลงชื่อ           ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ             ผู๎เสนอโครงการ 
             (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว)                       (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษา และพลศึกษา           ผูช๎ํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
กิจกรรม : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน : ข๎อที่ 1-2, 4- 6  สพม.สุโขทัย  ข๎อที่  1-2  สพฐ. ข๎อที่ 3   
 กระทรวงฯ ข๎อที่ 1, 4, 9-10       
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2.4 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
วิชาศิลปะพ้ืนฐาน เป็นวิชาที่วําด๎วยเรื่องของความคิดสร๎างสรรค์  จินตนาการ และการแสดงออก 

ทั้งงานทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ เน๎นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ควบคูํกับทฤษฎี  จัดให๎
มีการเรียนการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู๎  การฝึกทักษะ  การสํงเสริมความสามารถด๎านทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  และแหลํงเรียนรู๎ทาง
ศิลปะ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อเสริมสร๎าง อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมุํงพัฒนา
นักเรียนให๎มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด๎านศิลปะ  
ดนตรี  นาฏศิลป์  สูงขึ้น    กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  ที่สูงขึ้น 

2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีเจตคติท่ีดีทางด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
2.3 เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดงออกทางด๎านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ที่เหมาะสม 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนจ านวนมากกวําร๎อยละ 80 พึงพอใจตํอการเรียนการสอนของกลุํมสาระศิลปะ 

3.1.2 นักเรียนจ านวน ร๎อยละ 80 ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุํมสาระศิลปะ 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนปฏิบัติงานด๎าน ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  ได๎อยํางถูกต๎องตามแบบแผน 

            3.2.2 นักเรียนมีความรู๎ ทักษะ ความเข๎าใจ เกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

4.  กิจกรรม และการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียม (PLAN) 
1. คัดเลือกนักเรียนให๎เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ 

พ.ค. 64 นายวรวิทย์   
ไกรกิจราษฎร์ 
นายเคียง  ช านิ 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน พ.ค. 64 

3. ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 64 
ขั้นปฏิบัติ (DO) 
4. กิจกรรมการฝึกปฏิบัติดนตรีสากล ดนตรีไทย นาฏศิลป์ 
ศิลปะ 

5. กิจกรรมปฏิบัติดนตรีสากล ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ศิลปะ 

ขั้นติดตามผล (CHECK) 
6. สังเกตการเข๎ารํวมกิจกรรมการแสดงตํางๆ 
ขั้นสรุปรายงานผล (ACTION) 
7. สรุปและประเมินผล 

ก.พ. 65 

 
5. งบประมาณที่ใช้   40,000  บาท 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนดนตรีสากล 15,000 - - 15,000 
2.วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนดนตรีไทย 10,000 - - 10,000 
3.วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนนาฏศิลป์ 10,000 - - 10,000 
4.วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนศิลปะ 5,000 - - 5,000 
   รวมงบประมาณที่ใช้ท้ังสิ้น 40,000 -         - 40,000 
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. ระยะเวลาในการใช้งบประมาณ              
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

5,000 - 15,000 - 10,000 - 10,000 - 
 

 
8. การประเมินผล 
           ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
 1. นักเรียนได๎รํวมปฏิบัติกิจกรรมทางด๎านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ มากกวํา ร๎อยละ 80 
 2. นักเรียนได๎แสดงออกทางด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
มากกวํา ร๎อยละ 80 

 
สังเกต 

 
แบบบันทึก 
การเข๎ารํวม 

ผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลุํมสาระศิลปะ
สูงขึ้น 
 2. นักเรียนได๎รับทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมทางด๎าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มากยิ่งขึ้น 

 
แบบประเมิน 

 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง และน าไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได๎ 
 9.2 นักเรียนมีทักษะ กระบวนการ เทคนิค วิธีการใหมํๆที่เกิดจากการเรียนรู๎จากการเรียนการสอน 
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ลงชื่อ   ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ)              ผู๎เสนอโครงการ 
        (นายวรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์)                       (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
    หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ           ผู๎ชวํยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 
 

    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                           รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
    ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
        () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

    ลงชื่อ      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 2,4-5    สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1,2    สพฐ. ข๎อที่ 2,4 
  กระทรวงฯ ข๎อที่ 1,2, 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1   ตัวบํงชี้ที่ 1,2,5 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเกษร  ฟักรักษา 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากผลการด าเนินปีการศึกษาที่ผํานมา  พบวํา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
โรงเรียน  ยังมีผลการพัฒนาที่ควรต๎องมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
สามารถก๎าวเข๎าสูํสังคมอาเซียน  การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคนไทย  ในการแขํงขัน  การ
สร๎างงาน  สร๎างอาชีพที่สามารถแขํงขันได๎ต๎องมีพ้ืนฐานความรู๎ภาษาอังกฤษเป็นตัวหลัก  เป็นวิชาที่มี
ความส าคัญอยํางยิ่งส าหรับนักเรียนในยุคปัจจุบันเนื่องจากเป็นภาษาสากลที่ท่ัวโลกใช๎เป็นภาษาในการสื่อสาร
และใช๎เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอ่ืนๆหลายวิชา การเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎ต๎องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อยําง   ทั้ง
ในเรื่องของสื่อการเรียนการสอน  บรรยากาศการเรียนรู๎ และแหลํงเรียนรู๎   ด๎วยเหตุผลด๎านการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ หรือ  ONET  ของ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับต่ าที่สุด  จาก  8  กลุํมสาระ ถึงแม๎จะมีพัฒนาการอยูํบ๎าง แตํก็ยังไมํ
เป็นที่นําพอใจ เมื่อเป็นเชํนนี้กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศจึงได๎มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ขึ้น  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดังกลําวโดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  ในเรื่องของความพอเพียง  พอประมาณ มีภูมิค๎ุมกันในตนเอง และ
การมีสํวนรํวมของทุกฝุาย 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  การใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู๎ 
 2.2  เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทักษะแหํงการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  
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 2.3 เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในทุก ๆ  ด๎าน 
 2.4 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรเป็นพื้นฐานการมีอาชีพ มีชีวิตที่มั่นคง 
 2.5 เพื่อให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น 
   
3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ านวน    425  คน   
          3.1.2 วิทยากร/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น จ านวน  1 คน มีสํวนรํวมในการพัฒนา  

   3.2  เชิงคุณภาพ 
         3.2.1  นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางน๎อย  70  %    
         3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  จ านวนนักเรียนที่ติด 0  ร  ลดลง  
         3.2.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาภาษาอังกฤษ  มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี  และสื่อการเรียนมี
ความทันสมัย เอ้ือตํอการเรียนรู๎  
         3.2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2 ขึ้นไปสูงขึ้น  และผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ 
O-net สูงขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 3 

         3.2.5 เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60  
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ก าหนดเปูาหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ 
ก าหนดผู๎รับผิดชอบ วิเคราะห์หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให๎บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว๎ 

17 พ.ค.64 กลุํมสาระ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุม จัดเตรียมการท ากิจกรรมตามโครงการ 
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1. Speaking Day On Tuesday กิจกรรมหน๎าเสาธงทุกวันอังคารที่ 3 
และ 4 ของเดือน 

17 พ.ค.64 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางเกษร 
 
 

นางสาวมัสริน   
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.  กิจกรรมเสียงตามสาย  โดยนักเรียนชั้น ม.ปลาย  พูดภาษาอังกฤษ
ทุกวันอังคาร  เวลา  พักกลางวัน 
3.  กิจกรรมเรียนรู๎วัฒนธรรมตะวันตกตามวันส าคัญตําง ๆ  ด๎วยการ
ประกวดการจัดนิทรรศการปูายนิเทศ 
4.  Crossword  Rally  กิจกรรมการแขํงขันทุกเดือนสะสมแต๎ม  เพื่อ
หาแชมป์มอบรางวัลชํวงคริสต์มาส 
5. กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ม.6 
6. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
7. กิจกรรมคริสต์มาส  
8. กิจกรรมจัดท าคลังข๎อสอบตามตัวชี้วัด 
9.  กิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับชนชาติเจ๎าของภาษา    
    -Mr.Mike  จ านวน 10 เดือนๆละ 4,000  บาท 
10.  กิจกรรมการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
พ.ย.64 
ธ.ค.64 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 

น.ส.สภุาวด ี
 

ครูในกลุํม
สาระ 

นางเกษร 
 

นางสาวมัสริน 
ครูในกลุํม 
ครูในกลุํม 

นางประดับพร 
นางประดับพร 

 
นางเกษร 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
รวบรวมข๎อมูลและผลการด าเนินงานที่สอดคล๎องกับเปูาหมายและระดับ
ความส าเร็จของโครงการ  และสรุปผลการด าเนินโครงการ 
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางประดับพร 
 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงงานในครั้งตํอไปให๎มีคุณภาพดียิงขึ้น ตลอดปีการศึกษา นางเกษร 
จัดท าข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม (มี)   
 
5.  งบประมาณที่ใช้  70,000  บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช๎งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช๎สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมหน๎าเสาธงทุกวันอังคาร 1,000   1,000 
2.  กิจกรรมเรียนรู๎วัฒนธรรมตะวันตก 4,000   4,000 
3. กิจกรรมเสียงตามสาย   500   500 
4.  Crossword  Rally 5,000   5,000 
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   -  คําของรางวัลกิจกรรมการแขํงขัน  รางวัล
ชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ 1  และรอง
ชนะเลิศอันดับ 2  อยํางละ 6 รางวัล รวมเป็น  
12  รางวัล   
5.  กิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

4,500   4,500 

6.  กิจกรรมคริสต์มาส 
-คําเชําชุดการแสดง  จ านวน  20  ชุด 
-คําของรางวัลกิจกรรมการแขํงขัน  รางวัล
ชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ 1  และรอง
ชนะเลิศอันดับ 2  อยํางละ 15 รางวัล รวม
เป็น  45  รางวัล 

10,000   10,000 

7. กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ชั้น ม.6 

1,000   1,000 

8. กิจกรรมจัดท าคลังข๎อสอบตามตัวชี้วัด 2,000   2,000 
9.กิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับ
ชนชาติเจ๎าของภาษา   

40,000 40,000   

10.กิจกรรมการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ 2,000   2,000 
รวมทั้งหมด 70,000 40,000 - 30,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
15,000  15,000  15,000  25,000  
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  เพ่ิมข้ึนไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 3  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยราย
กลุํมสาระสูงขึ้น 

 
ผลการทดสอบ 

 
 

 
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ 

 
 

2. ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนมีทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร ทักษะการคิด การแก๎ปัญหา ทักษะชีวิตและ
ทักษะ 
ในการใช๎เทคโนโลยี 

การสอบถาม 
การสังเกต 

 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 

ผลลัพธ์ 
1. ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  เพ่ิมข้ึน  และนักเรียนมีผลการเรียน
ระดับ 2 ขึ้นไปมีจ านวนสูงขึ้น 

 
ผลการทดสอบ 

 
 

 
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ 

 
 

2. ผู้เรียนมีทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ทักษะการคิด การแก๎ปัญหา ทักษะชีวิตและทักษะในการ
ใช๎เทคโนโลยี 

การสอบถาม 
การสังเกต 

 

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

 
 
 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1  เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  การใช๎ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือใน

การเรียนรู๎ 
 9.2  เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทักษะแหํงการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  
 9.3  เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในทุก ๆ  ด๎าน 
 9.4  เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรเป็นพื้นฐานการมีอาชีพ มีชีวิตที่มั่นคง 
 9.5 เพ่ือให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น 
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   ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ  
                (นางเกษร  ฟักรักษา)                
         หวัหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ   
 
 
 

   ลงชื่อ                  ผู๎เสนอโครงการ 
    (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
           ผู๎ชวํยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 

  ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                        (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                        รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                            (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานช่าง/คหกรรม) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 2,4,  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1,2   สพฐ. ข๎อที่ 2,4  
 กระทรวงฯ ข๎อที่  1,9,10    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1,2,5 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายบุญทัน แก๎วมี และ นางวิภา เจริญกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนในปัจจุบันมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพการเรียนรู๎และทักษะอาชีพในการท างาน  
งานชําง งานประดิษฐ์ งานคหกรรม เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตามความถนัดของตนเอง
เป็นวิชาที่จัดให๎มีการเรียนรู๎ที่หลากหลาย นักเรียนได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงพร๎อมทั้งสามารถน าไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าได๎ 
 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน 
 
3. เป้าหมาย  

3.1  เชิงปริมาณ           

 3.1.1 นักเรียนที่เรียนได๎มีโอกาสใช๎เครื่องมืออยํางมีประสิทธิภาพ 

          3.2  เชิงคุณภาพ 
             3.2.1 นักเรียนสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
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4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1. ข้ันเตรียมการ (Plan)      
1.1 ประชุมวางแผน     
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ     
1.3  แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 

เม.ย. 64  กลุํมสาระการงานอาชีพ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
2.1 จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตามความถนัดของตนเอง 

พ.ค.64- 
มี.ค.65 

นายบุญทัน แก๎วมี 
นางวิภา เจริญกุล 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
3.1 ครูผู๎สอนด าเนินการจดบันทึกกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน พ.ค.64- 

มี.ค.65 
นายบุญทัน แก๎วมี 
นางวิภา เจริญกุล 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
4.1 ครูรายงานผลการด าเนินการตาม กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 
4.2 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ ขับเคลื่อนกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ 

 
มี.ค.65 

 
นายบุญทัน แก๎วมี 
นางวิภา เจริญกุล 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  30,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

    1.วัสดุฝึกงานชําง/งานประดิษฐ์ 10,000 - - 10,000 

    1.วัสดุฝึกงานคหกรรม 20,000 - - 20,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 - - 30,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 15,000 - 10,000 - 5,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
    นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎ใช๎เครื่องมือปฎิบัติงานที่ทันสมัย 

 
สังเกต 

 
การสังเกต 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
    ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนค๎นพบความถนัดความสนใจและมี
ทัศนคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ 

 
ปฏิบัติ 

 
ทดสอบทักษะ 
การปฏิบัติงาน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 นักเรียนได๎รับการศึกษาตํอตามความถนัดและความสนใจ 
    9.2 นักเรียนค๎นพบความถนัดความสนใจและมีทัศนคติท่ีดีตํอการประกอบอาชีพ 

ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ                ผู๎เสนอโครงการ 
           (นางวิภา  เจริญกุล)                                              (นางสาวน้ าผึ้ง   สงสัย)    
                                   ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 

ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
    (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                      รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
             () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ                                     

        ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                               (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2564 

โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานเกษตร) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 2    สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1    สพฐ. ข๎อที่ 3-4  
 กระทรวงฯ ข๎อที่ 1, 4, 6-7, 9  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1  ตัวบํงชี้ที่ 1.1 (ตัวบํงชี้ยํอย 2 6)  
        ตัวบํงชี้ที่ 1.2 (ตัวบํงชี้ยํอย 1) 
      มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนัย ปานศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พุทธศักราช 2560-2579 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่ง
ผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 
ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎พัฒนาให๎เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และแผนการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2560-2574 ซึ่งได๎ก าหนดให๎
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหํงความเป็นไทยในการด ารงชีวิต สามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข มีความพอเพียง ความมีเหตุผล พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎าน
ตํางๆ เพื่อการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  พัฒนาการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ (เกษตร) 
 2.2  นักเรียนที่สอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกวําร๎อยละ 80  
 2.3  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะการอําน คิดวิเคราะห์ เขียน ผํานเกณฑ์ที่ก าหนด 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียน ม.ต๎น ทั้งหมด ที่เรียนวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม 
  3.1.2 นักเรียน ม.ปลาย ทั้งหมด ที่เรียนวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผลการเรียนทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงกวําร๎อยละ 80  
   3.2.2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ 3 ทุกคน 
   3.2.3 มีทักษะการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ไมํต่ ากวําระดับ 2  

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

5. งบประมาณที่ใช้   
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 6.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 10,000 - - 10,000 

 6.2  จัดการเรียนการสอน     
 6.3  ประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียน     
 6.4 คัดเลือกนักเรียนฝึกทักษะเพ่ือแสดง
ความรู๎ความสามารถ 

    

 6.5  สรุปและรายงานผลการเรียน (SAR)     
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 - - 10,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) 
 4.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดปกีารศึกษา นายดนัย ปานศรี 
 4.2  จัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา นายดนัย ปานศรี 
 4.3  ประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1, 2 นายดนัย ปานศรี 
 4.4 คัดเลือกนักเรียนฝึกทักษะเพ่ือแสดงความรู๎
ความสามารถ 

ภาคเรียนที่ 1 นายดนัย ปานศรี 

 4.5  สรุปและรายงานผลการเรียน (SAR) เม.ย.65 นายดนัย ปานศรี 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 5,000 - 5,000 - - - 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

8.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ)   
 8.1  จ านวนนักเรียน นับจ านวน - 
ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   
 8.2  ผลการเรียนทุกรายวิชาเฉลี่ยสูงกวําร๎อยละ 80 คิดค านวณคําเฉลี่ย - 
 8.3  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ 3 ทุกคน นับจ านวน - 
 8.4  มีทักษะการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ไมํต่ ากวําระดับ 2 นับจ านวน - 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 9.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอําน คิดวิเคราะห์ เขียน ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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   ลงชื่อ      ผู๎รับผิดชอบโครงการ  
                    (นายดนัย ปานศรี) 
 
 

   ลงชื่อ                  ผู๎เสนอโครงการ 
     (นางสาวน้ าผึ้ง สงสัย) 
                       ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 

   ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
โครงการ : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 1,5      สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1,2      สพฐ. ข๎อที่ 5,6,9    
 กระทรวงฯ ข๎อที่ 1, 3-5, 9-11      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1,5 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประดับพร  บุตรสุวรรณ  นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย นางสุชารัตน์  เข็มแก๎ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2564 

 
1.  หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา  10  วรรคสองก าหนดวํา   
“ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรํองทางกรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู๎  หรือมีรํางกายพิการ  หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมํสามารถพ่ึงตนเอง  หรือไมํมี
ผู๎ดูแลหรือด๎อยโอกาสต๎องจัดให๎มีสิทธิ์และโอกาสได๎รับทุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ” 
 โรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6  
และเข๎ารํวมโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรํวม  นับตั้งแตํปีการศึกษา  2549  มีนักเรียนใน  
โครงการดังกลําว  ประมาณปีละ  10-30  คน  ในแตํละปี ตํอมาโรงเรียนได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนต๎น
แบบเรียนรวม และในปีการศึกษา  2564 มีนักเรียนประมาณ  30  คน  ที่เข๎าโครงการดังกลําว  ที่มีความ
บกพรํองทางรํางกาย นักเรียนที่มีความบกพรํองทางตา  นักเรียนที่เรียนรู๎ช๎า  มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎  
ไมํสามารถเรียนหนังสือได๎ดีเทําเด็กทั่วไป  มีปัญหาในการเรียนวิชาตําง ๆ    สังคมใหมํไมํได๎   หรือมีปัญหา
ครอบครัว  สํงผลถึงพฤติกรรมก๎าวร๎าว  เกเร  เด็กควรที่จะได๎รับการแก๎ไขสํงเสริมให๎สามารถเรียนได๎  เข๎ากับ
เพ่ือนได๎  ปรับตัวได๎  สามารถเรียนรู๎ได๎ทันเพื่อน  อันเป็นที่มาของโครงการนี้ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให๎แกํนักเรียนที่มีความบกพรํองในด๎านตํางๆ  

2.2 เพ่ือประสานขอความชํวยเหลือให๎ได๎รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความชํวยเหลืออ่ืน
ใด ทางการศึกษา ตามที่ก าหนดไว๎ในกฎกระทรวง  
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2.3 นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณภาพชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะทาง
สังคม และทักษะ ทางวิชาการ ตามกระบวนการที่ก าหนดไว๎ใน IEP ของแตํละบุคคล  

2.4 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวมให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
2.5 เพ่ือให๎เกิดความรํวมมือในการจัดการศึกษา ระหวํางโรงเรียน ผู๎ปกครอง องค์กร และชุมชน 

 
3.  เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ   
    3.1.1 นักเรียนที่มีความบกพรํองในด๎านตํางๆทุกคน ได๎รับการจัดการศึกษา ตามโครงการอยําง 

เหมาะสม  
3.1.2 นักเรียนที่มีความบกพรํองในด๎านตํางๆได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ และสิ่งอ านวยความ 

สะดวก สื่อ บริการและอ่ืนใดทางการศึกษาอยํางเหมาะสม 
 

     3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียนที่มีความบกพรํองในด๎านตํางๆมีพัฒนาการด๎านคุณภาพชีวิตทักษะการด ารงชีวิต, 

ทักษะทางสังคม ทักษะอาชีพและทักษะวิชาการ ตามศักยภาพของแตํละบุคคล  
3.2.2 ได๎รับความรํวมมือในการจัดการศึกษา จากผู๎ปกครอง องค์กร และชุมชน 

 
4.  กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ประชุมครูเพ่ือศึกษาปัญหา เม.ย.64 นางประดับพร 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ค.64 นางประดับพร 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
       3.1.  การคัดกรอง/วินิจฉัย/ส ารวจข๎อมูลนักเรียนที่มีความต๎องการ
พิเศษ  จัดท าข๎อมูลระบบ  SET 

 
พ.ค.64 

 
นางสุชารัตน์ 

      3.2.  จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)   
             จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 
             สอนเสริมตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

นางสุชารัตน์ 

      3.3  กิจกรรมสํงเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนรํวม   นางสุชารัตน์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

             - กิจกรรมก าจัดจุดอํอน 
             - กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศ 
             - กิจกรรมทักษะอาชีพ 
             - กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ 

ครูทุกคน 

      3.3.  ผลิตสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต๎องการพิเศษ 
              

ตลอดปี
การศึกษา 

นางสุชารัตน์ 

      3.4.  นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินการ ตลอดปี
การศึกษา 

นางประดับพร 
นางสาวน้ าผึ้ง 

      3.5.  จัดหาสื่อที่ชํวยพัฒนานักเรียนที่มีต๎องการพิเศษ  เชํน  
พจนานุกรม  เครื่องคิดเลข เป็นต๎น 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางสุชารัตน์ 

      3.6.  สํงเสริมการท าวิจัยส าหรับนักเรียนที่มีต๎องการพิเศษ ตลอดปี
การศึกษา 

นางสุชารัตน์ 

      3.7.  สํงเสริมการแสดงความสามารถด๎านตําง ๆโดยการสํงเข๎าแขํงขันใน
ระดับจังหวัดและระดับภาค 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางสุชารัตน์ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
    1. ประเมินผลการด าเนินการด าเนินงาน 
     2. รวบรวมปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน  รวมถึงแนวทางในการ
แก๎ปัญหาและข๎อเสนอแนะ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางประดับพร 
นางสาวน้ าผึ้ง 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
   น าผลที่ได๎จากการประเมิน  แนวทางในการแก๎ปัญหา  และ
ข๎อเสนอแนะ  มาเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในปี
การศึกษาตํอไป 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางประดับพร 
นางสาวน้ าผึ้ง 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
ต๎นแบบเรียนรวม 
- การซํอมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
ปรินท์ 

5,000 - - 5,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 - - 5,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
2,000 - 2,000 - 500 - 500 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1.ร๎อยละ 80  ของเด็กด๎อยโอกาสและเด็กพิการได๎รับการพัฒนา
ทักษะชีวิต 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

2.ร๎อยละ 80  ของผู๎เรียนที่มีความต๎องการพิเศษได๎รับการสํงเสริม
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

3.ร๎อยละ 80  ของเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษที่ผํานเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
1.นักเรียนที่มีความบกพรํองในด๎านตํางๆมีพัฒนาการด๎านคุณภาพชีวิต 
ทักษะการด ารงชีวิต, ทักษะทางสังคม ทักษะอาชีพและทักษะวิชาการ 
ตามศักยภาพของแตํละบุคคล 
2.ได๎รับความรํวมมือในการจัดการศึกษา จากผู๎ปกครอง องค์กร และ
ชุมชน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 
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 9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 โรงเรียนได๎ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎แกํนักเรียนที่มีความบกพรํองในด๎านตํางๆ  
9.2 โรงเรียนได๎ประสานขอความชํวยเหลือให๎ได๎รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ

ชํวยเหลืออ่ืนใด ทางการศึกษา ตามที่ก าหนดไว๎ในกฎกระทรวง  
9.3 นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณภาพชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะทาง

สังคม และทักษะ ทางวิชาการ ตามกระบวนการที่ก าหนดไว๎ใน IEP ของแตํละบุคคล  
9.4 การจัดการศึกษานักเรียนเรียนรวมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
9.5 เกิดความรํวมมือในการจัดการศึกษา ระหวํางโรงเรียน ผู๎ปกครอง องค์กร และชุมชน 

 

                      ลงชื่อ      ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
     (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ) 
     หัวหน๎างานการศึกษาพิเศษ 

 

ลงชื่อ                    ผู๎เสนอโครงการ 
                                                      (นางสาวน้ าผึง้  สงสัย) 

 ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 

   ลงชื่อ                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                             รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                    ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : ทวิศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 2  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1   สพฐ. ข๎อที่ 1  กระทรวงฯ ข๎อที่ 1, 4-5, 9         
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากผลการประเมินโครงการทวิศึกษา ปีการศึกษา 2563 พบวํา เป็นโครงการที่รองรับการเรียนจบ

แล๎วมีงานท าให๎กับผู๎เรียน ผู๎เรียนมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสอดคล๎องกับ

นโยบายของกระทรวงศึกษาในการผลิตผู๎เรียนด๎านอาชีวศึกษาให๎มากข้ึน เพ่ือรองรับการจ๎างงาน ทั้งภาคธุรกิจ

บริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมอาชีพที่เป็นความต๎องการของ

ตลาดแรงงานที่ก าลังขยายตัวในทุกภาคสํวน  

แตํเนื่องจากสภาพปัจจุบันคํานิยมของผู๎ปกครองและผู๎เรียนมุํงท่ีจะสนับสนุนให๎มีการเรียนสายสามัญ 

เพ่ือเข๎าสูํระดับอุดมศึกษา สํงผลให๎ขาดก าลังคนในภาคแรงงานเป็นอยํางมาก  

จากความส าคัญและปัญหาดังกลําว โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได๎ท าข๎อตกลงกับ

วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง และวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย (MOU) ในการเปิดการเรียนการสอนด๎านวิชาชีพ

ให๎แกํนักเรียน ในสาขาตํางๆ ตามที่นักเรียนสนใจ เพื่อให๎นักเรียนและวัยท างานตามความถนัด ความสนใจ 

และสามารถเข๎าถึงการอาชีวศึกษาได๎งํายขึ้น โดยการขยายวิชาชีพและกลุํมเปูาหมายเข๎าสูํระบบการจัดการ

อาชีวศึกษาให๎ชัดเจน ทั่วถึง และรวดเร็ว ขึ้นเพ่ือเป็นทางเลือกอีกทางส าหรับผู๎เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคูํกันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร ผู๎เรียน

สามารถส าเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพร๎อมกัน  
 

2. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด๎านอาชีวศึกษาแกํนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ  
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  2. เพ่ือขยายกลุํมเปูาหมายไปสูํนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข๎าสูํหลักสูตรอาชีวศึกษา  

  3. เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู๎เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคูํไป

กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  

                 3.1.1 นักเรียน ม.ปลายสายทวิศึกษา  จ านวน 150 คน 

3.2  เชิงคุณภาพ 

                 3.2.1เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด๎านอาชีวศึกษาแกํนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ  

         3.2.2 เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะ
เรียนควบคูํไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                 3.2.3 ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 อยูํในระดับ  
ดีมาก  

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
    1.1 ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต๎องการ/ทางเลือกในการ
ด าเนินการ 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.3 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ก.ค.2564 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
    2.1 กิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนโปรแกรม
ทวิศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา

2564     2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโปรแกรม 
ทวิศึกษา 
    2.3 กิจกรรมการจ๎างเหมารถรับสํงนักเรียนโปรแกรมทวิศึกษาไปยัง
วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรงและวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    2.4 กิจกรรมอื่นๆ ที่สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
โปรแกรมทวิศึกษา 

น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
    คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

 
5.  งบประมาณที่ใช้   56,600 บาท 

 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

    2.1 กิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณ์ 
การเรียนของนักเรียนโปรแกรมทวิศึกษา 

    

    2.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ของนักเรียนโปรแกรมทวิศึกษา 

    

    2.3 กิจกรรมการจ๎างเหมารถรับสํงนักเรียน
โปรแกรมทวิศึกษาไปยังวิทยาลัยการอาชีพ 
ศรีส าโรงและวิทยาลัยสารพัดชํางสุโขทัย 

    

    2.4 กิจกรรมอื่นๆ ที่สํงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนโปรแกรมทวิศึกษา 

    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 56,600 - 50,000 6,600 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
15,000 - 20,000 - 15,000 - 6,600 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
นักเรียน ม.ปลายสายทวิศึกษา  จ านวน 150 คน 

 

- การสังเกต 
- การประเมินผล
การด าเนินการ 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมินผลการ
ด าเนินการ 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด๎านอาชีวศึกษาแกํ

ประชาชนวัยเรียนตามความถนัดและความสนใจ  

2. เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคูํไปกับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
3. ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ  
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 อยูํในระดับ ดีมาก  

 
- การสังเกต 
- ความพึงพอใจครู 
นักเรียน 
ผู๎ปกครอง ชุมชน
และผู๎ที่เก่ียวข๎อง 

 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาด๎านอาชีวศึกษาและสามารถท างานตามความถนัดและความสนใจ 
9.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเข๎าสูํหลักสูตรอาชีวศึกษา 
9.3 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคูํไปกับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
9.5 ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 อยูํในระดับ ดีมาก 
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    ลงชื่อ                ผู๎รับผิดชอบและโครงการ  
              (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย)              

                              ผูช๎ํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ    
 
 

   ลงชื่อ                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                             รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                               (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                    ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2564 

โครงการ : ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน (สอร.) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 2   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1  สพฐ. ข๎อที่ 3  กระทรวงฯ ข๎อที่ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1  ตัวบํงชี้ที่ 1.1 (ตัวบํงชี้ยํอย 6)  
        ตัวบํงชี้ที่ 1.2 (ตัวบํงชี้ยํอย 1) 
      มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนัย ปานศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พุทธศักราช 2560-2579 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่ง
ผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 
ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎พัฒนาให๎เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และแผนการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2560-2574 ซึ่งได๎ก าหนดให๎
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหํงความเป็นไทยในการด ารงชีวิต สามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข มีความพอเพียง ความมีเหตุผล พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎าน
ตํางๆ เพื่อการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี 
 สอร. เป็นกิจกรรมที่กรมสามัญศึกษามุํงเน๎นให๎นักเรียนเรียนรวมกลุํมเพื่อหารายได๎ระหวํางเรียนตาม
สภาพเวลา ก าลัง ความสามารถอันจะกํอให๎เกิดนิสัยรักการท างาน โดยการปฏิบัติจริง รู๎จัดคิด แก๎ไขปัญหา 
รู๎จักการปรึกษาหารือเพ่ือแก๎ไขปัญหาและพัฒนางาน มีการจดบันทึกมติ ข๎อตกลง กติกาของกลุํม การท าบัญชี 
รวมทั้งได๎ฝึกการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม จากเหตุผลดังกลําวนี้ จ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องสํงเสริมให๎นักเรียนมี
รายได๎ระหวํางเรียนยิ่งขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือนักเรียนได๎รู๎จักคิด ปฏิบัติ และแก๎ปัญหา 
 2.2 เพ่ือนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.3 เพ่ือรู๎แนวทางการหารายได๎และมีรายได๎ระหวํางเรียน 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ นักเรียน 40 คน  
 3.2  เชิงคุณภาพ คิดเป็น ท าเป็น แก๎ปัญหาเป็น 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน (สอร.) 
 4.1  แจ๎งจุดประสงค์โครงการให๎นักเรียน ก.ค. 2564 นายดนัย ปานศรี 
 4.2  รวมกลุํม น าเสนอโครงการ 

ต๎นภาคเรียน 
ครูประจ าชั้น 

 4.3  เสนอขอยืมเงินโครงการ สอร. 
 4.4  ด าเนินตามโครงการ/กลุํม 

ตลอดปีการศึกษา 
 4.5  การนิเทศโครงการ/กลุํม 
 4.6  สรุปโครงการและสํงคืนเงินยืม เม.ย.65 

5.  งบประมาณที่ใช้ 65,604 บาท 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 4.1  แจ๎งจุดประสงค์โครงการให๎นักเรียน - - - - 
 4.2  รวมกลุํม น าเสนอโครงการ - - - - 
 4.3  เสนอขอยืมเงินโครงการ สอร. 65,604 - - - 
 4.4  ด าเนินตามโครงการ/กลุํม - - - - 
 4.5  การนิเทศโครงการ/กลุํม - - - -- 
 4.6  สรุปโครงการและสํงคืนเงินยืม - - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 65,604 - - - 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ   

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
65,604 - - - - - - - 

8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ)   
 8.1  จ านวนนักเรียน/เงินยืม/โครงการ นับจ านวน บัญชีรายจําย 
ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   
 8.2  คิดเป็น ท าเป็น แก๎ปัญหาเป็น สังเกต ภาพถําย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนรู๎จักการคิด การแก๎ปัญหา และได๎ปฏิบัติจริง มีคุณธรรมและจริยธรรม และรู๎แนวทางการหา
รายไดแ๎ละมีรายได๎ระหวํางเรียน 

ลงชื่อ         ผู๎รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ                  ผู๎เสนอโครงการ 
            (นายดนัย ปานศรี)         (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
                           ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ  

   ลงชื่อ                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                             รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ   

   ลงชื่อ      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                               (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
       ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : งานนิเทศและบริการทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 2,4,5  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1,2   สพฐ. ข๎อที่ 1,4   
 กระทรวงฯ ข๎อที่ 1, 5 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1,2,5 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางประดับพร  บุตรสุวรรณ   
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน การศึกษาได๎เจริญก๎าวหน๎าไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ  เชํน การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร ความรู๎ในสาขาวิชาการตําง ๆ เพ่ิมขึ้น  แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหมํ ๆ รวมทั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดการศึกษาเกิดขึ้นอยูํตลอดเวลา  แตํยังพบวํามีครูจ านวนหนึ่งยั งไมํสามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเองให๎ทันตํอความเปลี่ยนแปลง   ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นสามารถจะแก๎ไขได๎โดยอาศัยการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให๎ครูสามารถน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน จากผู๎ที่มีความรู๎ 
ความสามารถ  ในการชํวยเหลือแนะน าให๎ครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถพ่ึงตนเองได๎ และน า
ความรู๎เหลํานี้ไปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว๎    การนิเทศ
การศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู๎บริหารจะต๎องจัดให๎มีกระบวนการนิเทศภายในอยํางเป็นระบบ ตํอเนื่อง และน า
ผลการนิเทศมาใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน   เพราะการนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการในการแนะน าชํวยเหลือครู   ให๎สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ครูสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎เรียน การนิเทศการศึกษา
นั้นควรตั้งอยูํบนหลักการของประชาธิปไตย  คือ  การเคารพซึ่งกันระหวํางผู๎นิเทศและผู๎รับการนิเทศ จึงจะท า
ให๎การนิเทศการศึกษานั้นประสบผลส าเร็จ โรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ได๎เห็นความส าคัญของ
การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงไดก๎ าหนดโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 
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    2.2 เพ่ือนิเทศติดตามการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา 
    2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
    2.4 เพ่ือให๎ค าแนะน า ชํวยเหลือ ครูที่เกิดปัญหาด๎านการจัดการเรียนรู๎ 

3. เป้าหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ 
          3.1.1 โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีเป็นระบบและมีข้ันตอน 
          3.1.2 ครูทุกคนได๎รับการนิเทศ สนับสนุน สํงเสริม ให๎ค าแนะน าด๎านการจัดการเรียนรู๎ 
          3.1.3 ครูทุกคนรับการนิเทศ ก ากับ ติดตามอยํางน๎อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  
   3.2  เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก มีระบบและเป็นขั้นตอน 
          3.2.2 ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตํอ 
ความต๎องการของผู๎เรียน 
          3. 2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
    1. สร๎างความตระหนัก และความส าคัญของการนิเทศภายใน
โรงเรียน โดยอธิบายให๎เข๎าใจวํา การนิเทศภายใน  เป็นการสํงเสริมหรือ
สนับสนุน ชํวยเหลือครูให๎ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามภารกิจ
หลัก 
    2. แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน   
    3. ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน เพ่ือท าความเข๎าใจในบทบาท
หน๎าที่และภารกิจที่ต๎องท า 
    4. ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และประเมินความต๎องการในการ
นิเทศและสรุปประเด็นส าคัญ  น าเสนอคณะกรรมการนิเทศภายใน 

พ.ค.64 นางประดับพร 
และคณะกรรมการ
นิเทศภายใน 
 
 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
    1. ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน  เพ่ือจัดท ากรอบและก าหนด
กิจกรรมการนิเทศ  ตามประเด็นที่ได๎จากข๎อ  1.4   
    2. จัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
 

พ.ค.64 นางประดับพร 
และคณะกรรมการ
นิเทศภายใน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    3.  ด าเนินการนิเทศตามกิจกรรมการนิเทศในข๎อ 2.1  โดยให๎คณะ
ครูเข๎ามามีสํวนรํวม และเน๎นความเป็นกัลยาณมิตร 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
    1. ประเมินผลการด าเนินการนิเทศ  โดยคณะกรรมการนิเทศมี
ขอบขํายของการประเมินดังนี้  ประเมินผลการด าเนินงาน  พฤติกรรม
การสอนของครู  พฤติกรรมการเรียนของผู๎เรียน  คุณภาพผู๎เรียน ความ
พึงพอใจของคณะคร ู
     2. รวบรวมปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน  รวมถึงแนวทางในการ
แก๎ปัญหาและข๎อเสนอแนะ 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
   น าผลที่ได๎จากการประเมิน  แนวทางในการแก๎ปัญหา  และ
ข๎อเสนอแนะ  มาเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในปี
การศึกษาตํอไป 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  3,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

   งานนิเทศและบริการทางการศึกษา  3,000 - - 3,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,000 - - 3,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
1,000 - - - 1,000 - 1,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
 1. ร๎อยละ 100 ครูได๎รับการสนับสนุน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์  
 2. ร๎อยละ 100 ครูได๎รับค าแนะน าในด๎านการจัดการเรียนการสอน 
 3. ร๎อยละ 100 ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 

สังเกตการสอน   /
การนิเทศห๎องเรียน / 
การนิเทศตนเองของ
คร ู

แบบการสังเกต
พฤติกรรมการสอน
ของครู / แบบ
ประเมินการนิเทศ
ตนเอง 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนสูงขึ้น 

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ครูทุกคนมีสํวนรํวม 

          9.2 ครูได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสนับสนุนด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
     9.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนสูงขึ้น 
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    ลงชื่อ                 ผู๎รับผิดชอบโครงการ    
            (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ)             
                                            หัวหน๎างานนิเทศและบริการทางการศึกษา  
 
   

    ลงชื่อ              ผู๎เสนอโครงการ   
             (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย)               
                                       ผู๎ชวํยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 
 

   ลงชื่อ                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                             รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ   
                                     

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                               (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
       ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 1  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1-2    สพฐ. ข๎อที่ 2,4   กระทรวงฯ ข๎อที่ 7 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.1 (ตัวบํงชี้ยํอย 6) 
                                                                                ตัวบํงชี้ที่ 1.1 (ตัวบํงชี้ยํอย 1) 
                                                               มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 1   
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวพธู  ทองดี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 
         ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ส าคัญถือได๎วําเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู๎ทั้งมวล ดังนั้น 
ความส าคัญของห๎องสมุดจึงเทียบได๎กับเป็นหัวใจของโรงเรียนในกระบวนการศึกษาท่ีให๎ความรู๎ด๎วยตนเอง 
ห๎องสมุดมีความส าคัญอยํางยิ่งเพราะผู๎เรียนจะได๎ไป แสวงหาค๎นคว๎าความรู๎ตํางๆ ได๎ด๎วยตนเอง ได๎แกํการอําน 
การดูและการฟัง ได๎รับความรู๎ตํางๆ แตกตํางกัน  การน าความรู๎ทั้งหลายมารวมกันไว๎ในห๎องสมุดได๎นั้น  ในโลก
ยุคปัจจุบันระบบเครือคํายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถน าความรู๎จากแหลํงอ่ืนๆ ในโลกท่ีเชื่อมโยงกันถึงกัน
ได๎ ผํานระบบออนไลน์ เกิดแหลํงความรู๎ที่กว๎างขวาง ท าให๎นักเรียนสืบค๎นข๎อมูลได๎ทั่วถึง รวดเร็วและถูกต๎อง 
งํายตํอการค๎นข๎อมูล ข๎อสรุป ประการหนึ่ง คือ ความเป็นคนใฝุรู๎หมั่นศึกษาค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎ เพ่ือเพ่ิมพูน
สติปัญญา ท าให๎เขาพัฒนาตนเองได๎สูงสุดในชีวิต การอํานหนังสือเป็นปัจจัยส าคัญ ผู๎พัฒนาตนเองต๎องมีนิสัยรัก
การอําน โรงเรียนจึงควร รํวมกันพัฒนานิสัยรักการอําน เพื่อแสวงหาความรู๎ให๎เกิดข้ึนกับนักเรียน ด๎วย การให๎
ความส าคัญกับการพัฒนาและการใช๎ห๎องสมุดโดยทั่วถึง โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 

2. วัตถุประสงค ์
          2.1 เพ่ือปรับปรุงห๎องสมุดโรงเรียนให๎เอ้ือตํอการศึกษาค๎นคว๎าของนักเรียน 
          2.2 พ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนได๎รับการศึกษาค๎นคว๎าใฝุเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
          2.3 เพ่ือสํงเสริมปลูกฝังให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน 
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3. เป้าหมาย  

3.1  เชิงปริมาณ           

                 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก จ านวน 425 คน 
          3.2  เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ในการศึกษาค๎นคว๎าอยํางพอเพียง 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 
    เตรียมการ/วางแผน  

มี.ค. 64  
 
นางธัญณัช สีขาว 
นางสาวพธู  ทองดี 
นางสาวสุธา  มั่นค า 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
    - จัดซื้อหนังสือคูํมือตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

    - ซํอมแซมหนังสือเกํา 

    - จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 

    - จัดกิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด (รางวัลกิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด) 

    - จัดกิจกรรมรักการอําน สํงเสริมความรู๎ (รางวัลรักการอําน) 

    -  กิจกรรมสุดยอดนักอําน 

    - จัดบรรยากาศภายใน/ ภายนอกห๎องสมุด 

ตลอดปีการ 2564 
 
 
 
 
 

ก.ค.64-เม.ย.65 
 

3. ข้ันติดตามผล (Check) ก.พ.65  
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) พ.ค.65  
 
5.  งบประมาณที่ใช้  30,000 บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
5,000 - 10,000 - 10,000 - 5,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
   ผลผลิตร๎อยละ 80 นักเรียนได๎ใช๎ห๎องสมุด เพื่อศึกษาค๎นคว๎า 

 
สังเกต 

 
สถิติการใช๎ 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
    มีหนังสือ เอกสาร ต าราและคอมพิวเตอร์ใช๎ ในการศึกษา
ค๎นคว๎าอยํางพอเพียง 

สังเกต 
สอบถาม 

ใบงาน 
แบบสอบถาม 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
                 นักเรียน มีนิสัยรักการอําน และใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ ในการศึกษาค๎นคว๎าจากแหลํง
เรียนรู๎อยํางหลากหลาย จากห๎องสมุดและอินเทอร์เนตได๎ 
 
 
 
 

กิจกรรม/ค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด 5,000 - 4,500 500 
กิจกรรมรักการอําน 5,000 - 4,000 1,000 

หนังสือคูํมือตามกลุํมสาระ 10,000 - - 10,000 
พัฒนาห๎องสมุด,พานพํุม 10,000 - - 10,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 -       9,500      21,500 
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       ลงชื่อ              ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางสาวพธู ทองดี) 
                                   หวัหน๎างานห๎องสมุด 
 
 

 ลงชื่อ               ผู๎เสนอโครงการ 
                                 (นางสาวน้ าผึ้ง สงสัย) 
                     ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมงานบริหารวิชาการ 
 
 

         ลงชื่อ                  ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                           รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                               (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                    ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
กิจกรรม : สุดยอดนักอ่าน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่  2  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1      สพฐ. ข๎อที่ 3   กระทรวงฯ ข๎อที่      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1  ตัวบํงชี้ที่ 1.1 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางธัญณัช  สีขาว 

1. หลักการและเหตุผล 
 การอํานเป็นทักษะที่มีความส าคัญมากเพราะการอํานท าให๎เกิดปัญญา  เกิดความคิดสร๎างสรรค์  ชํวย
พัฒนาตนเองและรู๎จักปรับตัวให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ซึ่งการอํานเป็นการแสวงหาความรู๎ที่ครอบคลุม
กิจกรรมหลายด๎าน เชํน  การรับรู๎  การตระหนัก  การพัฒนา การสนองตอบ  และการใช๎จินตนาการ  เป็น
ต๎น  การอํานจึงสัมพันธ์กับการท างานของสมอง  การตอบสนองทางรํางกาย  และอารมณ์  ซึ่งจะสํงผลไปถึง
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ   บุคลิกภาพตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของผู๎อํานเอง   
 จากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็ได๎ก าหนดให๎มีการพัฒนาคุณภาพ
ผู๎ เรียนตาม นโยบายที่  2 ด๎านการพัฒนาคุณภาพผู๎ เรียน และสํ งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีด
ความสามารถในการแขํงขัน  ในข๎อที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู๎ ที่กลําวถึงการสํงเสริมสนับสนุนให๎
ผู๎ เรียนสามารถอํานออกเขียนได๎ตามชํวงวัย  และสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎ เรียนมีนิสัยรักการอําน                    
ซึ่งทั้งหมดยังสอดคล๎องกับการพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  3R+8C+2Ls โดย 3 R จะกลําวถึงเรื่อง
การอํานออก Reading  เขียนได๎  (W) Riting  และคิดเลขเป็น (A) Rithmtics เป็นสิ่งส าคัญที่ควรพัฒนาให๎
เกิดข้ึนในตัวผู๎เรียนมากท่ีสุด 
 ด๎วยเหตุนี้  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เห็นความส าคัญของการพัฒนาด๎านการอํานของ
นักเรียน จึงได๎จัดโครงการสุดยอดนักอําน เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน  พร๎อมทั้งสนับสนุน สํงเสริม  
กระตุ๎นให๎ผู๎ เรียนได๎มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากการอําน อันจะเป็นประโยชน์ตํอการ
เรียนรู๎  และการด ารงชีวิต  ของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนนิสัยรักการอําน ใฝุเรียนรู๎จากการอํานสม่ าเสมอ 
  2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน มีความคิดสร๎างสรรค์จากการอําน  รักการเขียนและรักการค๎นคว๎า  
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 2.3 เพ่ือสนับสนุนให๎นักเรียนมีกระบวนการอําน  สร๎างองค์ความรู๎และความคิดไปใช๎ในการตัดสินใจ          
แก๎ปัญหาและสร๎างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต  
 2.4 เพ่ือกระตุ๎นให๎นักเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองและเรียนรู๎พัฒนาตนเองอยําง       
ตํอเนื่อง 
  

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
  3.1.1  ร๎อยละ 100 เข๎ารํวมโครงการสุดยอดนักอําน 

 3.1.2  ร๎อยละ  80  สํงสมุดบันทึกการอําน และได๎ผํานเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดไว๎ใน                    
การประเมินผลบันทึกสุดยอด 

   3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1  นักเรียนนิสัยรักการอําน ใฝุเรียนใฝุรู๎ 
  3.2.2  นักเรียน มีความคิดสร๎างสรรค์  รักการเขียน การค๎นคว๎า  
  3.2.3  นักเรียนสามารถสร๎างองค์ความรู๎จากการอํานได๎  
  3.2.4. นักเรียน แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองและเรียนรู๎พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง  
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม สุดยอดนักอําน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
1.1  เขียนโครงการสุดยอดนักอําน ประชุมวางแผนการด าเนินงาน               
ขออนุมัติโครงการ  
1.2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
1.3. แตํงตั้งคณะกรรมการ  /ประชุม คณะกรรมการ  เพื่อวางแผนการ
ด าเนิน กิจกรรม และก าหนดหน๎าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. – มิ.ย.64 นางธัญณัช   
สีขาว 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
ด าเนินกิจกรรมสุดยอดนักอําน ตามปฏิทินที่ก าหนดไว๎ เดือน ก.ค. 64 –  

ก.พ. 65 
นางธัญณัช   

สีขาว 
3. ขั้นติดตามผล (Check)   
3.1. สถิติการเข๎ารํวมโครงการ 
3.2. ประเมินผลการสํงบันทึกสุดยอดนักอําน 

เดือน มี.ค. 65 นางธัญณัช   
สีขาว 
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3.3. สอบถามความพึงพอใจในโครงการ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
4.1. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ  
4.2. น าปัญหาและข๎อเสนอแนะมา วิเคราะห์และหาแนวทางและวิธีการ 
ปรับปรุงแก๎ไข 
4.3.ปรับปรุง แก๎ไข และพัฒนาการ ด าเนินโครงการในปีการศึกษาถัดไป  

เดือน มี.ค. 65 นางธัญณัช   
สีขาว 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  4,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมสุดยอดนักอําน 

-  สมุดบันทึกสุดยอดนักอําน 

- เกียรติบัตร 

2,000 
2,000 

- - 
2,000 
2,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 4,000 - - 4,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

2,000 - - - - - 2,000 - 
 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
   ร๎อยละ 100 เข๎ารํวมโครงการสุดยอดนักอําน 
   ร๎อยละ 80 สํงสมุดบันทึกสุดยอดนักอําน และได๎ผําน
เกณฑ์การประเมินในการบันทึกสุดยอด 

ประเมินการสํงผล
งาน และผํานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

- แบบบันทึกรายชื่อ 
- แบบประเมินผลงาน 
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ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
นักเรียนได๎รับการสํงเสริมการอํานในรูปแบบตํางๆ มี
การบูรณาการน าความรู๎ที่ได๎รับจากการอํานไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ และมีความพึงพอใจที่ได๎เข๎ารํวมโครงการ
สุดยอดนักอําน 

ประเมินความพึง
พอใจของผู๎เรียนใน
การเข๎ารํวม
โครงการ 

- แบบประเมินความ               
พึงพอใจ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1. ผู๎เรียนได๎รับการปลูกฝังนิสัยรักการอําน ใฝุเรียนรู๎อยํางสม่ าเสมอ 
 9.2. นักเรียน ได๎รับการสํงเสริมด๎านพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ รักการอําน รักการเขียนและรักการค๎นคว๎า  
 9.3. นักเรียนได๎รับการสนับสนุนให๎มีกระบวนการอําน  สร๎างองค์ความรู๎และความคิดไปใช๎ในการ       
ตัดสินใจ  แก๎ปัญหาและสร๎างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต  
 9.4. ได๎ใช๎กิจกรรมการสํงเสริมนิสัยรักการอํานที่หลากหลายกระตุ๎นให๎นักเรียน มีทักษะในการแสวงหา 
ความรู๎ด๎วยตนเองและเรียนรู๎ พัฒนาตนเองอยําง ตํอเนื่อง  
 

ลงชื่อ            ผู๎รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ               ผู๎เสนอโครงการ 
           (นางธัญณัช  สีขาว)           (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย)  
                                                ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชการ 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       

  ลงชื่อ      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : แนะแนวทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน : ข๎อที่ 1, 2, 5, 7    สพม.สุโขทัย ข๎อที่  1, 2    สพฐ. ข๎อที่ 4   
 กระทรวงฯ ข๎อที่ 1, 4, 7, 9 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1, 3  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางศลิษา  ช านาญชําง   
ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ก าหนดให๎กิจกรรมแนะ

แนวเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  กระบวนการแนะแนวจะพัฒนาการเรียนรู๎  สร๎างแรงจูงใจตํอการเรียนรู๎  
สร๎างความคิด  รู๎จักวิธีวางแผนการเรียนส าหรับปัจจุบัน อีกทั้งเห็นความสามารถของตัวเอง มีความรู๎ด๎านอาชีพ
และการงาน สามารถน ามาใช๎เป็นแนวทางในการเลือกเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได๎     
ท าให๎โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญ  จึงจัดกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนาความสามารถของผู๎เรียน  เพื่อให๎
ผู๎เรียนค๎นพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสร๎างทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์  การศึกษาตํอ ทักษะ
การท างาน  และการพัฒนาตนเองสูํโลกอาชีพและการมีงานท า  ด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  ผู๎เรียนรู๎จักตนเองมากข้ึน ในด๎านความรู๎ความสามารถ และความถนัดของตน 
2.2  รู๎จักโลกกว๎างทางด๎านการศึกษาที่เก่ียวข๎องกับตน รู๎จักการจัดการศึกษาในโรงเรียน และการจัด 
      การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
2.3  สามารถวางแผนการเรียนการศึกษาตํอได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และสอดคล๎องกับความรู๎ 
      ความสามารถ ความถนัดของตน 
2.4  มีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต มีความรู๎ในอาชีพการงานที่สนใจ รํวมถึงมีทักษะการท างาน  มีใจรัก 
      อาชีพนั้น ๆ ได๎โดยตรง 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
 ผู๎เรียนทุกคนสามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพ  การด าเนินชีวิต

ได๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับความรู๎ความสามารถ และความถนัดของตนเอง 
 

3.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู๎เรียนรู๎จัก เข๎าใจตนเอง สังคม และเข๎าใจสิ่งแวดล๎อม สามารถปรับตัวให๎เหมาะสมกับสังคม 
สิ่งแวดล๎อม และสถานการณ์ได๎เป็นอยํางดี ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติได๎ถูกต๎อง สามารถปูองกัน
ปัญหาหรือมีการแก๎ปัญหาได๎เป็นอยํางดีและการสํงเสริมการพัฒนาการในทุกด๎าน 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ 

     1.1  ส ารวจข๎อมูลจ านวนนักเรียน 

     1.2  ส ารวจข๎อมูลสถาบันที่จะให๎การแนะแนว 

 

พ.ค. 2564 

มิ.ย. 2564– ธ.ค. 2564 

นางศลิษา  ช านาญชําง 

นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 

และครูที่ปรึกษาทุกคน 

2. ข้ันด าเนินการ 

     2.1  แจ๎งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบ 

     2.2  ประชาสัมพันธ์ให๎คณะครู นักเรียนทราบ 

     2.3  ด าเนินงานตามตารางการแนะแนว 

 

พ.ค. 2564– ก.พ. 2565 

 

3. ข้ันติดตามและประเมินผล 

  3.1 ติดตามผลการด าเนินงาน 

      3.2 ประเมินผลการด าเนินงาน 

      3.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ม.ค. 2565 – ก.พ. 2565

มี.ค. 2565 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่
กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ 

แนะแนว 

   - การรู๎จักตนเอง 

   - โลกกว๎างทางการศึกษา 

   - การวางแผนและพัฒนาทักษะทาง 

     การเรียน 

   - การยอมรับและการปรับปรุง 

      บุคลิกภาพของตนเอง 

    - การรู๎จักสิ่งแวดล๎อมที่มีอิทธิพลตํอ 

      บุคลิกภาพ 

   - โลกกว๎างทางอาชีพ 

 

10,000 

 

- 

 

5,000 

 

5,000 

2. แนะแนวการศึกษาต่อ 

3. แนะแนวอาชีพ 

- เชิญวิทยากรที่ประสบ

ความส าเร็จในการประกอบ

อาชีพมาแนะน า 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 - 5,000 5,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

2,000 - 3,000 - 3,000 - 2,000 - 
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8.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  

จ านวน 425 คน 

 

ประเมินพฤติกรรม 

การสอบถาม, การสัมภาษณ์ 

 

แบบประเมิน, การสังเกต

พฤติกรรม, แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 

ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนพบความถนัด ความสนใจ และมี

ทัศนคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพ 

ตอบข๎อมูล และแบบติดตาม 

แบบสอบถาม 

การสอบถาม,  ไปรษณียบัตร 

แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎รู๎จักตนเอง สามารถพ่ึงตนเองและปรับตัวอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
9.2  ในกระบวนการโครงการแนะแนวอาชีพและแนวทางการศึกษา สามารถน ากระบวนการแนะแนว  
      ไปบูรณาการการเรียนรู๎และการด าเนินชีวิตได๎ 
 

ลงชื่อ           ผู๎รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ                 ผู๎เสนอโครงการ 
      (นางศลิษา   ช านาญชําง)                           (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย)       
      หัวหน๎างานศูนย์แนะแนว    ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการบริหารงานวิชาการ              

       ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                 

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 3   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 3     สพฐ. ข๎อที่ 3   กระทรวงฯ ข๎อที่ 2-6     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2 ตัวบํงชี้ที่ 4 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวมัสริน ชุํมอินจักร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 

มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาวํา ผู๎เรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ ต๎องจัดการศึกษา 
ที่พัฒนาผู๎เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องแสวงหาวิธีการที่จะ 
ชํวยให๎นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎ได๎ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกลําว ซึ่งนวัตกรรมใหมํท่ีครู 
จะต๎องทราบคือ Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันท างาน พัฒนาทักษะและ 
การเรียนรู๎เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่ครูเพื่อศิษย์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณคํา 
เปูาหมาย และภารกิจรํวมกัน โดยท างานรํวมกันแบบทีม เรียนรู๎ที่ครูเป็นผู๎น ารํวมกัน และผู๎บริหารแบบผู๎ดูแล 
สนับสนุน สูํการเรียนรู๎และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สูํคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น 
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู๎เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างานรํวมกันของสมาชิกในชุมชนการ 
เรียนรู๎  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสูํมือ 
อาชีพ และสนองตํอจุดเน๎นนโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยกลุํมบริหารวิชาการ จึงได๎จัดท า
โครงการพัฒนา ศักยภาพครูสูํครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community)   “ชุมชนการ
เรียนรู๎ทาง วิชาชีพ” ขึ้น   และได๎น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานอีกด๎วย 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให๎ครูมีความรู๎สึกผูกพันตํอพันธกิจและเปูาหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพ่ิมความ กระตือรือร๎นที่
จะปฏิบัติให๎บรรลุพันธกิจอยํางแข็งขัน  
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 2.2 เพ่ือให๎ครูเกิดสิ่งที่เรียกวํา พลังการเรียนรู๎ (Power of Learning) สํงผลให๎การปฏิบัติการสอนใน ชั้น
เรียนของตนเองมีผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบตํอพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและรํ วมกัน รับผิดชอบ
เป็นกลุํมตํอผลส าเร็จของนักเรียน  
 2.3 เพ่ือให๎ครูรับทราบข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ ที่จ าเป็นตํอวิชาชีพได๎อยํางกว๎างขวางและรวดเร็วขึ้น สํงผลดี
ตํอการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได๎ตลอดเวลา เกิดแรงแนวทางที่จะสร๎างแรงบันดาลใจตํอการ เรียนรู๎
ให๎นักเรียนตํอไป  
 2.4 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู๎ระดับชาติของนักเรียน กลุํมเปูาหมายใน
รายวิชาหลัก 5 วิชา ได๎แกํ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 รายวิชาที่ไมํได๎สอบวัดความรู๎ระดับชาติ 3 คือ ศิลปศึกษา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และสุขศึกษาและพลศึกษา   
  
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ  
           3.1.1  ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่รํวมโครงการรวมจ านวน  40  คน          
   3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.1.2  ครูที่รํวมโครงการ มีความรู๎เรื่องกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎และพัฒนา คุณภาพผู๎เรียน คิดเป็น 
ร๎อยละ 90    

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ   
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1. ข้ันเตรียมการ (Plan)      
1.1 ประชุมวางแผน     
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ     
1.3  แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน กระบวนการ PLC   

กรกฎาคม กลุํมสาระ  
การเรียนรู๎ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
2.1 การสร๎างวิสัยทัศน์รํวมกัน (Share Vision)     
2.2 การเรียนรู๎รํวมกันเป็นทีม (Team Learning)      
2.3 การจัดการเรียนรู๎สูํนักเรียน (Instruction)   

สิงหาคม 
ถึงมีนาคม 

กลุํมสาระ  
การเรียนรู๎ 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
3.1 การนิเทศแบบเพ่ือนชํวยเพื่อน (Peer Coaching)     
3.2 การถอดบทเรียน (Action After Review) 

สิงหาคม 
ถึงมีนาคม 

กลุํมสาระ  
การเรียนรู๎ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
4.1 ครูรายงานผลการด าเนินการตาม กระบวนการ PLC    
4.2 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ ขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC 

ตุลาคม และ
มีนาคม 

กลุํมสาระ  
การเรียนรู๎ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.ครูแตํละกลุํมสาระการ เรียนรํวมกันการ
สร๎าง วิสัยทัศน์รํวมกัน เรียนรู๎ รํวมกันเป็นทีม 
และจัดการ เรียนรู๎สูํนักเรียน   

5,000 - - 5,000 

2. ครูรายงานผลการ ด าเนินการตาม 
กระบวนการ PLC พร๎อม พร๎อมทั้งสรุปผลและ 
รายงานผลการด าเนินการ ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC  

5,000 - - 5,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 - - 10,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 634-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 5,000 - - - 5,000 - 
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ครูทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ที่รํวมโครงการรวมจ านวน  
40  คน 
 

ครูแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎รับการ
สํงเสริมและพัฒนาให๎มีความรู๎ 
ความสามารถใน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพและเน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ  

-แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

ผลลัพธ์ ครูที่รํวมโครงการ มี
ความรู๎เรื่องกระบวนการ PLC 
(Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ” เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู๎และพัฒนา 
คุณภาพผู๎เรียน คิดเป็นร๎อยละ 90    

ครูแตํละกุํมสาระการเรียนรู๎ เกิดการ
เรียนรู๎และพัฒนางาน ด๎านการเรียนการ
สอนได๎ อยํางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
กวําเดิม  
 

-แบบรายงานผลการท า 
กิจกรรม PLC  
-รายงานผลงานการ 
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) 

 
 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 ครูมีความรู๎สึกผูกพันตํอพันธกิจและเปูาหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพ่ิมความกระตือรือร๎นที่ จะ
ปฏิบัติให๎บรรลุพันธกิจอยํางแข็งขัน  
 9.2 ครูเกิดสิ่งที่เรียกวํา พลังการเรียนรู๎ (Power of Learning) สํงผลให๎การปฏิบัติการสอนในชั้น เรียน
ของตนเองมีผลดียิ่งขึ้น และมีความรับผิดชอบตํอพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนและรํวมกันรับผิดชอบ  
 9.3 ครูรับทราบข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ ที่จ าเป็นตํอวิชาชีพได๎อยํางกว๎างขวางและรวดเร็วขึ้น สํงผล ดีตํอ
การปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได๎ตลอดเวลา เกิดแรงแนวทางที่จะสร๎างแรงบันดาลใจตํอการเรียนรู๎ ให๎
นักเรียนตํอไป  
 9.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดความรู๎ระดับชาติกลุํมเปูาหมายในรายวิชา หลัก 
5 วิชา ได๎แกํ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนใน 3 รายวิชาที่ไมํได๎สอบวัดความรู๎ระดับชาติ     
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   ลงชื่อ            ผู๎รับผิดชอบโครงการ  
                   (นางสาวมัสริน ชุํมอินจักร์)                
 
 
 
 

    ลงชื่อ               ผู๎เสนอโครงการ 
                                          (นางน้ าผึ้ง สงสัย) 
         ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 
 

    ลงชื่อ                ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 2  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1   สพฐ. ข๎อที่ 4   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4, 5      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 3 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวมัสริน ชุํมอินจักร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ได๎ให๎ความส าคัญกับการวิจัย โดยก าหนดให๎สถานศึกษาและ 

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง สํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูผู๎สอน สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อม  สื่อการ 
เรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ มีความรอบรู๎และใช๎การวิจัย เป็นสํวน 
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎ ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน  จึงต๎องปรับเปลี่ยนบทบาทให๎เป็นผู๎รอบรู๎และสามารถท า 
วิจัยได๎    

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง  น ามาใช๎เพ่ือแก๎ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ในการท า 
วิจัยไมํเพียงแตํจะชํวยพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพแตํยังชํวยพัฒนาวิชาชีพครูให๎มีความเข๎มแข็ง 
ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้การพัฒนาการเรียนการสอน   ถือวําเป็นงานหลักของโรงเรียน   ที่จะสํงผลให๎นักเรียนมีคุณภาพ  
สิ่งส าคัญท่ีจะท าให๎การพัฒนาการเรียนการสอนมีคุณภาพ  คือ  ครูผู๎สอนจะต๎องรู๎จักเด็กเป็นรายบุคคล  และ 
จัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหาการเรียนการสอน   โรงเรียนบ๎านพัฒนา  จึงได๎จัดโครงการนี้ขึ้น   เพ่ือให๎ครู 
ทุกคนได๎จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง  สํงผลให๎นักเรียนได๎รับการสํงเสริม  
พัฒนา แก๎ปัญหา  การเรียนและสํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และได๎น๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานอีกด๎วย 

  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให๎ครูผู๎สอน มีความรู๎ ความเข๎าใจเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษาและนาผลการวิจัยไปใช๎  
 2.2 เพ่ือให๎ครูผู๎สอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 2.3 เพ่ือให๎ครูผู๎สอนมีเจตคติที่ดีตํอการวิจัย  
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3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1 ร๎อยละ 100 ของครูผู๎สอนโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก มีการด าเนินการวิจัยในชั้น
เรียน  ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง         
   3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 ระดับคุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู๎สอน 

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1. ข้ันเตรียมการ (Plan)      
1.1 ประชุมวางแผน     
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ     
1.3 แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน กิจกรรมการสํงเสริมการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  

กรกฎาคม กลุํมสาระ  
การเรียนรู๎ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
2.1 อบรม ในหัวข๎อ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน”  กันยายน ฝุายวิชาการ 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
3.1 ครูผู๎สอนด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 1 คน/ 1 เรื่อง/ 1 ปี
การศึกษา 

กันยายน 
ถึงมีนาคม 

กลุํมสาระ  
การเรียนรู๎ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
4.1 ครูรายงานผลการด าเนินการตาม กิจกรรมการสํงเสริมการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
4.2 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการ ขับเคลื่อนกิจกรรมการ
สํงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

มีนาคม ฝุายวิชาการ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. การอบรม ในหัวข๎อ “การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน” 

5,000 2,000 2,000 1,000 

2. ครูผู๎สอนด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 1 คน/ 
1 เรื่อง/ 1 ปีการศึกษา 

-    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 2,000 2,000 1,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 3,000 - 2,000 - - - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ร๎อยละ 100 ของ
ครูผู๎สอนโรงเรียนไกรใน
วิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 
มีการด าเนินการวิจัยในชั้น
เรียน  ปีการศึกษาละ 1 
เรื่อง         

การวิจัยในชั้นเรียน -แบบรายงานการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

ผลลัพธ์ ระดับคุณภาพ
ของงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูผู๎สอนคุณภาพการ
จัดการเรียนรู๎และพัฒนา 
คุณภาพผู๎เรียน คิดเป็น
ร๎อยละ 90    

คุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู๎สอน -แบบรายงานผลคุณภาพ
ของงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูผู๎สอน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 ครูผู๎สอนมีแผนการจัดการเรียนรู๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
 9.2 ครูผู๎สอนน าผลการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎ในการแก๎ปัญหาผู๎เรียน  
 9.3 ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาสํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น    
 
 
 
 

ลงชื่อ         ผู๎รับผิดชอบโครงการ             ลงชื่อ              ผู๎เสนอโครงการ 
        (นางสาวมัสริน ชุํมอินจักร์)               (นางสาวน้ าผึ้ง สงสัย) 
             ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

        ลงชื่อ      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                 ผูอ๎ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

กิจกรรม : การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 4   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 2    สพฐ. ข๎อที่ 4    กระทรวงฯ ข๎อที ่9    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2 ตัวบํงชี้ที่ 2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสายชล  สุกร 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได๎ก าหนดให๎ 
การศึกษาภาคบังคับเป็นการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก๎าของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให๎ผู๎ปกครองสํงเด็กซึ่ง
มีอายุยํางเข๎าปีที่เจ็ดเข๎าเรียนในสถานศึกษาจนอายุยํางเข๎าปีที่สิบหก เว๎นแตํสอบได๎ชั้นปีที่เก๎าของการศึกษา
ภาคบังคับแล๎ว ถือวําพ๎นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ นับเป็นภารกิจหน๎าที่ของโรงเรียน อีกทั้งนโยบายการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุํงสํงเสริมให๎โรงเรียนจัดการศึกษาให๎กับนักเรียนได๎มีโอกาสเข๎า
เรียนและจบการศึกษาภาคบังคับทุกคนโรงเรียนศรีสงครามวิทยาได๎จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด าเนินการรับนักเรียนเข๎าเรียนทุกปีการศึกษาตาม
นโยบายการรับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการด าเนินงานมีการประชาสัมพันธ์แจ๎งให๎ผู๎ปกครอง
นักเรียน สถานศึกษาท๎องถิ่น ประชาชน รับทราบการสํงเด็กเข๎าเรียนในสถานศึกษา โดยทั่วกัน 
           โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยงานรับนักเรียน ฝุายวิชาการจึงได๎จัดท าโครงการพัฒนา
ระบบรับนักเรียน เพ่ือด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการรับนักเรียนและติดตามนักเรียนที่อยูํในวัยการศึกษาภาค
บังคับให๎เข๎าในสถานศึกษา เพ่ือให๎ประชาชนผู๎ปกครอง นักเรียน ทราบก าหนดการรับเด็กเข๎าเรียนอยํางทั่วถึง 
และด าเนินการจัดเก็บข๎อมูลประชากรเพื่อจัดท าฐานข๎อมูลนักเรียนเข๎าศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เป็นเวลาไมํน๎อยกวําหนึ่งปี และวางแผนการรับนักเรียนเข๎าเรียนตํอในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 ให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับนโยบายของแผนการรับนักเรียนของกระทรวง , สพฐ. , 
สพม.สุโขทัย และตามบริบทของโรงเรียนที่สามารถรับนักเรียนได๎ด๎วยความถูกต๎องตามระเบียบการรับนักเรียน 
โปรํงใสและยุติธรรม 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการเข๎าเรียน
ตํอระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ตามประกาศระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน  
          2.2. เพ่ือรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิมและโรงเรียนอ่ืนเข๎าเรียนตํอระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 ตามประกาศระเบียบการรับสมัครของโรงเรียน  
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 3 หอ๎งเรียน 
          3.1.2 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 3 หอ๎งเรียน 

   3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามนโยบายของโรงเรียน          
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 100 
           3.2.2 โรงเรียนมีระบบการรับนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  น.ส. สายชล  สุกร 
   1. ประชุมวางแผนเตรียมการ 
   2. ศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2565 
   3. ก าหนดหน๎าที่ภาระงานของคณะกรรมการ 

ตุลาคม-ธันวาคม 
2564 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
   1. จัดประชุมเตรียมการของคณะกรรมการ และ
ชี้แจงแนวการด าเนินงาน 
   2.  ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
   3.  จัดท าเอกสาร/แบบฟอร์ม 
   4.  ด าเนินการรับนักเรียน 

มกราคม-มีนาคม 
2565 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
   น าข๎อเสนอแนะ รายงานผลการด าเนินงาน สรุป
แบบประเมิน และสรุปผลการด าเนินงานมารํวม
ปรับปรุงและวางแผนงานการรับนักเรียน 

เมษายน 2565 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  3,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กระดาษ A4 ในการท าเอกสารที่เก่ียวข๎อง
กับการรับนักเรียน เชํน ประกาศ ค าสั่ง 
ข๎อสอบ ใบสมัคร ใบมอบตัว เป็นต๎น 

3,000    

2. ปูายไวนิลรับสมัครนักเรียน      
3. ปูายไวนิลรับมอบตัว/รายงานตัวนักเรียน     
4. กาวลาเท็กซ์     
5. คลิปหนีบกระดาษ     
6. แม็กซ์และลูกแม็กซ์     
7. แฟูม     
8. ปากกา     

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,000 - - 3,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - 3,000 - 
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
 

บันทึกผลการรับนักเรียน รายงานการรับนักเรียน 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
 

-วิเคราะห์สถิติการรับนักเรียน 
-ประเมินประสิทธิภาพระบบการรับนักเรียน 

-รายงานการรับนักเรียน 
-แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบการรับนักเรียน 
 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 นักเรียนทีจ่บชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการได๎รับการศึกษาภาคบังคับ มี
ที่เรียนและเข๎าเรียนได๎อยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 
     9.2 นักเรียนทีจ่บชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งในโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอ่ืนไดร๎ับการศึกษาตํอชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และเข๎าเรียนได๎อยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 
 

ลงชื่อ  ผู๎รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ            ผู๎เสนอโครงการ 
          (นางสาวสายชล สุกร)            (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 

           ผูช๎ํวยผู๎อ านวยการกลุํมงานบริหารวิชาการ 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
                    ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
                       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                               (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 2,4,5  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1,2      สพฐ. ข๎อที่ 1,4    
กระทรวงฯ ข๎อที ่3-5 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1,2,5 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางประดับพร  บุตรสุวรรณ   
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผํานมา  พบวํา โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ใน
ฐานะผู๎รับผิดชอบจัดการศึกษา  ยังมีผลการด าเนินงานที่ควรมีการปรับปรุง  ในเรื่องของการจัดท าหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียน  เพ่ือให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องทุกฝุาย  ถือปฏิบัติรํวมกันเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ต๎องมีผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนจากการวัดและประเมินทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก  เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลสร๎าง
ความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู๎เรียน พัฒนาความก๎าวหน๎า  ด๎านความรู๎  ทักษะ  กระบวนการ  คุณธรรม   
 และคํานิยมอันพึงประสงค์     ดังนั้นการวัดและประเมินผล และงานทะเบียนนักเรียน จึงจ าเป็นต๎องใช๎
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  เน๎นการปฏิบัติให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับสาระ การเรียนรู๎   กระบวนการ    
กิจกรรมการเรียนรู๎เป็นรายชั้นปี   เพ่ือน าข๎อมูลไปใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุง   พัฒนาการเรียนการสอน
ตลอดจนคุณภาพของผู๎เรียนให๎เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู๎   รวมทั้งน าผลการประเมินรายปี   ไป
พิจารณา  ตัดสินการเลื่อนชั้น   การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นกระบวนการที่ให๎ผู๎สอนใช๎พัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน  จัดท าข๎อมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความก๎าวหน๎าและความส าเร็จทางการเรียนของผู๎เรียน
รวมทั้งข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู๎เต็มตามศักยภาพ 
    

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือให๎มีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 
2.2  เพื่อให๎มีก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน  

และด าเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่ก าหนด 
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2.3  เพื่อให๎มีผลการปฏิบัติมีความถูกต๎อง ครบถ๎วนตามระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียน 
2.4 เพ่ือให๎มีการสร๎างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู๎รายวิชา  และมีการ

วิเคราะห์  ปรับปรุง  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผลการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
2.5  เพื่อให๎มีเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียน มีการจัดเก็บอยํางเป็น

ระเบียบสะดวกกับการน าไปใช๎ มีการปรับปรุงให๎มีความเหมาะสมและทันสมัย  โดยการน าเทคโนโลยีมาใช๎ 
2.6  เพ่ือให๎การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอยํางถูกต๎อง รวดเร็ว สามารถให๎การบริการแกํ

ผู๎มาติดตํอขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่ก าหนด 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1  นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  ประมาณ  425 คน 

3.1.2  ครแูละบุคลากรในโรงเรียน  ประมาณ  30  คน 
    3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนได๎รับเอกสารแสดงผลการเรียน(ปพ.) ถูกต๎องและครบถ๎วน 
3.2.2 ครูผู๎สอนมีระเบียบ/แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
3.2.3 ครูผู๎สอนได๎รับการก ากับ/นิเทศเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
3.2.4 ครูผู๎สอนมีอุปกรณ์/โปรแกรมอ านวยความสะดวกในการบันทึกผลการเรียน 
3.2.5 มีฐานข๎อมูลสารสนเทศสะท๎อนพัฒนาผู๎เรียนทุกระดับชั้น และทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
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4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

งานทะเบียนนักเรียน   
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ก าหนดเปูาหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ 
ก าหนดผู๎รับผิดชอบ วิเคราะห์หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให๎บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว๎ 

17 พ.ค.64 ทีมงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุม จัดเตรียมการท ากิจกรรมตามโครงการ 
การด าเนินกิจกรรม 
1. มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน ที่มีข๎อความ
ครบถ๎วน ถูกต๎อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีให๎บริการได๎ทันตามก าหนดเวลา 
3. มีการเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย 
4. มีการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการด าเนินงานอยํางเหมาะสม 

17 พ.ค.64 นายวิเชียร 
 
 

นางเกษร 
น.ส. 

เบญจวรรณ 
นายวิเชียร 
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งานวัดผลและประเมินผลการเรียน   
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ก าหนดเปูาหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ 
ก าหนดผู๎รับผิดชอบ วิเคราะห์หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให๎บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว๎ 

17 พ.ค.64 ทีมงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุม จัดเตรียมการท ากิจกรรมตามโครงการ 
การด าเนินกิจกรรม 
1. รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
2. ก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลการเรียน 
3. ด าเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่ก าหนด 

17 พ.ค.64 
 
 

17 พ.ค.64 
17 พ.ค.64 

 
ตลอดปีการศึกษา 

นางประดับพร 
 
 

น.ส.สายชล 
นางประดับพร 

 
ครูทุกคน 

งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน   
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ก าหนดเปูาหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ 
ก าหนดผู๎รับผิดชอบ วิเคราะห์หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให๎บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว๎ 

17 พ.ค.64 ทีมงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุม จัดเตรียมการท ากิจกรรมตามโครงการ 
การด าเนินกิจกรรม 
1. รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการ
เรียน 
2. ก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทะเบียน
วัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 
3. ด าเนินงานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 

17 พ.ค.64 
 
 

17 พ.ค.64 
 

17 พ.ค.64 
 

ตลอดปีการศึกษา 

นางประดับพร 
 
 

น.ส.สายชล 
 

นางประดับพร 
 

คณะกรรมการ
เทียบโอน 
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3. ข้ันติดตามผล (Check)   
รวบรวมข๎อมูลและผลการด าเนินงานที่สอดคล๎องกับเปูาหมายและ
ระดับความส าเร็จของโครงการ  และสรุปผลการด าเนินโครงการ 
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 

15 มี.ค.65 นางประดับพร 
น.ส.น้ าผึ้ง 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงงานในครั้งตํอไปให๎มีคุณภาพดียิงขึ้น 15 มี.ค.65 น.ส.น้ าผึ้ง 
จัดท าข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม (มี)   
 
5.  งบประมาณที่ใช้  207,000  บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

งานทะเบียนนักเรียน 
-เอกสารหลักฐานผลการเรียน 
-หมึกปรินท์ 
-กระดาษ 
-แฟูม 

20,000   20,000 

งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
-กระดาษ เอ 4 
-กระดาษค าตอบ 
-หมึกปรินท์ 
-แฟูม 

180,000   180,000 

งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 
-กระดาษ เอ 4 
-หมึกปรินท์ 
-แฟูม 

7,000   7,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,000 - - 207,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
50,000 - 50,000 - 50,000 - 57,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1.ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบทดสอบเพ่ือประเมิน
ผํานหรือซ้ าชั้นในชั้น 

 
ผลการเรียน 
 

 
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ 
 

2. ร๎อยละ 100  ของสถานศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพผู๎เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับที่มี
มาตรฐานสากล 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

3.ร๎อยละ 100  ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผล
ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู๎เรียน 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
1.นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎รับเอกสารแสดงผลการเรียน(ปพ.) 
ถูกต๎องและครบถ๎วน 
2.ครูผู๎สอนมีระเบียบ/แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่
ชัดเจน 
3.ครูผู๎สอนได๎รับการก ากับ/นิเทศเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล 
4.ครูผู๎สอนมีอุปกรณ์/โปรแกรมอ านวยความสะดวกในการ
บันทึกผลการเรียน 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 นักเรียนได๎รับเอกสารแสดงผลการเรียน(ปพ.) ถูกต๎องและครบถ๎วน 
9.2 ครูผู๎สอนมีระเบียบ/แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
9.3 ครูผู๎สอนได๎รับการก ากับ/นิเทศเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
9.4 ครูผู๎สอนมีอุปกรณ์/โปรแกรมอ านวยความสะดวกในการบันทึกผลการเรียน 
9.5 มีฐานข๎อมูลสารสนเทศสะท๎อนพัฒนาผู๎เรียนทุกระดับชั้น และทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
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   ลงชื่อ          ผู๎รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ             ผู๎เสนอโครงการ 
       (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ)           (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
          หัวหน๎ากลุํมงานทะเบียน         ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

      ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                               (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : จัดระบบการประกันคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 1, 4, 5, 6    สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1, 2, 4    สพฐ. ข๎อที่ 4, 6     
 กระทรวงฯ ข๎อที่ 5 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2   ตัวบํงชี้ที่ 1, 2, 3 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางประดับพร  บุตรสุวรรณ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งอยูํในหมวดที่ 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ได๎ก าหนดไว๎วํา  ให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด๎วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก( มาตรฐาน 47 )  โดยให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนบริหารการศึกษา
ที่ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด  เพ่ือน าไปสูํการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 จากผลการด าเนินโครงการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษาท่ีผํานมา  พบวํา  กระบวนการงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังขาดความเชื่อมโยง  ในเรื่องของข๎อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได๎และการมี
สํวนรํวมของทุกฝุายที่เก่ียวข๎องวํา  ผู๎เรียนทุกคนจะได๎รับการบริการด๎านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา  
เพ่ือพัฒนาความรู๎  ความสามารถ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  การประกันคุณภาพจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับการสร๎างความม่ันใจที่ตั้งอยูํบน
พ้ืนฐานของหลักวิชา  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดได๎ก าหนด  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให๎สถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางในการด าเนินงาน อีก
ทั้งยึดหลักการด าเนินงานตามหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 การท างานแบบองค์
รวม  การมีสํวนรํวมของทุกฝุาย ทางโรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึน้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให๎โรงเรียนมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 

2.2 เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎จากครูผู๎สอนได๎อยํางถูกต๎อง  เต็มตามศักยภาพ  และมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด๎านคุณภาพนักเรียน 

2.3 เพื่อให๎ผู๎บริหารและครูผู๎สอนได๎รับการพัฒนาตนเองได๎ตามมาตรฐานการศึกษา   
2.4 เพื่อให๎โรงเรียนประเมินตนเองภายในโรงเรียนและสามารถปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาได๎

ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
2.5 เพื่อให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกด๎าน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  จ านวน  425  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

 3.2.1  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการอยํางตํอเนื่อง 
 3.2.2  สํงเสริมครูและบุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
 3.2.3  ผู๎เรียนร๎อยละ 95  ได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎จากครูผู๎สอนได๎อยํางถูกต๎อง  เต็ม

ศักยภาพ  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด๎านคุณภาพนักเรียน 
 3.2.4  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกด๎าน  

 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ก าหนดเปูาหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ 
ก าหนดผู๎รับผิดชอบ วิเคราะห์หาวิธีการ กระบวนการ เพ่ือให๎บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว๎ 

1 ม.ิย.64 นางประดับพร
บุตรสุวรรณ
และทีมงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ประชุม จัดเตรียมการท ากิจกรรมตามโครงการ 
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 1. โรงเรียนจัดองค์กร  โครงสร๎าง  ระบบบริหารงาน  คณะท างาน   
 

1 ม.ิย.64 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 2. จัดระบบบริหารและข๎อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนให๎เป็นระบบ
ครอบคลุมตํอการใช๎งาน 

 3. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการอยํางตํอเนื่องใน
รูปของคณะกรรมการ  มีการก าหนดตัวชี้วัด  วิเคราะห์ผลการประเมิน
งานแผนงานและการประกันคุณภาพให๎เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ที่ก าหนด 
 4. พัฒนาครูและบุคลากร  โดยให๎รับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  
ศึกษาเอกสาร 
5.  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
6.  จัดท ามาตรฐานโรงเรียน  ตัวชี้วัดที่สอดคล๎องกับนโยบายของ
หนํวยงานต๎นสังกัด  สภาพของโรงเรียนและชุมชน  และศักยภาพของ
โรงเรียน 
7.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนทั้งระยะยาว  คือ  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และแผนระยะสั้น  คือ  
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
8.  ผู๎บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา  และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกัน
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและด าเนินกิจกรรมตามแผนการ/
โครงการให๎มีประสิทธิภาพ 
9.  ก าหนดกรอบในการประเมินตนเอง  ตามภารกิจ/กิจกรรม  หรือ

มาตรฐานของโรงเรียน  เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการนิเทศ  ตรวจสอบ  
และติดตามผล 
10.  จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา  

เพ่ือให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสาธารณชนได๎รับทราบ  
11.  ประชุมผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา  
และรักษาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานโรงเรียนให๎มี
ประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่อง 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
รวบรวมข๎อมูลและผลการด าเนินงานที่สอดคล๎องกับเปูาหมายและระดับ
ความส าเร็จของโครงการ  และสรุปผลการด าเนินโครงการ 
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 

15 มี.ค.65  
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงงานในครั้งตํอไปให๎มีคุณภาพดียิงขึ้น 15 มี.ค.65  
 
5.  งบประมาณที่ใช้ 4,000  บาท 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กระดาษ เอ 4 1,000 - - 1,000 
2. หมึกเครื่องปรินท์ 1,000 - - 1,000 
3. คําเข๎าเลํม  2,000 - - 2,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 4,000 - - 4,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
2,000 - - - - - 2,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1.ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข๎มแข็งพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
1. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการ
อยํางตํอเนื่อง 
 

 
การสอบถาม 
 
 

 
แบบสอบถาม 
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2.  สํงเสริมครูและบุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนาอยําง
เป็นระบบและตํอเนื่อง 
3.  ผู๎เรียน ได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎จากครูผู๎สอนได๎อยําง
ถูกต๎อง  เต็มศักยภาพ  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด๎านคุณภาพนักเรียน 
4.  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาทุกด๎าน 

การสอบถาม 
 
 
ผลการเรียน 
 
การประเมิน
คุณภาพ 

แบบสอบถาม 
 
 
สรุปผลการเรียน 
 
ผลการประเมินคุณภาพ 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

9.1  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ท าให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี  คนเกํงและมีความสุข 
9.2  ครูผู๎สอนสามารถจัดการพัฒนาการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนอยํางถูกต๎อง  พัฒนาผู๎เรียนได๎เต็มตาม

ศักยภาพ  และบุคลากรมีความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ 
9.3  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ลงชื่อ             ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ             เสนอโครงการ 
     (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ)                               (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
  หัวหน๎างานระบบประกันคุณภาพ                              ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 1   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1    สพฐ. ข๎อที่ 3   กระทรวงฯ ข๎อที่ 9 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   สิงหาคม-ตุลาคม 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาให๎มีบุคลิกท่ีพึงประสงค์ การ
แขํงขันกีฬาสีภายในก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาเด็กนักเรียนให๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ในการตํอต๎าน
ยาเสพติดในสถานศึกษา ตลอดจนเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รู๎จักกฎกติกาในการแขํงขัน ให๎รู๎จักการมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬาและสามารถน าไปใช๎ในการเข๎าสังคมในชีวิตประจ าวันด๎วย 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
 2.2 เพ่ือเป็นการคัดนักกีฬาและสํงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด๎านกีฬา 
 2.3 เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง  จิตใจ อารมณ์ ที่ดี 
 2.4 เพ่ือสํงเสริมทักษะในการเลํนกีฬาไทย กีฬาสากล 
 2.5 เพ่ือใช๎เป็นกิจกรรมตํอต๎านยาเสพติด 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ           
         3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกทุกคนได๎
เข๎ารํวมกิจกรรม 
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง  จิตใจ 
อารมณ์ ที่ดี 
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 3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 100 
  3.2.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง  จิตใจ 
อารมณ์ที่ดี ร๎อยละ 80 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)  กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

- ประชุมวางแผนงาน 
- เขียนโครงการ 
- เสนอโครงการ 

 นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
1. ท าค าสั่งปฏิบัติงานด าเนินงานตามแผน 
2. จัดกลุํมสีแบํงนักเรียนออกเป็น 4 สี 
   2.1 จัดเลือกประธานสี รองประธานแตํละหน๎าที่ 
   2.2 รองประธานด๎านกีฬาจับสลากจัดการแขํงขัน 
   2.3 รองประธานด๎านขบวนจับสลากการเดินการประชาสัมพันธ์ 
   2.4 รองประธานด๎านการเชียร์น าเสนอรูปแบบการเชียร์ 
3. แตํงตั้งครูควบคุมนักเรียนแตํละสี 
4. จัดแตํงตั้งคณะกรรมการตัดสิน 
5. จัดการการแขํงขันกีฬาทั้งกีฬาไทย กีฬาสากล 
    5.1 กีฬาไทย ชักเยํอ วิ่งสามขา กินวิบาก แขํงขันลีลาศจังหวะตะลุง 
    5.2 กีฬาสากล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร๎อ 
เทเบิลเทนนิส เปตอง 
6. สํงเสริมความรู๎และจัดการแขํงขันกีฬาตามกติกาเป็นไปตามกฎกติกา 
7. คัดตัวนักเรียนที่มีความสามารถฝึกซ๎อมกีฬาตามความสามารถ 

  

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- สังเกตและแบบประเมินกิจกรรม 
- การรํวมมือรํวมใจในหมูํคณะ 

  

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- แฟ้มสรุปงาน 
 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  40,000  บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. รางวัลขบวนพาเหรดทุกสี 5,000 - 5,000 - 

2. รางวัลคะแนนรวมกีฬา 10,000 - 10,000 - 

3. รางวัลกองเชียร์ 5,000 - 5,000 - 

4. คําวัสดุจัดท าสนาม 
   1. สีท าสนามฟุตบอล 1 ถัง 
   2. ปูนขาว  50 ถุง 
   3. สีน้ ามันท าสนาม บาลเกตบอล สนาม
ตะกร๎อ สนามวอลเลย์บอล สนามฟุตซอล 

10,000 - - 10,000 

5. อุปกรณ์ในการแขํงขัน 10,000 - - 10,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 40,000 - 20,000 20,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 40,000 - - - - - 
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   โรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษกทุกคนได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 

 
การสังเกต 
การสอบถาม 

 
แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง  จิตใจ อารมณ์ ที่ดี ร๎อยละ 80  

 
การสังเกต 
การสอบถาม 

 
สถิติการมาเรียน 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม  
  9.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง  จิตใจ อารมณ์ ที่ดี  
ร๎อยละ 80 
 

ลงชื่อ                   ผู๎รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ            ผู๎เสนอโครง 
           (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว)                                      (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
 หัวหน๎ากลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา                 ผูช๎วํยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

       ลงชื่อ       ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : สถานศึกษาพอเพียง 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน : ข๎อที่ 1- 6   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1-4      สพฐ. ข๎อที่ 1, 3, 5, 6  
 กระทรวงฯ ข๎อที่ 1-7, 9-11 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1, 3  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางศลิษา  ช านาญชําง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
             เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  
มีพระราชด ารัสเพ่ือเป็นการชี้แนะแนวทาง การด าเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเป็นระยะเวลา
ยาวนานกวํา 25 ปี ซึ่งหากชนในชาติเกิดความตระหนักและเข๎าใจถึงการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจไทย  
ก็จะสามารถด ารงอยูํได๎อยํางมั่นคง แม๎วําจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆภายใต๎ยุคกระแสโลกาภิวัตน์ก็ตาม ในการ
ขับเคลื่อนแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงลงสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรมนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 ได๎ก าหนดแนวนโยบายการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะ
สํงให๎ประชาชนในประเทศมีความสามารถในการด ารงชีวิตได๎อยํางไมํเดือดร๎อน มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไมํ
พันธนาการอยูํกับสิ่งใด จากหลักการเศรษฐกิจพอเพียง จะชํวยแก๎ปัญหาทางสังคมของไทยในขณะนี้ได๎ คือ 
ชํวยให๎ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมสามารถพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน ในสํวนของนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดไว๎ในข๎อที่ 1 คือ การเรํงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู๎  
สร๎างความตระหนักส านึกในคุณคําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์สันติวิธี วิถีชีวิต
ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช๎คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงความรํวมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการศึกษานอกและใน นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได๎ก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติไว๎ในข๎อ 2 คือ น๎อมน า
แนวทางโครงการตามพระราชด าริและพระบรมราโชวาทสูํการปฏิบัติ ซึ่งเป็นแบบอยํางของการเป็นคนดี       
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะดังจะเห็นได๎วํา การน๎อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูํการ
ปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ฉะนั้นสถาบันตําง ๆในสังคมจ าเป็นต๎องท าหน๎าที่ขับเคลื่อน จึงจะบังเกิดความส าเร็จ 
และสถาบันที่ส าคัญยิ่งในการน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงลงสูํการปฏิบัติ คือ สถาบันการศึกษา โรงเรียน   
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ถือวําเป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่มีบทบาทหน๎าที่ในการวางรากฐานทางสังคม มีหน๎าที่ในการพัฒนาคนให๎ไปสูํ
สังคม หากโรงเรียนท าหน๎าที่บทบาทท่ีดีมีคุณภาพแล๎วจะสํงผลให๎ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีความสงบสุข 
อีกท้ังโรงเรียน ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงให๎เป็นไปได๎อยํางเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืนตํอไป 
           จากเหตุผลและความจ าเป็นข๎างต๎น โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงได๎จัดท าโครงการนี้
ขึ้นเพ่ือจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือนักเรียน
ตระหนักในความส าคัญเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันพร๎อมทั้งสามารถเผยแพรํ
ความรู๎สูํชุมชนได๎ 
     

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
     อดุลยเดช (รัชการที่ 9) และพระบรมราโชบาย (รัชการที่ 10) มาถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎เรียน 
2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางยั่งยืน 

 
3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ          

             - ครูและบุคลาการทางการศึกษาทุกคนมีการจัดการศึกษาตามบริบทและปณิธานของโรงเรียน   

      3.2 เชิงคุณภาพ        

           - ครูและบุคลาการทางการศึกษาน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (รัชการที่ 9) และพระบรมราโชบาย (รัชการที่ 10) มา
ถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎เรียน 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู๎รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 
- ประชุมวางแผนด าเนินงาน 

     - แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ข้ันด าเนินการ (Do) 
       - จัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูํการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ 
       - จัดกิจกรรมหรือฐานการเรียนรู๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของโรงเรียน 
       - สร๎างเครือขํายประสานสัมพันธ์กับชุมชนให๎
เข๎ามามีสํวนรํวม ในการสํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือการ
อยูํอยํางพอเพียงในโรงเรียน/ชุมชน   
3. ขั้นประเมินผล (Check) 
   ตรวจสอบและประเมินผลตามโครงการ 
4. ขั้นสรุปและรายงานผล (Action) 

เม.ย. 64 
 

 
ตลอดปีการศึกษา  

2564 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 65 

นางศลิษา  ช านาญชําง 
นางสาวพธู  ทองดี 
นางสาวเบญจวรรณ  
จันทร์เมือง   
นายดนัย  ปานศรี 
นายเคียง  ช านิ 
วรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์ 
นางสุภาวดี  พุฒจาด 
 

 

5. งบประมาณที่ใช้  30,000 บาท 
 

    6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

วัสดุอุปกรณ์ 30,000 - 5,000 25,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 - 5,000 25,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 
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8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
1.ร๎อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
จัดการศึกษาตามบริบทและปณิธานของโรงเรียน 

 

สังเกต 

สอบถาม 

 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
ผลลัพธ์ 
- โรงเรียนมีคุณภาพเป็นสถานศึกษาพอเพียงมีวิธีปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ 

- โรงเรียนมีคุณภาพเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางยั่งยืน 
        

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 โรงเรียนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
      อดุลยเดช (รัชการที่ 9) และพระบรมราโชบาย (รัชการที่ 10) มาถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎เรียน 
9.2 โรงเรียนพัฒนาคุณภาพเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
9.3 โรงเรียนพัฒนาคุณภาพเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางยั่งยืน 
     

ลงชื่อ                      ผู๎รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ                 ผู๎เสนอโครงการ 
         (นางศลิษา  ช านาญชําง)                                         (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสยั) 
                    ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมงานบริหารวิชาการ 

                ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ                                

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : พัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 6   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 6     สพฐ. ข๎อที่ 6  กระทรวงฯ ข๎อที่ 6 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 2.1, 2.6 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางศลิษา  ช านาญชําง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานแผนงานและงบประมาณ เพื่อควบคุมระบบภายในเป็นสิ่งส าคัญอยํางยิ่งในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา ในแตํละปีการศึกษา โรงเรียนจะได๎รับงบประมาณจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หนํวยงานตําง ๆ ในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช๎ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ซึ่งสถานศึกษามีภาระกลุํมงานในการบริหารจัดการ 4 กลุํมงานได๎แกํ กลุํมบริหารงานวิชาการ กลุํมบริหารงาน
งบประมาณ กลุํมบริหารงานบุคคล และกลุํมบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนจะต๎องบริหารจัดการภาระกลุํมงาน
ดังกลําวให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด และทุกกลุํมงานโดยการมีสํวนรํวมของคณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และเมื่อมีการด าเนินงานตามโครงการ มีการสรุปรายงานโครงการ มีการ
รายงานผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือให๎การตรวจสอบได๎ 
 ทางโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นโดยน๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบรมราโชบาย ด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกรู กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว  มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานในโรงเรียนให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอยํางตํอเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือควบคุมระบบภายในสถานศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต๎อง คุ๎มคํา 
  2.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 ของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ 
     2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให๎มีมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 
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3. เป้าหมาย  

       3.1  เชิงปริมาณ            
 3.1.1 คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ร๎อยละ 90 มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพ และ

มาตรฐานการศึกษา มีสํวนรํวมในการวางแผนนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

 3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎แทนชุมชน ผู๎ปกครอง ร๎อยละ 90 มีสํวนรํวมในการพัฒนา 

ปรับปรุง แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

 3.1.3 โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณมีความคุ๎มคํา ถูกต๎อง 

โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ ร๎อยละ 90 

 3.1.4 รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

จ านวน 1 เลํม 

       3.2  เชิงคุณภาพ 
    3.2.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564  ที่ถูกต๎องสมบูรณ์ 
    3.2.2 โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษาในการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต๎อง 
โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎และมีความค๎ุมคํา 
    3.2.3 ผู๎เกี่ยวข๎อง หรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 อยูํในระดับดีเยี่ยม 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
    - ประชุมชี้แจงผู๎ที่เกี่ยวข๎องวางแผนการปฏิบัติงาน มีนาคม 64 ผู๎บริหาร คณะครูและ

บุคลากรทุกคน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- การพัฒนาระบบเครือขํายและข๎อมูลสารสนเทศ 
- การจัดระบบควบคุมภายในหนํวยงาน 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์
เมือง, นางสุภาวดี  พุฒจาด 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา ผู๎บริหาร คณะครูและ

บุคลากรทุกคน 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช๎งบประมาณ 
- จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา 2565 

มีนาคม 65 นางศลิษา  ช านาญชําง 
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5.  งบประมาณที่ใช้  3,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

   1. การพัฒนาระบบเครือขํายและข๎อมูล
สารสนเทศ/จัดระบบควบคุมหนํวยงาน 
     - กระดาษเอ 4 
     - กระดาษปก 
     - แฟูม 

   500 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการ
ด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2565 
   - หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร brother 
   - คําจ๎างถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 

  

 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 

500 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,000  2,000 1,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
2,000 - - - 500 - 500 - 
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

8.1 ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
   8.1.1 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร๎อยละ 90 มีสํวน
รํวมในการวางแผนด๎านนโยบาย แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
     

 
- แบบประเมินผล
การด าเนินงาน 
- บันทึกการประชุม 

 
- รายงานการประชุม 
- ค าสั่งปฏิบัติงาน 

   8.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎แทนชุมชน ผู๎ปกครอง    
ร๎อยละ 90 มีสํวนรํวมในการพัฒนา ปรับปรุง แผนปฏิบัติบัติการ
ของโรงเรียน 

 
- แบบประเมินผล
การด าเนินงาน 
- บันทึกการประชุม 

- รายงานการประชุม 
 

   8.1.3 โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบ โครงการสถานศึกษา 
บริหารจัดการงบประมาณมีความคุ๎มคํา ถูกต๎องโปรํงใส สามารถ
ตรวจสอบได๎ ร๎อยละ 90 

- แบบประเมินผล
การด าเนินงาน 
 

- แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 
2564 

8.2 ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
   8.2.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ที่
ถูกต๎องสมบูรณ์ สํงผลให๎โรงเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด 

- แบบประเมินผล
การด าเนินงาน 
 

- แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 
2564 

   8.2.2 โรงเรียนมีระบบการติดตามตรวจสอบ โครงการของ
สถานศึกษาในการบริหารจัดการงบประมาณ มีความภูกต๎อง
โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎และมีความค๎ุมคํา 

- แบบประเมินผล
การด าเนินงาน 
- สัเกต 
 

- รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

   8.2.3 ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎ที่มีสํวนรํวมทุกฝุายมีความพึงพอใจ ใน
ระดับดีเยี่ยม 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

- รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 โรงเรียนมีระบบการติดตามตรวจสอลโครงการของสถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณมีความคุ๎มคํา
ถูกต๎อง โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ 
    9.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ที่ถูกต๎องสมบูรณ์ มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ และรายงานผลแผนปฎิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 สํงผลให๎โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามที่ก าหนด 
    9.3 ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎ที่มีสํวนรํวมทุกฝุาย มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มีสํวน
รํวมในการวางแผนนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
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       ลงชื่อ                           ผูร๎ับผิดชอบและเสนอโครงการ 
                 (นางศลิษา  ช านาญชําง) 
                    ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานงบประมาณ 
 

   ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                               (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                     ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : พัฒนางานการเงินและบัญชี 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 6   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 6     สพฐ. ข๎อที่ 6   กระทรวงฯ ข๎อที่ 6 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2   ตัวบํงชี้ที่ 2.1, 2.6 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววาริณี  หอมหวล  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาหนํวยงานยํอยของภาครัฐบาล ซึ่งต๎องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การ
บัญชี และพัสดุ การบริหารงานดังกลําวต๎องด าเนินไปตามระเบียบ ถูกต๎อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบ
ได๎ แตํจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน พบวําครูมีหน๎าที่หลักคือ งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงิน 
การบัญชี และพัสดุเป็นงานพิเศษที่ต๎องรับผิดชอบเพ่ิมเติม ผู๎รับผิดชอบต๎องด าเนินการจัดท าหลังเวลาราชการ
ท าให๎การปฏิบัติงานลําช๎า ไมํเป็นปัจจุบันและจ านวนเจ๎าหน๎าทีใ่นการปฏิบัติงานไมํเพียงพอ อีกทั้งการ
ปฏิบัติงานต๎องติดตํอประสานงานกันระหวํางงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ และงานบริหารอื่นๆ ใน
หนํวยงาน เพ่ือประสิทธิภาพและความคลํองตัวในการบริหารจัดการ และท่ีส าคัญ การใช๎จํายเงินแตํละประเภท
ในแตํละปีนั้น ต๎องเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบข๎อบังคับที่เก่ียวข๎องอยํางเครํงครัด 
หากไมํใช๎จํายให๎เป็นไปตามข๎อบังคับและระเบียบที่วางไว๎อาจกํอให๎เกิดผลเสียแกํทางราชการได๎ โรงเรียนไกรใน
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได๎ตระหนักถึงปัญหาดังกลําว จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนางานการเงินการบัญชี เพ่ือ
พัฒนาระบบการท างาน ซึ่งประกอบด๎วยงานการเงินและบัญชี ให๎มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุํม
งาน/ฝุาย  ให๎สามารถด าเนินไปตามแผนอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือตรวจสอบระบบงานการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนให๎ด าเนินการอยํางถูกต๎องเป็นปัจจุบัน 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียน มีการปฏิบัติงานที่สอดคล๎อง

สัมพันธ์กัน  
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3. เป้าหมาย  

3.1  เชิงปริมาณ          
       3.1.1  ระบบงานการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนถูกต๎องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได๎ในระดับดี 
      3.1.2  ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง สามารถปฏิบัติหน๎าที่ เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุได๎
อยํางรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต๎องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 

 

         3.2  เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 การปฏิบัติงานระบบงานการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหาร
งบประมาณและระเบียบของทางราชการ เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได๎ 
                3.2.2 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง มีความพึงพอใจที่สามารถปฏิบัติหน๎าที่ เกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชี และพัสดุได๎อยํางรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต๎องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด 
 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)  
 

มี.ค. 2564 
พ.ค. 2564 

นางสาววาริณี  หอมหวล 
นางสาวเบญจวรรณ 
จันทร์เมือง  
นางสาววิวรรธนี ยอดโปรํง                         
นางสาวสุภาวดี ยอดยิ่ง 

 

    1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สพฐ. 
ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับโครงการฯ 
    1.2  ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่ผํานมา  
    1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได๎ในการพัฒนา
โครงการฯ 
    1.4  จัดท าโครงการฯ น าเสนอตํอฝุายบริหาร 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  

 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

    2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมาย 
ภาระงาน 

2.2  ด าเนินงานตามโครงการพัฒนางานการเงิน การบัญชี 

- จัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช๎ในโครงการ 

- ตรวจสอบการเงินทุกครั้งที่มีการรับ-จําย 

- ตรวจสอบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 



แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 184 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
ตลอดปีการศึกษา 

2564 
    นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอยอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินกิจกรรมของผู๎เกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯ ก าหนด               
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

    4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
    4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝุายบริหาร 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท 
 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

วัสดุที่ใช๎ 
1.กระดาษ A4 
2.กระดาษการ์ดสี A4 
3.หมึกปริ้น brother 
4. MAX เบอร์ 10 (ลวดเย็บกระดาษ) 
5. แฟูม 
6. ไส๎แฟูม 
7.ตัวหนีบ 
8.ตรายางตํางๆ 

5,000 - - 5,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 - - 5,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
1,000 - 2,000 - 1,000 - 1,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
1. ระบบงานการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนถูกต๎องตามระเบียบ
เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได๎ในระดับดี 
2. ครูและบุคลากรที่เก่ียวข๎อง สามารถปฏิบัติหน๎าที่ เกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี และพัสดุได๎อยํางรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
ถูกต๎องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 
 

- การสังเกต 
- สอบถามความ
คิดเห็น 
- สัมภาษณ์ 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
- แบบสัมภาษณ์ 
 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
1. การปฏิบัติงานระบบงานการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนเป็นไป
ตามหลักการบริหารงบประมาณและระเบียบของทางราชการ  
เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได๎ 
2. ครูและบุคลากรที่เก่ียวข๎อง มีความพึงพอใจที่สามารถปฏิบัติ
หน๎าที่ เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุได๎อยํางรวดเร็วและ
เป็นปัจจุบัน ถูกต๎องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด 

- การสังเกต 
- สอบถามความ
คิดเห็น 
- สัมภาษณ์ 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
- แบบสัมภาษณ์ 
 

 
 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
          9.1 โรงเรียนมีระบบงานการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ  
และระเบียบของทางราชการ เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได๎ 
          9.2  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่การเงิน การบัญชี
ถูกต๎องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด 
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                  ลงชื่อ             รับผิดชอบโครงการ 
                                          (นางสาววาริณี  หอมหวล) 
                   หวัหน๎ากลุํมงานการเงินและบัญชี 

 
 

       ลงชื่อ                        ผู๎เสนอโครงการ 
                                         (นางศลิษา  ช านาญชําง) 
         ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานงบประมาณ 
 
 

  ลงชื่อ                  ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ       ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

โครงการ : พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่  6    สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 6    สพฐ. ข๎อที่ 6   กระทรวงฯ ข๎อที่ 6     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 2.1, 2.6 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพิกุล  เจ็กอยูํ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 งานพัสดุและสินทรัพย์ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต๎องด าเนินการควบคูํกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่ให๎บริการแกํนักเรียน ครู เจ๎าหน๎าที่และบุคลากรใน
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การบริหารงานดังกลําวต๎องด าเนินไปตามระเบียบ และในปัจจุบันได๎มี 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงตํางๆที่เก่ียวข๎อง ซึ่งการปฏิบัติงานจัดซื้อ
จัดจ๎างและการบริหารพัสดุ จะต๎องด าเนินงานในระบบ e-GP ต๎องใช๎ระบบเครือขํายอินเตอร์ความเร็วสูง และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการท างานในการด าเนินงานได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว เพ่ือประสิทธิภาพ
และความคลํองตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให๎มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของ
ทุกกลุํมงาน / ฝุาย ให๎สามารถด าเนินไปตามแผนอยํางมีประสิทธิภาพและสามารถสนองความต๎องการและ
ให๎บริการได๎อยํางมีประสิทธิภาพถูกต๎องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ การจัดซื้อจัดจ๎าง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย   
การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงตํางๆที่เก่ียวข๎อง เป็นไปอยําง
ถูกต๎อง เพื่อประสิทธิภาพและความคลํองตัวในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบการท างานให๎มี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุํมงาน / ฝุาย ให๎สามารถด าเนินไปตามแผนอยํางมีประสิทธิภาพ  
และสามารถสนองความต๎องการและให๎บริการได๎อยํางมีประสิทธิภาพถูกต๎องตามระเบียบพัสดุ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตํอทางราชการและการท างานที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานพัสดุให๎สอดคล๎องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ       
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงตํางๆที่เก่ียวข๎อง 
  2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อจัดจ๎าง) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   
  - มีจ านวนวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ตํอการพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์  และพร๎อมอ านวย
ความสะดวกสนับสนุนงานของทุกกลุํมงาน / ฝุาย ให๎สามารถด าเนินไปตามแผนอยํางมีประสิทธิภาพ   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                - งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ
และด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงตํางๆที่
เกี่ยวข๎องอยํางถูกต๎อง และเป็นระบบอยํางถูกต๎องมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการ 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 

5.  งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท  

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม  : พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
        ประชุมชี้แจง/วางแผนการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นางพิกุล  เจ็กอยูํ 
และคณะท างาน 

  2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
        จัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบพัสดุ 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
        ตรวจสอบการปฎิบัติงาน 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
       รายงานผลการด าเนินงาน 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกจิกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 

- เครื่องพิมพ์ แบบ อิงค์เจท 
- กระดาษถํายเอกสาร ขนาด เอ4 
- แฟูม เอ4 2 หํวง สันกว๎าง 3.5 cm  
- แฟูม เอ4 2 หํวง สันกว๎าง 3 นิ้ว  
- คลิปหนีบกระดาษ   
- ลวดเสียบกระดาษ 
- คลิปบอร์ด A4   
- กระดาษโพตส์อิท   
- แล็กซีน   
- กระดาษสี ขนาด เอ4 (คละสี)   
- ตระกร๎าใสํเอกสาร   
- ตรายาง 
- กาวลาเทกซ์ 
- ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8 และ เบอร์ 10 
- ปากกาเพ๎นท์มาร์คเกอร์  
- อากรแสตมป์ 

5,000 - 1,000 4,000 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 - 1,000 4,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ   
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

1000 - 2,000 - 1,000 - 1,000 - 
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8. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
          มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
ตํางๆที่เกี่ยวข๎องอยํางถูกต๎อง และเป็นระบบอยํางถูกต๎องมี
คุณภาพ 

 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง

ตามระเบียบ 

 
- รายงานการ 
จัดซื้อจัดจ๎าง 

ผลลัพธ์ 
 1. มีวัสดุที่เอื้อตํอการพัฒนางานระบบงานพัสดุและ
มีเครื่องพิมพ์ที่สามารถท างานรองรับระบบการจัดซื้อจัดจ๎างอ
ยํางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  2. ทุกฝุาย/งานในโรงเรียนได๎ของตามวัตถุประสงค์
ถูกต๎องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงตํางๆที่เกี่ยวข๎องและเกิดประโยชน์ตํอทาง
ราชการ 
         3. ด าเนินการเบิก – จําย พัสดุและควบคุมการ
จ าหนํายถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการ 

 
- สังเกต 

- สอบถาม 
- ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ๎างตามระเบียบ 

 
- แบบสอบถาม 
- รายงานการ 
จัดซื้อจัดจ๎าง 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีระบบงานพัสดุและมีเครื่องพิมพ์
เอกสารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถรองรับการท างานในระบบ e-GP ท าให๎การปฏิบัติงานพัสดุได๎ตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงตํางๆ และสามารถเบิกจํายเงิน
งบประมาณได๎ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว๎ได๎อยํางถูกต๎องและเป็นระบบได๎อยํางคุ๎มคํา มีประสิทธิภาพ 
โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎และท าให๎ทุกงาน/ฝุายในโรงเรียนได๎พัสดุตามก าหนดระยะเวลาในการใช๎งาน 
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   ลงชื่อ       ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
                                                       (นางพิกุล  เจ็กอยูํ) 
                                             หัวหน๎ากลุํมงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 
 
 

           ลงชื่อ                      เสนอโครงการ    
             (นางศลิษา  ช านาญชําง) 
    ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมงานบริหารงบประมาณ 
 
 

     ลงชื่อ                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                           รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 
      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
โครงการ : ธนาคารโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน : ข๎อที่ 2  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 4   สพฐ. ข๎อที่ 1, 4   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
          ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแหํงหนึ่งที่เข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเราเพราะธนาคารเป็น
สถานที่รับฝาก – ถอนเงิน การออมทรัพย์โดยการฝากเงินไว๎กับธนาคารเป็นการสร๎างนิสัยในการประหยัดอด
ออม 

ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจ าลอง ที่ด าเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครู-อาจารย์ และพนักงาน
ธนาคารออมสินเป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนผู๎ปฏิบัติงานในธนาคาร
โรงเรียน เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซึ่ง
เจ๎าหน๎าที่ของธนาคารโรงเรียนประกอบด๎วยนักเรียนเป็นผู๎ปฏิบัติงาน ท าหน๎าที่ผู๎จัดการ พนักงานการเงิน 
พนักงานบัญชี พนักงานติดตํอ และพนักงานลงรายการ  
 เพ่ือให๎นักเรียนมีเงินเก็บไว๎ใช๎จํายในยามจ าเป็นสิ่งที่โครงการธนาคารโรงเรียนมุํงหวังก็คือให๎เด็กรู๎จัก
การท างานที่ต๎องมีความซื่อสัตย์และมีความสุจริตเพราะวําการท างานที่เกี่ยวข๎องกับเงินนั้น ต๎องมีความซื่อสัตย์
ต๎องมีความสุจริตเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นรากฐานน าไปสูํสังคมท่ีดีคนก็จะมีระเบียบของชีวิต มีสังคมที่ไมํต๎องเสี่ยงกับ
ความที่มีการกระท าที่ไมํถูกต๎องเกิดขึ้นมากนักธนาคารโรงเรียนจะเน๎นเฉพาะเรื่องการฝากเงินกับถอนเงิน เด็กก็
จะเริ่มค๎ุนเคยกับการที่จะรับฝากเงิน ถอนเงิน ท าบัญชีคือชีวิตประจ าวันของเด็ก เมื่อโตขึ้นเป็นผู๎ใหญํสิ่งเหลํานี้
เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต๎องรู๎เป็นการจัดระเบียบชีวิตของตน ถ๎าไมํมีระเบียบชีวิตวําจะใช๎จํายกันอยํางไร รายได๎เป็น
ยังไง จํายเป็นยังไงจะไมํมีทางที่จะก าหนดแผนชีวิตของตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการที่
เพียงแตํให๎เด็กรู๎จักการอดออม เด็กยังรู๎จักฝึกงาน ท างานเป็น ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ต๎อนรับลูกค๎าเป็น คือเรื่อง
ส าคัญในสังคมไทยการให๎บริการนั้นเป็นเรื่องซึ่งการแขํงขันการมีชีวิตอยูํรอดในอนาคต ธนาคารโรงเรียนจึงเป็น
เปูาหมายคือการที่ให๎เด็กฝึกงานในภาคปฏิบัติจริงคุ๎นเคยกับระบบการเงินจริง ได๎มีการออมด๎วยตัวเองให๎เกิด
ความรู๎สึกโดยการออมทรัพย์อยํางเป็นระบบนั้นจะชํวยได๎ 
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2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการรู๎จักประหยัด  อดออม  และสามารถด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  
     2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช๎ใน 
ชีวิตประจ าวันได๎ 
     2.3  เพ่ือให๎นักเรียนเป็นผู๎มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเพียรพยายาม  ขยัน  
อดทน  ละเอียด รอบคอบในการท างาน  และเสียสละเพ่ือสํวนรวม  
     2.4  เปิดโอกาสให๎นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอยํางมีข้ันตอน 
     2.5  สํงเสริมให๎นักเรียนมีเงินเก็บไว๎ใช๎จํายเมื่อยามจ าเป็น 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
           3.1.1 ร๎อยละ 100  ของนักเรียนเข๎ารํวมโครงการธนาคารโรงเรียน และมีเงินออมกับธนาคาร 

         โรงเรียน 
            3.1.2 ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่เป็นเจ๎าหน๎าที่ธนาคารโรงเรียนเข๎าใจระบบธนาคาร และ 
                    ปฏิบัติงานธนาคารเบื้องต๎นได๎อยํางมีระบบ      

      3.2 เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยด๎านการประหยัดและการออม 
            3.2.2 นักเรียนที่เป็นเจ๎าหน๎าที่ธนาคารโรงเรียนท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมี 
                    ความสุข มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต       
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน              
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียม (Plan) 
1. ประชุมวางแผนด าเนินการ 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 
เม.ย. 64 
พ.ค. 64 

 
 

นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง 
และ 

  คณะกรรมการด าเนินงาน 
ธนาคารโรงเรียน 

2.ขั้นปฎิบัติ (DO) 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาปรับปรุงส านักงานธนาคาร
โรงเรียน 
จัดซื้อชั้นวางใบฝาก-ใบถอน 
 

 
 
 

เม.ย 64 - พ.ค 64 
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กิจกรรมที่ 2  สุดยอดนักออม 
1. พิจารณานักเรียนที่มีการออมเงินประจ า 
2. มอบเกียรติบัตรให๎สุดยอดนักออม 

กิจกรรมที่ 3  สัปดาห์การออม 
จัดกิจกรรมสํงเสริมการออม เชํน 
   - ประกวดค าขวัญ 
   - ประกวดเรียงความ 
   - ประกวดวาดภาพ 
   - ประกวดกระปุกออมสินท ามือ 
จัดสัปดาห์สํงเสริมการออม 

 
 

พ.ค. 64-ก.พ. 65 
มี.ค.65 

 
ม.ค. 65  

 
 
 

ก.พ. 65 
 

3.ขั้นติดตามผล (Check) 
     ประเมินผลและสรุปรายงานการด าเนินการ 
4. ขัน้สรุปรายงานผล (Action) 
 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

ก.พ. 65 
 
 

มี.ค. 65 
 
5. งบประมาณที่ใช้  2,700 บาท 
 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

- ประกวดค าขวัญ 
- ประกวดเรียงความ 
- ประกวดวาดภาพ 
- ประกวดกระปุกออมสินท ามือ 
-จัดซื้อชั้นวางใบฝาก-ใบถอน 

 
 

      500 
 

     2,200 

   
 
   500 
 
   2,200 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 2,700 - -     2,700 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ    
     

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 2,700 - - - - - 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนร๎อยละ 100 มีการออม
เงินกับธนาคารโรงเรียน 

1.รวบรวมสถิติผู๎เปิดบัญชีเงินฝาก
กับธนาคารโรงเรียน 
2. สอบถามความพึงพอใจในการ
ให๎บริการของธนาคารโรงเรียน 

1. แบบบันทึกการเปิดบัญชีเงิน
ฝาก 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      9.1 นักเรียนมีสินัยการประหยัด และรู๎จักการออมเงิน 

 9.2 นักเรียนมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคาร มีความรู๎ด๎านการบริหาร การบริการ และ 
 การท างานอยํางมีขั้นตอนเป็นระบบ 

9.3  นักเรียนท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข และมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
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    ลงชื่อ                  ผู๎เสนอโครงการ 
                                                  (นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง) 
                                                   หวัหน๎ากลุํมงานธนาคารโรงเรียน 

 
 

 
              

   ลงชื่อ                     ผู๎เสนอโครงการ    
            (นางศลิษา  ช านาญชําง) 
                                   ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมงานบริหารงบประมาณ 
 

 
 

   ลงชื่อ                  ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                           รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                   (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                               ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 3   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 3      สพฐ. ข๎อที่ 3   กระทรวงฯ ข๎อที่  2-4    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2 ตัวบํงชี้ที่ 4 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ          โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางแพรวนภา  เมฆตานี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะครูและบุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนาตนเองเพ่ือน าไปพัฒนาวิชาชีพครูได๎
ครบทุกคน แตํยังมีบุคลากรบางสํวนที่ได๎รับการพัฒนาไมํครบทุกด๎าน นั่นคือจ านวนชั่วโมงท่ีได๎รับการพัฒนาไมํ
เป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของการพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือได๎วําเป็นหัวใจส าคัญ
ของการพัฒนาการศึกษา  เป็นผู๎ที่ให๎การสํงเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน เพ่ือให๎บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ าเป็นต๎องหมั่นฝึกฝนและ
พัฒนาตนเองอยูํเสมอ มีการแสวงหาความรู๎และ เทคนิค วิธกีารใหมํ ๆ อีกท้ังต๎องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการ
เรียนรู๎ จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ทั้งในและนอก สถานศึกษา ประกอบกับสถานศึกษา ต๎องมีการเตรียม ความ
พร๎อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียน การสอนแกํ ผู๎เรียนให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมมากขึ้นและ ครบทุกด้าน 
 โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน นั่นคือ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมี
ระบบภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีพอสมควร ตํอการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
ทั้งนี้ จะต๎องอาศัยความรอบรู๎ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยํางยิ่งในการน าวิชาการตําง ๆ มาใช๎ใน
การวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต๎องเสริมสร๎างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ  
          จากผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 2563  ด๎วยสถานการณ์แพรํระบาดของโรคโค
วิด – 19 บางกิจกรรมต๎องยกเลิก เชํนการประชุมสัมมนาทางวิชาการของกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมัง
คลาภิเษก และผู๎รับผิดชอบได๎รับมอบหมายให๎สอนจ านวน 25 คาบ ท าให๎ท างานในฝุายได๎ไมํเต็มที่ 
 



แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 199 

 

2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานฝุายบุคคล 
    2.2 เพ่ือวางแผนอัตราก าลังครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    2.3 เพ่ือให๎ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน   
         แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษา น ามาสร๎างองค์ความรู๎ในการจัดการเรียนการสอน      
         พร๎อมเทคนิคการสอนที่สร๎างองค์ความรู๎ให๎กับนักเรียน 
    2.4 เพ่ือจัดท างานทะเบียนและสถิติข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    2.5 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
    2.6 เพ่ือเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจแกํข๎าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน๎าที่ 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
 3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกทุกคน ได๎รับการ
พัฒนา ร๎อยละ 100  
        3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกทุกคน ได๎รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง ร๎อยละ 100  
 3.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกทุกคน ได๎รับการ
เสริมสร๎างขวัญและก าลังใจ ร๎อยละ 100 
   3.2  เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ระบบงานในฝุายบรืหารบุคคลเป็นปัจจุบัน 
 3.2.2 ระบบงานท างานทะเบียนและสถิติข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีข๎อมูลครบถ๎วน

สมบูรณ์ 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ  
และก าหนดหน๎าที่รับผิดชอบ  

6 –   
9 เม.ย. 64 

ผู๎บริหาร 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- ด าเนินกิจกรรมในโครงการ  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานในฝุายบุคคล  

 
15 เม.ย. 64 - 31 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครู  
กิจกรรมที่ 3 สร๎างขวัญ ก าลังใจและยกยํองเชิดชูเกียรติ 
กิจกรรมที่ 4 สร๎างขวัญ ก าลังใจและยกยํองเชิดชูเกียรติ 
กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

มี.ค.65 
 
 

1 - 31 มี.ค.65 

ฝุายบุคคล 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 1 - 31 มี.ค. 65 ฝุายบุคคล 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 1 - 31 มี.ค. 65 ฝุายบุคคล 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  10,000  บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. พัฒนาระบบงานบุคลากร  
2. เพ่ือวางแผนอัตราก าลังครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.จัดท างานทะเบียนและสถิติข๎าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
6. เสริมสร๎างขวัญและก าลังใจข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
 

10,000 
 
 

 5,000 
 

5,000 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 - 5,000 5,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 2,000 - 3,000 - 5,000 - 

 
 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได๎รับการ
พัฒนา ร๎อยละ 100  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง ร๎อยละ 100  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการเสริมสร๎างขวัญ
และก าลังใจ ร๎อยละ 100 

 
สังเกต 

สอบถาม 

 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
1. ระบบงานในฝุายบุคคลเป็นปัจจุบัน 
2. ระบบงานท างานทะเบียนและสถิติข๎าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีข๎อมูลครบถ๎วนสมบูรณ์ 

 
 

สังเกต 
สอบถาม 

 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    9.1 ระบบงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
    9.2 มีการวางแผนอัตราก าลังคร ูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน 
    9.3 ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน   
         แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษา น ามาสร๎างองค์ความรู๎ในการจัดการเรียนการสอน      
         พร๎อมเทคนิคการสอนที่สร๎างองค์ความรู๎ให๎กับนักเรียน 
    9.4 งานทะเบียนและสถิติข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  
    9.5 ครูได๎รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ อยํางน๎อยภาคเรียนละ  
         1 ครั้ง  
    9.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่ 
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     ลงชื่อ        ผู๎รับผิดชอบและเสนอโครงการ         
                        (นางแพรวนภา  เมฆตานี) 
      ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
โครงการ : การด าเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 1-6    สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1-4     สพฐ. ข๎อที่ 1-6   
 กระทรวงฯ ข๎อที่ 1, 3-5, 9      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1.1, 1.2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
การดูแลชํวยเหลือนักเรียน คือ การสํงเสริมพัฒนาการปูองกันและการแก๎ไขปัญหาให๎แกํนักเรียน  

เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณลักษณะที่ประสงค์ มีภูมิคุ๎มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการด ารงชีวิตและ
รอดพ๎นจาก สภาวะวิกฤติตํางๆ ได๎อยํางปลอดภัย ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน หมายถึงกระบวนการการ
ด าเนินงานดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ มีข้ันตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรดูแลชํวยเหลือนักเรียน
อยํางเป็นระบบ โดยการมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกฝุายทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได๎แกํ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู๎ปกครอง ชุมชน ผู๎บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและ
มีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได๎ เป็นระบบที่เน๎นกระบวนการ วิธีการด าเนินงานดูแลชํวยเหลือนักเรียน
อยํางมีขั้นตอน พร๎อมด๎วยเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน โดยมีฝายกิจการนักเรียน งานแนะแนว งานสํงเสริม
สุขภาพ งานระเบียบวินัย งานปูองกันสารเสพติด งานระดับชั้นและคณะครูที่ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินการสํงเสริม ดูแลชํวยเหลือนักเรียนในด๎านตําง ๆ ภายในโรงเรียน และประสานความรํวมมือกับ
ผู๎ปกครอง และองค์กรภายนอก โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานและพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือให๎การด าเนินงานดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นไปอยํางมีระบบ มีประสิทธิภาพ  
 2.2. เพ่ือให๎โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง ชุมชน องค์กรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง มีการ
ท างาน รํวมกัน มีรํองรอยการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได๎ 
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3. เป้าหมาย  
     3.1  เชิงปริมาณ  
           3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ 
           3.1.2 นักเรียน โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง ชุมชน องค์กรและหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง มี
การท างาน รํวมกัน มีรํองรอยการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได๎ 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลืออยํางทั่วถึงและตรงสภาพปัญหา  
           3.2.2 สัมพันธภาพระหวํางครูกับนักเรียนเป็นไปด๎วยดีและอบอํุน  
           3.2.3 นักเรียนรู๎จักตนเอง ควบคุมตนเองได๎ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ซึงเป็นรากฐาน
ในการ พัฒนาความเกํง (IQ) คุณธรรม จริยธรรม (MQ) และความมํุงมันที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ)  
           3.2.4 นักเรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข และได๎รับการสํงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอยํางรอบด๎าน  
           3.2.5 ผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยํางเข๎มแข็งจริงจัง ด๎วยความเสียสละ เอา
ใจใสํ 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
 - มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
 - วิเคราะห์สภาพความพร๎อมพ้ืนฐานของโรงเรียน  
- สร๎างความตระหนักและความเข๎าใจกับ บุคลากร  
- ด าเนินการตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
1) รู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
2) การคัดกรองนักเรียน  
3) การสํงเสริมนักเรียน  
4) การปูองกัน  
5) การแก๎ไขปัญหา  

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 
คณะครูที่ปรึกษา 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6) การสํงตํอ 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  

 นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
- รับข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะจากผู๎เกี่ยวข๎องเป็น แนวทาง
ในการด าเนินงาน/พัฒนางาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

มีนาคม 65 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  22,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- การจัดท าเอกสาร 
- การประชุมผู๎ปกครอง 
- การเยี่ยมบ๎าน 
- บริการเครื่องปูองกันโควิด 
- แหลํงบริการเครื่องล๎างมือปูองกัน 

22,000  5,000 17,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 22,000 - 5,000 17,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 10,000 - 7,000 - 5,000 - 
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
นักเรียนได๎รับการดูแลชํวยเหลือทุกคน 
ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
 1. โรงเรียนมีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ
วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได๎มาตรฐานสามารถตรวจสอบได๎ 
2. นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา
เพียบพร๎อมด๎วยคุณธรรมจริยธรรมและด ารงตนอยูํในสังคมอยําง
มีความสุข 
3. ครู ผู๎ปกครอง  มีศักยภาพในการรํวมกันดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนอยํางเป็นระบบ                              

-การตรวจสอบ 
-การสังเกต 
-การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

-เอกสาร 
-แบบประเมิน 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    นักเรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ “ดีเกํงและเรียนรู๎อยํางมีความสุขและจบการศึกษาภาคบังคับ” 
 

ลงชื่อ               ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ    ผู๎เสนอโครงการ 
         (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว)                    (นางแพรวนภา  เมฆตานี) 
  หัวหน๎ากลุํมงานกิจการนักเรียน                              ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
                  ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
                           () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนและความประพฤติ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนกลยุทธ์ ข๎อที่ 1, 2, 5      สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1, 2, 5      สพฐ. ข๎อที่ 1,3   
 กระทรวงฯ ข๎อที่ 4,  
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุธา  มั่นค า 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
1. หลักการเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได๎ก าหนดความ
มุํงหมายและหลักการจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ความสุข มาตรา 24 ระบุวําการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู๎ด๎าน
ตํางๆ อยํางได๎สัดสํวน รวมทั้งปลูกฝังคํานิยม 
ที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกวิชา สํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ ตลอดจนมีการ
ประสานงานกับบิดา มารดา ผู๎ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อรํวมกันพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ และ
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาด๎านวินัยของนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พบวํามีนักเรียน
จ านวนหนึ่งที่ขาดวินัยในตนเอง สังเกตจากการมาสาย ขาดความรับผิดชอบ ขาดภาวการณ์เป็นผู๎น า มี
คุณลักษณะที่ไมํพึงประสงค์ จึงต๎องการพัฒนานักเรียนให๎ดีขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
    2.2 เพ่ือให๎นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีวินัยที่ดีเป็นที่พึงประสงค์ 
    2.3 เพ่ือให๎โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมที่สวยงามนําอยูํอาศัย  
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ านวน 425 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  มีวินัยที่ดี เป็นคนดีและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
  1.1 รวบรวมปัญหาด๎านวินัยนักเรียน 
  1.2 ประชุมคณะท างาน ก าหนดกิจกรรม 
  1.3 เสนอขออนุมัติโครงการ 

เม.ย. 2564 

นางสาวสุธา  มั่นค า 
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ 
  2.1 ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนแจ๎งกฎระเบียบของ
โรงเรียน 
  2.2 ด าเนินการตามโครงการ 

พ.ค. 2564 – มี.ค. 2565 

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
  3.1 ติดตามผลการด าเนินงาน 
  3.2 ประเมินผลการด าเนินงาน 
  3.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2565 

 

5. งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- กระดาษท าเกียรติบัตร 
- แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
- คําอบรม สัมมนา 

500 
1,500 
3,000 

- - 
500 

1,500 
3,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 - - 5,000 
 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 64–30 มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 64–30 ก.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 64–31 ธ.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 65–31 มี.ค. 65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

1,000 - 1,000 - 1,500 - 1,500 - 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
นักเรียนมีโรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก จ านวน 425 คน 

 
สังเกต 
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

ผลผลิต 
นักเรียนร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนมี
คํานิยมหลัก 12 ประการ  

 
สังเกต 
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมืองดี
ของชุมชนและประเทศชาติ 
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  ลงชื่อ                  ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
                                    (นางสาวสุธา  มั่นค า) 
 
 
 

  ลงชื่อ    ผู๎เสนอโครง 
                              (นางแพรวนภา  เมฆตานี) 
  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 
 

  ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
            รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                  (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 1   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1, 2    สพฐ. ข๎อที่ 1, 3   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1  ตัวบํงชี้ที่ 1.2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ          โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายฉัตรมงคล ไกรโกญจะนาท  นางถนอมศรี จั่นแก๎ว แพรวนภา เมฆตานี  

นางสาวสุธา มั่นค า และครูที่ปรึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ             1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 

1. หลักการและเหตุผล 
ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่โรงเรียนได๎ด าเนินการแก๎ไขอยํางจริงจัง เพราะปัญหายาเสพติด

มีการแพรํระบาด ในทุกพ้ืนที่ได๎ทวีความรุนแรงสํงผลให๎นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
มีพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์  เชํน ปัญหาหนีเรียน ขาดเรียน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เที่ยวกลางคืน การพนัน  
การทะเลาะวิวาท ติดเกม สื่อลามกอนาจาร  ฟุุมเฟือย และวัตถุนิยมเป็นฐาน และมีโอกาสติดโรคเอดส์ 
โรคติดตํอร๎ายแรง ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญในการพัฒนารํางกาย จิตใจ และสติปัญญา ของนักเรียนให๎มีคุณภาพ  

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เห็นความส าคัญดังกลําว จึงได๎จัดโครงการ การปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และสื่อออนไลน์ เพื่อปูองกันแก๎ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา โดยน๎อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไมํติดยาเสพติด 
2.2 เพ่ือปูองกันการแพรํยาเสพติดเข๎ามาในโรงเรียน    
2.3 เพ่ือรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติดอยํางตํอเนื่อง 
2.4 เพ่ือสํงเสริมการเลํนกีฬาต๎านยาเสพติด 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ านวน 425 คน 
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          3.1.2 ผู๎แทนชุมชน ผู๎ปกครอง องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมจ านวน 60 คน มีการสร๎างภาคี 
                  เครือขํายมีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ในโรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกไมํยุํงเก่ียวกับยาเสพติดและโรคเอดส์  
                   100 เปอร์เซ็นต์            
           3.2.2 ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 อยูํในระดับดีมาก  
 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

มี.ค. 2564 
เม.ย. 2564 
เม.ย. 2564 

 
 
 
 
 
นายฉัตรมงคล ไกรโกญจะนาท 
นางถนอมศรี จั่นแก๎ว 
นางแพรวนภา  เมฆตานี 
นางสาวสุธา มั่นค า 
ครูที่ปรึกษา 
 

    1.1 รวบรวมปัญหายาเสพติด 
    1.2 ประชุมคณะท างานก าหนดกิจกรรม 
    1.3 เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  

พ.ค. 2564 – มิ.ย. 2564 
ตลอดปีการศึกษา 2564 

1 ก.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564 
1 ต.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564  
1 ก.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564 

    2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
    2.2 คัดกรองตรวจปัสสาวะนักเรียน 
    2.3 จัดกิจกรรมกีฬา ต๎านยาเสพติด 
    2.4 จัดกิจกรรมรณรงค์ตํอต๎านโรคเอดส์ 
    2.5 จัดอบรมเรื่องพิษภัยของยาเสพติด 
3. ข้ันติดตามผล (Check)  

ตลอดปีการศึกษา 2564     3.1 ติดตามผลการด าเนินงาน 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  

ตลอดปีการศึกษา 2564    4.1 ประเมินผลการด าเนินงาน 
   4.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  3,000 บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

     - คัดกรองตรวจปัสสวะนักเรียน 
     - จัดกิจกรรมรณรงค์ตํอต๎านโรคเอดส์ 
     - จัดกิจกรรมกีฬา ต๎านยาเสพติด 
     - จัดอบรมเรื่องพิษภัยของยาเสพติด 

500 
1,000 
500 

1,000 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

500 
1,000 
500 

1,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,000 - - 3,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
1,000 - 1,000 - 1,000 - - - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
-นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ านวน 425 คน 
- ผู๎แทนชุมชน ผู๎ปกครอง องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมจ านวน 
60 คน มีการสร๎างภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ในโรงเรียน 

 
 

สังเกต 
สอบถาม 

  
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
- ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนปูองกันตนเอง ให๎หํางไกลยาเสพติดและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
- ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย 
 มีความพึงพอใจ อยูํในระดับดีมาก ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด โรคเอดส์ ในโรงเรียน 

 
 

สังเกต 
สอบถาม 

  
 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    9.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ไมํยุํงเก่ียวกับยาเสพติด และประพฤติตนที่เหมาะสม 
กลับตัวเป็นนักเรียนที่ดี 
    9.2 โรงเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน มีความรํวมมือกันในการปูองกัน และแก๎ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ใน
โรงเรียน  
 
  

   ลงชื่อ                     ผู๎รับผดิชอบโครงการ 
                     (นายฉัตรมงคล ไกรโกญจะนาท) 
                                                

 

   ลงชื่อ        ผู๎เสนอโครงการ 
                                           (นางแพรวนภา  เมฆตานี) 
                                  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 
 

     ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน : ข๎อที่ 1, 5  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1   สพฐ. ข๎อที่ 1  กระทรวงฯ ข๎อที่  4 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

สังคมไทยเป็นสังคมประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย มีสิทธิ เสรีภาพ มีความ
เสมอภาคและอยูํภายใต๎ขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
นักเรียนในฐานะท่ีเป็นประชากรของประเทศ ยํอมมีสิทธิ เสรีภาพ มีความเสมอภาคในทุกด๎าน จึงควรตระหนัก
ถึงบทบาทและหน๎าที่ของตนภายใต๎การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให๎นักเรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 

     2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ และมีสํวนรํวมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบ 

ประชาธิปไตย  

2.3 เพ่ือให๎นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู๎น า และผู๎ตามในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต๎อง    

2.4 เพ่ือให๎นักเรียน รู๎จักบทบาท หน๎าที่ สิทธิของตนเองและผู๎อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 

2.5 เพ่ือให๎นักเรียน เคารพ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตําง 

3. เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนที่ใช๎สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
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 3.1.2 คณะกรรมการโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 เพ่ือฝึกฝนให๎นักเรียนเข๎าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

 3.2.2 เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักใช๎สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน๎าที่ของตนเอง 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

(P) ขั้นเตรียมการ 
 - วางแผนประสานงานฝุายตํางๆ  
 - จัดท าโครงการ 
 - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 - แตํงตั้งคณะท างาน 
 - ประชุมชี้แจงคณะท างาน 

พ.ค. 64  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายสุทธิพร  จันทรฝ์อย 

และคณะท างาน 
 
 

(D) ขั้นด าเนินการ  

1. ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ ของโครงการ  

2. แตํงตั้งกรรมการด าเนินงาน รับผิดชอบ  

3. รับสมัครประธานนักเรียน  

4. ผู๎สมัครประธานนักเรียนหาเสียง และน าเสนอนโยบาย  

5. ลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน  

6. แตํงตั้งประธานนักเรียน พร๎อมทั้ง ให๎ประธานนักเรียนแตํงตั้ง 

คณะกรรมการนักเรียนในแตํละฝุาย เพ่ือก าหนดนโยบายให๎นักเรียนได๎ 

ปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู๎ให๎ค าปรึกษา  

7. ประชุมกรรมการนักเรียน เดือนละ 2 ครั้งและด าเนินนโยบายของ 

คณะกรรมการนักเรียน  

8. สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก๎ไข 

พ.ค. 64 

(C) ขั้นนิเทศ ติดตาม ประเมินผล - ติดตาม/ เสนอแนะ/ ให๎ 

ค าปรึกษา/ประเมินผล 

ตลอดภาคการศึกษา 

2564 

(A) ขั้นปรับปรุงแก้ไข - น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผน

พัฒนา 

ตลอดภาคการศึกษา 

2564 
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4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

5. งบประมาณที่ใช้  3,600  บาท 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมสภานักเรียน 
 

3,600 - - 3,600 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,600 - - 3,600 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ   
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
500 - 2,000 - 500 - 600 - 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนได๎ใช๎ชีวิตใน โรงเรียนอยํางมี
รูปแบบและมี สาระ มีการเสริมสร๎างการ
รวมกลุํมของนักเรียน เพ่ือประสานการ 
ท างานและด าเนินงานในเรื่องที่เก่ียวข๎อง
กับบทบาทหน๎าที่ และ ขอบเขตของ
นักเรียน ให๎เกิดวิถีประชาธิปไตยใน
โรงเรียนร๎อยละ 90  
2. นักเรียนครูและผู๎รับผิดชอบงานสภา
นักเรียน มีความรู๎ความ เข๎าใจใน
กระบวนการท างานของสภานักเรียน 

- ส ารวจความพึงพอใจ 
- สังเกตพฤติกรรมการเข๎ารํวม
กิจกรรม 

- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
- สังเกตพฤติกรรม 
- แบบสังเกต  
- แบบสอบถาม  
- สภาพจริง  
- เอกสารหลักฐาน  
- ภาพถําย 
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สํงเสริมการ ด าเนินงานของสภานักเรียน
ในโรงเรียน มีความพร๎อมในการจัด 
กิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
สามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ สังคม 
โดยยึดหลักนิติธรรมได๎เป็นบุคคลที่มี
ศักยภาพมีความ ตระหนักในการเคารพ
กฎกติกาของโรงเรียนร๎อยละ 90 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

 นักเรียนใช๎ชีวิตในโรงเรียนอยํางมีรูปแบบและมีสาระ มีการรวมกลุํมของนักเรียน เพ่ือประสานการ

ท างานและด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข๎องกับบทบาทหน๎าที่ และขอบเขตของนักเรียนให๎เกิดวิถีประชาธิปไตยใน  

โรงเรียน และสังคม คณะครู นักเรียนและผู๎รับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ ในกระบวนการ  

ท างาน การด าเนินงานของสภานักเรียน มีความพร๎อมในการจัดกิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  วิเคราะห์

ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาสังคมโดยยึดหลักนิติธรรมได๎เป็นบุคคลที่มีศักยภาพมีความตระหนักใน  การเคารพกฎ

กติกาของสังคม   

ลงชื่อ              ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ            ผู๎เสนอโครงการ 
         (นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย)                                      (นางแพรวนภา  เมฆตานี) 
                     ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 

         ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ                                      

       ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
โครงการ :  TO BE NUMBER ONE 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 1-6  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1-4   สพฐ. ข๎อที่ 1-6   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1,3 ตัวบํงชี้ที่ 1.2, 2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาส าคัญของชาติ ซึ่งบั่นทอนชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนใน

ชุมชน ตั้งแตํระดับครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงประเทศชาติ จึงได๎มีการจัดท าโครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมท่ีรวบรวมคนดี คนเกํงและคนที่มี
อุดมการณ์ที่จะสร๎างกิจกรรมดีๆ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดรํวมกัน สามารถจัดตั้งขึ้นได๎ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดยชมรมในสถานศึกษาสมาชิกได๎แกํ นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษานั้นๆ ชุมชนนั้นๆ ที่ส าคัญต๎องเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให๎สมาชิกใช๎ เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์เกิด
ความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณคําของตนเอง อันเป็นหนทางหํางไกลยาเสพติด รวมทั้งให๎โอกาสและ
สนับสนุนการคืนคนดีสูํสังคมของสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” กิจกรรมภายใน เชํน การจัดกีฬาสี การจัด
ประกวดตํางๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ สํวนกิจกรรมภายนอก เชํน การไปรํวมเดินรณรงค์โครงการเพ่ือสังคม
ตํางๆ การไปชํวยท าความสะอาด เก็บขยะ ทาสีก าแพงวัด หรือ ดูแลผู๎สูงอายุ เป็นต๎น กิจกรรมของชมรมตําง
จากกิจกรรมของศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพราะกิจกรรมของศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE จัดได๎เฉพาะภายในศูนย์และเพ่ือสมาชิกที่มาใช๎บริการที่ศูนย์ภายใต๎กรอบ "ปรับทุกข์ สร๎างสุข แก๎ปัญหา 
และพัฒนา EQ" โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน และพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 

2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ่ือสร๎างกระแสคํานิยมและเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันทางจิตใจในกลุํมเยาวชนไมํให๎ยุํงเก่ียวกับยาเสพติด  
     2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให๎เป็นคนรุํนใหมํที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง  
     2.3 เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให๎จัดกิจกรรมสร๎างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม  
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     2.4 เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและยอมรับผู๎มีปัญหายาเสพติด โดยให๎โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม  
     2.5 เพ่ือเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในกลุํมประชาชนและเยาวชนทั่วไป 
เปูาหมายหลัก วัยรุํนและเยาวชนอายุ 6-24 ปี กลุํมเปูาหมายรองประชาชน ทั่วไป 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ 
          3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในมีภูมิคุมกันมีศักยภาพใชํเวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ฯลฯ 
          3.1.2 ผู๎แทนชุมชน ผู๎ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน  
                  รวมจ านวน 425 คน มีสํวนรํวมในการพัฒนา /ปรับปรุง 

   3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให๎เป็นคนรุํนใหมํที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 
           3.2.2 ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 
                   อยูํในระดับ(ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช๎ ปรับปรุง) 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
1. ขั้นเตรียม (Plan)  นางถนอมศรี 

จั่นแก๎ว 
และคณะ 

1) จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ  
2) ติดตํอประสานกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการด าเนินงานตามโครงการ  

กรกฎาคม 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
1) จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เสริมสร๎างความตระหนักและ
ภูมิค๎ุมกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป  
2) จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไมํพ่ึงยาเสพติด 
โดยใช๎ กระบวนการ 3 ย 3 ก  
3) จัดตั้งเครือขํายชุมชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม และการ
กลับคืนสูํสังคมของผู๎เสพยา เสพติดโดยสํงเสริม “การบ าบัดฟ้ืนฟูโดยใช๎
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง”  
4) จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไมํพ่ึงยาเสพติด 
5) ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ การจัดตั้งศูนย์เพ่ือน
ใจ TO BE NUMBER ONE 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- การอบรมให๎ความรู๎เรื่องยาเสพติด 
- การท าบุญทางศาสนา / ฟังเทศน์ 
- การจัดกิจกรรมที่ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ เชํน ฝึกอาชีพเพ่ือหา
รายได๎ 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
เก็บรวบรวมเอกสารกิจกรรมที่ท ามา 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
-สรุปผลการด าเนินงาน 

-รายงานผู๎บริหาร 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  3,300 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
งบประมา

ณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- น านักเรียนแกนน าเข๎าอบรม 
- จัดท าเอกสารเผยแพรํของชมรม 
- รวบรวมเอกสารการจัดกิจกรรมในวันส าคัญตําง ๆ 
- กิจกรรมห๎องเรียนสีขาว 

3,300   3,300 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,300 - - 3,300 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 1,500 - 1,000 - 800 - 
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
-นักเรียนได๎ท่ีมีความรู๎ ความสามารถ ออกไปพัฒนาชุมชน 
-สมาชิกมีภูมิค๎ุมกันทางจิตใจที่ดี และไมํไป ยุํงเกี่ยวกับยา
เสพติด  

สังเกต 
รายงานของครู 
ที่ปรึกษา 

แบบบันทึกประจ าชั้น 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
สมาชิกใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ สร๎างคุณคําของ
กิจกรรมผํานกระบวนการ PDCA , TQF, 3D และมีความ
เสียสละ มุํงมั่น อดทน และมีจิตอาสาตํอสังคม 

  

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 นักเรียนได๎ที่มีความรู๎ ความสามารถ ออกไปพัฒนาชุมชน และสังคมให๎มีความเจริญก๎าวหน๎า และชํวย
ขจัดปัญหายาเสพติดที่คุกคามใน สังคมประเทศ  
 9.2 สมาชิกมีรํางกายแข็งแรงและมีจิตใจที่เข๎มแข็ง เนื่องจากออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ และสมาชิกมี
ภูมิค๎ุมกันทางจิตใจที่ดี และไมํไป ยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด  
 สมาชิกใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ สร๎างคุณคําของกิจกรรมผํานกระบวนการ PDCA , TQF, 3D และมี
ความเสียสละ มุํงมั่น อดทน และมีจิตอาสาตํอสังคม(PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ยํอมาจาก 4 ค า 
ได๎แกํ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให๎เหมาะสม) ซึ่ง
วงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช๎ได๎กับทุกๆ เรื่อง นับตั้งแตํกิจกรรมสํวนตัว เชํน การปรุงอาหาร การเดินทาง
ไปท างานในแตํละวัน การตั้งเปูาหมายชีวิต และการด าเนินงานในระดับบริษัท)  (TQF คือกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (อังกฤษ: Thailand Qualifications Framework) นิยมยํอวํา ทีคิวเอฟ (TQF) เป็นกรอบงานส าหรับ
ใช๎เป็นฐานในการถํายโอนหนํวยกิตของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จัดท าโดยวิธีการควบคุมคุณภาพการ
สอน พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของไทยพัฒนามาจากแนวคิด 
National Qualifications Framework )(3D ยํอมาจากค าเต็มวํา 3 Dimension แปลเป็นไทยวํา "สามมิติ" 
ซึ่งค านี้อาจถูกใช๎อ๎างอิงได๎หลายความหมาย เชํน ... Stereoscopy คือเทคนิคการสร๎างภาพสามมิติ เป็น
เทคนิคที่เก่ียวกับการมองของมนุษย์ ท าให๎คนมองแล๎วรู๎สึกถึงความลึกได๎ด๎วยตา) 
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ลงชื่อ      ผู๎รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ           ผู๎เสนอโครงการ 
         (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว)                   (นางแพรวนภา  เมฆตานี) 
                                   ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล 
 

  ลงชื่อ                   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2564 

โครงการ : พัฒนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ธุรการ) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 6   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 4  สพฐ. ข๎อที่ 6   กระทรวงฯ ข๎อที่ 6 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  ตัวบํงชี้ยํอย 2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนัย ปานศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดระบบบริหารองค์กร  ให๎บริการ บริหารงานอื่น ๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  โดยมีบทบาทหลักในการประสานสํงเสริม
สนับสนุนและการอ านวยการ  ความสะดวกตําง ๆ ในการให๎บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุํงพัฒนา
สถานศึกษาให๎ใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยํางเหมาะสม  สํงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน๎นความโปรํงใส ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎  ตลอดจน  การมีสํวนรํวมของบุคคล  ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน๎อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิค๎ุมกัน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให๎บริการ  สนับสนุน  สํงเสริม  ประสานงาน และอ านวยการ  ให๎การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ  ด าเนินการงานธุรการ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม จ านวน 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล บุคลากรปีการศึกษา 2564  
 3.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรปฏิบัติหน๎าที่ราชการถูกต๎องตามระเบียบปฏิบัติ 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินการ (รายละเอียดในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 งานธุรการ ตลอดปีการศึกษา 

2564 

นายดนัย ปานศรี 

 4.1 งานสารบรรณ/วัสดุส านักงาน 
 4.2 น้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล/เบนซิน 
 4.3 คําโทรศัพท์/คําเชําอินเทอร์เน็ต 12 เดือน 
 4.4 ดวงตราไปรษณียากร/ธนาณัติ 
 4.5 คําไฟฟูา 12 เดือน 
 

5.  งบประมาณที่ใช้  270,000 บาท 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 วัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน 

270,000 

- - 270,000 
    คําไฟฟูา 12 เดือน    
    น้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล/เบนซิน    
    คําโทรศัพท์/คําเชําอินเทอร์เน็ต  
    12 เดือน 

   

    ดวงตราไปรษณียากร/ธนาณัติ    
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 270,000 - - 270,000 

 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
50,000 - 100,000 - 60,000 - 60,000 - 
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8. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ)   
 ร๎อยละ 100 ของบุคลากร นับจ านวน - 
ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   
 ร๎อยละ 100 ของบุคลากร นับจ านวน - 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากร/หนํวยงาน ได๎รับการบริการ สนับสนุน สํงเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให๎การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 

   ลงชื่อ          ผู๎รับผิดชอบและเสนอโครงการ  
                                                      (นายดนัย ปานศรี) 
   ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานทั่วไป             
    

   ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                           รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                   ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
โครงการ : งานอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน :ข๎อที่ 1-5  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1-5  สพฐ.ข๎อที่ 1, 5 กระทรวงฯ ข๎อที่ 4       
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายบุญทัน แก๎วมี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1.หลักการและเหตุผล   
             โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให๎การศึกษาแกํเยาวชนเพื่ออบรมบํมนิสัยให๎ทุกคนเป็นคนดี มีความรู๎ มี 

คุณธรรม จริยธรรมสามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข ปัจจุบันสภาพภูมิทัศน์โดยรอบสถานศึกษา

โดยเฉพาะต๎นไม๎รกรุงรังระเกะระกะท าให๎บรรยากาศไมํเอ้ืออ านวยตํอการจัดการเรียนการสอน และอยูํใน

สภาพไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อย มีผลตํอการพัฒนาตํอรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม โรงเรียน

เปรียบเสมือนบ๎านหลังที่สองของนักเรียน ซึ่งต๎องใช๎ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ไปวันหนึ่งๆมากกวําอยูํที่บ๎านซึ่ง

สมควรดูแลเอาใจใสํเป็นพิเศษ ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล๎อมและปรับภูมิทัศน์ ให๎มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมและ

ลดภาวะที่เป็นพิษ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทางโรงเรียนได๎จัดโครงการนี้ขึ้นมา 

2. วัตถุประสงค ์   
         2.1 เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดล๎อม ที่สะอาด รํมรื่น สวยงามและ
เป็นระเบียบ ไมํมีจุดอับหรือจุดเสี่ยงภายในโรงเรียน   
         2.2 เพ่ือให๎มีการบริหารจัดการแหลํงเรียนรู๎ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนและตอบสนอง
การเรียนรู๎ตํอผู๎เรียน     
         2.3 เพ่ือให๎เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพตํางๆของผู๎เรียน     
         2.4 เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 

3. เป้าหมาย  
          3.1 เชิงปริมาณ  
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          3.1.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษารํวมด าเนินโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส 
ปลอดภัย ไร๎มลพิษร๎อยละ90   

          3.1.2 นักเรียนร๎อยละ90 มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
          3.1.3 นักเรียนร๎อยละ90 มีความปลอดภัยในด๎านสวัสดิการตํางๆ 
          3.1.4 ผู๎ใช๎บริการร๎อยละ90 มีความพึงพอใจ 
 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณคําของสิ่งแวดล๎อมที่ท าให๎โรงเรียนสะอาด รํมรื่น 
สวยงามและเป็นระเบียบ  
          3.2.2 ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความสวยงาม 
          3.2.3 บรรยากาศเอ้ือตํอการเรียนการสอน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัย 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  

 
5.  งบประมาณที่ใช้  150,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4.1 งานซํอมบ ารุง 
    4.1.1 ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 
     4.1.2 กํอสร๎างโรงรถนักเรียน 

 - 50,000 100,000 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.1 งานซํอมบ ารุง 
    4.1.1 ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 
    4.1.2 กํอสร๎างโรงรถนักเรียน 
    4.1.3 ซํอมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร๎าง 
    4..1.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
4.2 งานสาธารณูปโภค 
    4.2.1 ซํอมแซมระบบน้ าประปา 
    4.2.2 ซํอมแซมระบบไฟฟูา 
    4.2.3 ซํอมแซมยานพาหนะ 
4.3 สิ่งแวดล๎อม 

ตลอดปีการศึกษา 2564 นายบุญทัน แก๎วมี 
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    4.1.3 ซํอมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร๎าง 
    4..1.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
4.2 งานสาธารณูปโภค 
    4.2.1 ซํอมแซมระบบน้ าประปา 
    4.2.2 ซํอมแซมระบบไฟฟูา 
    4.2.3 ซํอมแซมยานพาหนะ 
4.3 สิ่งแวดล๎อม 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 150,000 - 50,000 100,000 
 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
50,000 - 50,000 - 50,000 - - - 

  
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ     วิธีการประเมิน    เครื่องมือที่ใช้   
ผลผลิต (เชิงปริมาณ)    
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษารํวมด าเนินโครงการ
โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร๎มลพิษร๎อยละ90   

2. นักเรียนร๎อยละ90 มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
3. นักเรียนร๎อยละ90 มีความปลอดภัยในด๎านสวัสดิการตํางๆ 
4. ผู๎ใช๎บริการร๎อยละ90 มีความพึงพอใจ  

 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 

 
  

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)     
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณคําของสิ่งแวดล๎อม
ที่ท าให๎โรงเรียนสะอาด รํมรื่น สวยงามและเป็นระเบียบ  
2. ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความ
สวยงาม 
3. บรรยากาศเอ้ือตํอการเรียนการสอน นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความปลอดภัย 

 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ       
       9.1 โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดล๎อม ที่สะอาด รํมรื่น สวยงามและเป็นระเบียบ  ไมํมีจุดอับหรือจุด
เสี่ยงภายในโรงเรียน   
       9.2 มีการบริหารจัดการแหลํงเรียนรู๎ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนและตอบสนองการ
เรียนรู๎ตํอผู๎เรียน     
       9.3 เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพตํางๆของผู๎เรียน     
       9.4 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
 
 

ลงชื่อ     ผู๎รับผิดชอบ ลงชื่อ      ผู๎เสนอโครงการ 
           (นายบุญทัน  แก๎วมี)      (นายดนัย ปานศรี)   
                       ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานทั่วไป 
 
         

  ลงชื่อ                    ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ        ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : งานอนามัยโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 1  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 2     สพฐ. ข๎อที่ 1, 3   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 การสํงเสริมสุขภาพอนามัยพนักงานภายในองค์กรตํางๆ  ถือเป็นภารกิจส าคัญอยํางยิ่งขององค์กร
เพราะสุขภาพอนามัย ถือเป็นปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอความส าเร็จ และความล๎มเหลวในกรท างานหากบุคลากร
มีสุขภาพอนามัยไมํดี  รํางกายอํอนแอ  เจ็บปุวยงําย  จิตใจยํอมเกิดความเป็นทุกข์ วิตกกังวลเครียด  นอนไมํ
หลับ  อาจน าไปสูํความไมํปลอดภัย การเจ็บปุวยตํอผู๎เรียน 

กระบวนการเพ่ิมความสามารถของบุคคลในการ ควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเองให๎ดีขึ้น 
เพ่ือการ บรรลุสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทางรํางกายจิตใจจิตวิญญาณ และสังคม บุคคลและกลุํมบุคคลจะต๎องมี
ความสามารถและ ตระหนักถึงความปรารถนาของตนเองที่จะสนองความ ต๎องการตํางๆ ของตนเองและ
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับ ตนให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อม 

 

2. วัตถุประสงค์ 
             2.1 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 2.2 เพ่ือจัดบริการด๎านสุขภาพอนามัยให๎แกํนักเรียนทุกคน 
 2.3 เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนได๎รับบริการด๎านสุขภาพ 
 2.4 เพ่ือจัดบริการด๎านทันตกรรมปูองกันให๎แกํนักเรียนทั่วถึง 
 2.5 เพ่ือลดอัตราการขาดสารอาหารของนักเรียน 
 2.6 เพ่ือให๎นักเรียนเห็นคุณคําของการออกก าลังกายและการเลํนกีฬา 
     2.7 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องโทษของสิ่งเสพติด 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
       3.1.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 75 มีน้ าหนัก สํวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
          3.1.3 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 90 สามารถปูองกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่ต๎องเสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 

             3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
  3.2.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สามารถปูองกันตนเองและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่ต๎องเสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)  นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 
1. ประชุมวางแผน 
2. เขียนโครงการ 
3. เสนอโครงการ   

  

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ พัสดุ ส าหรับใช๎ในห๎องพยาบาล 
2. จัดสัปดาห์ต๎านโรคเอดส์ วันส าคัญตํางๆ 
3. สํงนักเรียนเข๎าอบรมตามหนํวยงานสาธารณสุขจัด 
4. ตรวจสุขภาพนักเรียนรํวมกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ 
5. พํนสารเคมีปูองกันยุง ใสํสารท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ยุง  
6. จัดปูายนิเทศให๎ความรู๎ จัดเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์หน๎าเสาธง 
7. บริการยาสามัญและน าสํงตํอโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ  
8. จัดจุดคัดกรองนักเรียน 
9. สํงนักเรียนที่มีอาการปุวยยังสถานพยาบาล 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

10. ท าทะเบียนการใช๎ยา การเข๎าใช๎ห๎องพยาบาล 
11. จัดนักเรียนเวรดูแลท าความสะอาดห๎องพยาบาล 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- การสรุปกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

  

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
    แฟ้มสรุปงาน 

  

 
5.  งบประมาณที่ใช้  10,000  บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. เวชภัณฑ์ยา 
   - ยาใช๎ภายใน 
   1. พาราแก๎ปวดลดไข๎ กระปุกเล็ก 10 
กระปุก 
   2. ยาแก๎ท๎องอืดท๎องเฟูอชนิดเม็ดเคียว 
1 กลํอง 
   3. ยาลดกรดในกระเพาะ 3 ขวด 
   4. ยาธาตุน้ าขาวตรากระตํายบิน 6 ขวด 
   5. ยาธาตุน้ าแดง 1 ขวด 
   ยาปวดประจ าเดือน 1 โหล 
   6. ยาแก๎ท๎องเสีย 
   7. ยาลม 
   - ยาภายนอก 
   1. แอลกอฮอร์ 
   2. ไฮโดรเจน 
   3. เบตาดีล 

10,000    
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   4. น้ าเกลือล๎างแผล 
   5. ยาดม 1 โหล 
   6. ยาหมํอง 3 ขวด 
   7. ผ๎าก๏อตแบบตัด 2 นิ้ว  
   8. ผ๎าก๏อตแบบตัด 4 นิ้ว 
   9. ผ๎ากาวติดแผล 
   10. ผ๎าก๏อตยืด 6 ม๎วน 
   11. พลาสเตอร์ยา 2 กลํอง 
   12. ตาขํายปิดแผลกันผ๎าก๏อตติดแผล 
   13. ผ๎าก๏อตส าหรับปิดตา 
2. ครุภัณฑ์ 
   1. ผ๎าปูที่นอน 
   2. หมอน 4 ลูก 
   3. ปลอกหมอน 
   4. ผงซักฟอก 1 ถุง 
   5. น้ ายาถูพ้ืน 
   6. ซํอมเตียงในห๎องพยาบาล  

    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 - - 10,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
5,000 - - - 5,000 - - - 
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 80 มี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 75 มี
น้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 90 
สามารถปูองกันตนเองและหลีกเลี่ยงสภาวะที่ต๎องเสี่ยงตํอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
   

 
สังเกต 
สถิติการใช๎ห๎อง
พยาบาล 
สอบถาม 

 
สถิติการใช๎ห๎อง
พยาบาล 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก สํวนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
2. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สามารถ
ปูองกันตนเองและหลีกเลี่ยงสภาวะที่ต๎องเสี่ยงตํอความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

 
สังเกต 

 
แบบบันทึก 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 9.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 75 มีน้ าหนัก สํวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
   9.3 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 90 สามารถปูองกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่ต๎องเสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
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      ลงชื่อ           ผู๎รับผิดชอบ 
          (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 
                           หัวหน๎างานอนามัยโรงเรียน 
 
 
 

    ลงชื่อ      ผู๎เสนอโครงการ 
                              (นายดนัย  ปานศรี) 
                           ผูช๎ํวยผูอ๎ านวยการกลุํมบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

                                    ลงชื่อ             ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
    ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
           () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

       ลงชื่อ      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2564 

โครงการ : งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 1   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1-2   สพฐ. ข๎อที่ 1   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2  

ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ววิรรธนี ยอดโปรํง, น.ส.สุธา  มั่นค า 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มุํมเน๎นให๎ผู๎เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี มีการประกันตนเองมิให๎เกิดอุบัติเหตุ แตํอุบัติเหตุยอมเกิดข้ึนได๎เสมอทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน ดังนั้นเพ่ือเป็นการรองรับปัญหาที่อาจเกิดข้ึน จึงจัดให๎มีการประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน 
 

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให๎นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีหลักประกันเมื่อประสบอุบัติเหตุ 
 2.2  นักเรียนและบุคลากรมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนและบุคลากรร๎อยละ 100 ท าประกันอุบัติเหตุ 
 3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนและบุคลากรได๎รับการคุ๎มครอง 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 4.1  ติดตํอประสานงานธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุ  พ.ค.2564 น.ส.ววิรรธนี  
ยอดโปรํง 
น.ส.สธุา มั่นค า 

 4.2  สํงชื่อนักเรียนและบุคลากร พร๎อมเบี้ยประกันภัย  พ.ค.2564 
 4.3 ติดตํอประสานงานระหวํางนักเรียนหรือบุคลากร 
ผู๎ปกครองเพ่ือรับผลประโยชน์ และอ่ืนๆ 

ตลอดปีการศึกษา 
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 4.4 ระดมทุนเพ่ือส ารองเงินสินไหมเบื้องต๎น พ.ค.-มิ.ย. 2564 
 4.5  สรุปบัญชีเงินคงเหลือ สถิติการขอรับสินไหม  เม.ย.2565 
  และรายงานผล (SAR)  

5. งบประมาณที่ใช้ – 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 4.1  ติดตํอประสานงานธุรกิจประกันภัย
อุบัติเหตุ  

-    

 4.2  สํงชื่อนักเรียนและบุคลากร พร๎อมเบี้ย      
  ประกันภัย     
 4.3 ติดตํอประสานงานระหวํางนักเรียนหรือ     
  บุคลากร ผู๎ปกครองเพ่ือรับผลประโยชน์      
  และอ่ืนๆ     
 4.4 ระดมทุนเพ่ือส ารองเงินสินไหมเบื้องต๎น     
 4.5  สรุปบัญชีเงินคงเหลือ สถิติการขอรับ
สินไหม  

    

  และรายงานผล (SAR)     
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น - - - - 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - - - 
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8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ)   
 -นักเรียนและบุคลากรร๎อยละ 100 ท าประกันอุบัติเหตุ -นับจ านวน (คน) 

-คิดค านวณ 
-สรุปบัญชีเงินส ารอง 

แบบบักทึก 
  สถิติการขอรับสินไหม จ านวนนักเรียน จ านวนครั้ง 
สาเหตุ 
  ของเหตุที่เกิด ฯลฯ 
ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   
 -นักเรียนและบุคลากรได๎รับการคุ๎มครอง -นับจ านวน (คน) - 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนและบุคลากรได๎รับการคุ๎มครอง 

 

ลงชื่อ           ผู๎รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ    ผู๎เสนอโครงการ 
         (นางสาวสุธา  มั่นค า)                   (นายดนัย  ปานศร)ี 
                   ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานทั่วไป 
   

  ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 1  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 2     สพฐ. ข๎อที่ 1   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุทธิพร จันทร์ฝอย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเป็นกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสนับสนุน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนได๎ศึกษาหา
ความรู๎จากประสบการณ์ตรงขั้นพ้ืนฐาน ในด๎านสหกรณ์ข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมสหกรณ์จะเป็นจุดเชื่อมโยงไป
สัมพันธ์กับกิจกรรมตํางๆได๎ ซึ่งผู๎เรียนสามารถน าไปตํอยอดในการใช๎ชีวิตประจ าวัน สหกรณ์เป็นกิจกรรมที่
สมาชิกต๎องรํวมกันด าเนินการรํวมแก๎ปัญหาและมอบความไว๎วางใจในตัวแทนของตน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนตํอไปในอนาคต 
 ดังนั้น  การจัดโครงการนี้ก็เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นคนรู๎จักใช๎จํายเงินและเลือกซ้ือสินค๎าใน
การด ารงชีวิตกับยุคเศรษฐกิจที่มีสินค๎าราคาแพง 
 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือปลูกฝังความรู๎พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให๎นักเรียนปฏิบัติได๎จริง 
  2.2 เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 
  2.3 เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนมีการวางแผนในการใช๎จํายและการลงทุน 
  2.4 เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการประหยัดและอดออม 
 
3. เป้าหมาย  

3.1  เชิงปริมาณ                

      3.1.1 นักเรียนร๎อยละ 100 มีความรู๎พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให๎นักเรียนปฏิบัติได๎จริง  
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3.1.2 นักเรียนร๎อยละ 100 มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายมีการวางแผนในการใช๎จําย

และการลงทุน 

      3.1.3 นักเรียนร๎อยละ 100 มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 

      3.1.4 นักเรียนร๎อยละ 100 นิสัยรักการประหยัดและอดออม 
 

       3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนมีความรู๎พ้ืนฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนในการใช๎จําย ประหยัดอดออม        
 3.2.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถน าความรู๎เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช๎ใน 
 ชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 

       3.2.3 นักเรียนมีความภูมิใจที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และรู๎จักคุณคําของการใช๎เงินเงนิ 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ประชุมชี้แจงเสนอขออนุมัติโครงการ 
 

พฤษภาคม 
2564 

นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย 
 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
เสนอกิจกรรมตํอที่ประชุมคณะครู พฤษภาคม 

2564 
3. ข้ันติดตามผล (Check)  
1. จัดเตรียมห๎องสหกรณ์จัดหาซื้อสินค๎าคัดเลือกนักเรียนรับผิดชอบงาน
ในหน๎าที่ตํางๆ 
2. ครูผู๎รับผิดชอบจัดท าบัญชี รายได๎เสนอให๎ผู๎บริหารรับทราบทุกเดือน 

พฤษภาคม 
2564 – 
มีนาคม 
2565 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
การติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน มีนาคม 

2565 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  - บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ - 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - - - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
1. นักเรียนร๎อยละ 100 มีความรู๎พื้นฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให๎
นักเรียนปฏิบัติได๎จริง  
2 นักเรียนร๎อยละ 100 มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ที่ได๎รับ
มอบหมายมีการวางแผนในการใช๎จํายและการลงทุน 
3 นักเรียนร๎อยละ 100 มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ที่ได๎รับ
มอบหมาย 
4 นักเรียนร๎อยละ 100 นิสัยรักการประหยัดและอดออม 

 
 
 

ส ารวจความคิดเห็น 

 
 
 

แบบประเมนิกิจกรรม
สหกรณ์ 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
1. นักเรียนมีความรู๎พืน้ฐานเร่ืองสหกรณ์มีการวางแผนในการใชจ๎ําย 
ประหยัดอดออม        
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถน าความรู๎เกี่ยวกับหลักการ
สหกรณ์ไปใช๎ในชีวิตประจ าวนัได๎อยํางเหมาะสม 
3. นักเรียนมีความภูมิใจที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และรู๎จักคุณคําของการ
ใช๎เงิน 

 
 
 

ส ารวจความคิดเห็น 

 
 
 

แบบประเมนิกิจกรรม
สหกรณ์ 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 นักเรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางมีประสิทธิภาพจากการจัดกิจกรรมสหกรณ์ 
 9.2 นักเรียนทุกคนรู๎จักคุณคําของเงิน และมีความซื่อสัตย์สุจริตได๎เป็นอยํางดี 
 9.3 นักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได๎รับเงินปันผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 9.4 นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการประหยัดและอดออม 
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       ลงชื่อ            ผู๎รับผิดชอบ 
              (นายสุทธิพร จันทร์ฝอย) 
         
 

 ลงชื่อ            ผู๎เสนอโครงการ 
                                    (นายดนัย  ปานศรี) 
                       ผูช๎ํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานทั่วไป 
 

   ลงชื่อ                    ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                           รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                     ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
โครงการ : ปรับปรุงงานระบบเสียงและบริการโสตทัศนศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน : ข๎อที่ 4   สพม.สุโขทัย ข๎อที่  2   สพฐ. ข๎อที่ 4   กระทรวงฯ ข๎อที่  4 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
            งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมีความส าคัญในการสํงเสริม สนับสนุนงานด๎านบริหารจัดการและ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจ าเป็นต๎องมีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอแกํการให๎บริการกับบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือใหบ๎ริการนักเรียน บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.2  เพ่ือให๎มีสื่อผสมและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพอยํางเพียงพอแกํการให๎บริการ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1. เชิงปริมาณ   

           ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนได๎รับบริการการใช๎สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือจัด
กิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอน และบริการชุมชนได๎  100% 

3.2. เชิงคุณภาพ   
        ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได๎รับบริการการ ใช๎สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือจัด
กิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอน และบริการชุมชนได๎ดียิ่งขึ้น 
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4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 
5. งบประมาณที่ใช้  84,000 บาท 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ห้องประชุมสีเขียว) 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. เพาเวอร์มิกซ์ 1 ตัว 7,000 - - 7,000 
2. ตู๎ล าโพง 15 นิ้ว 2 ตัว   11,000 - -   11,000 
3. ไมค์ลอย 4 ตัว 5,750 - - 5,750 
4. ขาตั้งล าโพง 2 ตัว 1,200 - - 1,200 
5.ไมค์อัดเสียง 1 ตัว 2,550 - - 2,550 
6.สายล าโพง ยาว 20 เมตร 2 สาย 1,200 - - 1,200 
7.ถํานAA  2 กลํอง 1,300 - - 1,300 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 - - 30,000 
 
 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(หอประชุมใหญ่) 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. 1.ตู๎ล าโพงเสียงกลาง แหลม ขนาด 15 นิ้ว  
1 ตัว 
 
 

6,500 - - 6,500 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ค. 64 - มิ.ย. 64 นายวิเชียร  รามจักร 

นายวรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์ 
 

2. ส ารวจสื่อและระบบเครื่องเสียงที่ต๎องซํอม และ
จัดซื้อเพ่ิมเติม 
3. จัดซื้อ  ซํอมแซม  ปรับปรุง  วัสดุอุปกรณ์ 

โสตทัศนูปกรณ์  
ตลอดปีการศึกษา 2564 

4. ให๎บริการแกํคณะครู นักเรียนและชุมชน 
5. สรุปผลการด าเนินการ 2 ครั้ง/ปี 
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2.ตู๎ล าโพงซับเบส ขนาด 18 นิ้ว 1 ใบๆละ 
9,000 

  8,000 - -   8,000 

3.เพาเวอร์แอมป์ 4 Ch 1 เครื่อง 14,500 - - 14,500 
4.มิกเซอร์   1 เครื่อง 5,000 - - 5,000 
5.อีควอไรเซอร์ 1 เครื่อง 3,000 - - 3,000 
6.ครอสโอเวอร์ 3,600 - - 3,600 
7.สายสัญญาณเสียง  8 เส๎นๆละ 250 2,000 - - 2,000 
8.สายล าโพง 10 เมตร 4 เส๎นๆละ 800 3,200 - - 3,200 
9.ตู๎แร็คใสํชุดเพาเววอร์/อีควอไรเซอร์/
มิกเซอร์/ครอสโอเวอร์  

5,000 
- - 

5,000 

10.ปลั๊กไฟติดแร็ค   2,300 - - 2,300 
11.ขาตั้งล าโพง 1 คู ํ  900 - - 900 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 54,000 - - 54,000 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 62-30 มิ.ย. 62) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 62-30 ก.ย. 62) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 62-31 ธ.ค. 62) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 63-31 มี.ค. 63) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 30,000 - 54,000 - - - 

 
8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

- โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี  
ใช๎กับการเรียนการสอน และให๎บริการ
แกํบุคลากรและหนํวยงานภายนอก 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
-  บันทึกขอใช๎บริการห๎องโสตฯ 

 
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกขอใช๎บริการ 
ห๎องโสตฯ 

ผลลัพธ์ 
    - โรงเรียนได๎รับความพึงพอใจ 
ด๎านการบริการจากผู๎ขอใช๎บริการ 

 
- ส ารวจความต๎องการ และความ
พึงพอใจของผู๎ขอใช๎บริการ 

 
- แบบส ารวจความต๎องการและ
ความพึงพอใจของผู๎ขอใช๎บริการ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    9.1 นักเรียนใช๎ห๎องโสตฯ ส าหรับการเรียนและท ากิจกรรมรํวมกัน 
    9.2 การบริการงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกมีประสิทธิภาพสูงสุด  
    9.3 บริการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและชุมชนได๎อยํางทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 

 

 

   ลงชื่อ   ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
                                               (นายวรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์) 
 
 

   ลงชื่อ    ผู๎เสนอโครงการ 
                                                     (นายดนัย ปานศรี) 
           ผู๎ชวํยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานทั่วไป 
 
 

   ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                           รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
           ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม  

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในสถานศึกษา  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 1, 5, 6  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 4  สพฐ. ข๎อที่ 6   กระทรวงฯ ข๎อที่  4     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1  , 2 ตัวบํงชี้ที่ 1.2, 2.1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 กรกฎาคม 2564  -  31 กรกฎาคม  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
            ในสภาพปัจจุบัน การบริหารจัดการโดยใช๎กล๎องวงจรปิด มีการวางแผนการด าเนินงานนับได๎วํามี
ประโยชน์ในการสอดสํองดูแลและมีการตรวจสอบหลักฐานข๎อมูล ภาพเหตุการณ์ตํางๆที่สามารถยืนยันที่เป็น
ความจริงได๎  เพ่ือเป็นการปูองกันดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานอกจากนี้การก ากับดูแลพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนให๎เป็นคนที่มีระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่มีความส าคัญแหํงความส าเร็จของนักเรียน ส าหรับ 
การน ากล๎องวงจรปิดมาใช๎งานอายุในการใช๎งานเป็นตัวแปรอยํางหนึ่งที่จ าเป็นต๎องด าเนินการแก๎ไขปรับปรุงใน 
สํวนที่ช ารุดเสียหายให๎เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให๎การด าเนินงานดังกลําวมีความสะดวก รวดเร็ว จึงได๎จัดท า 
โครงการปรับปรุงซํอมแซมและติดตั้งกล๎องวงจรปิดเพ่ิมเติมในสถานศึกษาขึ้นโดยน๎อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
  

2. วัตถุประสงค ์ 

               2.1 เพ่ือให๎มีการด าเนินการซํอมแซมบ ารุงกล๎องวงจรปิดตามจุดที่ช ารุดเสียหาย  
             2.2 เพ่ือให๎มีการติดตั้งกล๎องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดตํางๆท่ีอยูํในจุดเสี่ยง  
             2.3 เพ่ือให๎ผู๎บริหารมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  
             2.4เพ่ือให๎นักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  

3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ 
          3.1.1 การด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงกล้องวงจรปิด ร้อยละ 100  สามารถใช้งานได้ดี 
          3.1.2 มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆที่อยู่ในจุดเสี่ยง ครบ ร๎อยละ 100  
          3.1.3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการกล้องวงจรปิดร้อยละ 100 มีประสิทธิภาพ 
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          3.1.4 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 100 พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ในระดบัดีเยี่ยม  
           3.2.2 โรงเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆที่อยู่ในจุดเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 100     
ในระดับดีเยี่ยม  
            3.2.3 โรงเรียนมีการบริหารจัดการกล้องวงจรปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100     
ในระดับดีเยี่ยม 
            3.2.4 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  
100 ในระดับดีเยี่ยม 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม. ปรับปรุงซํอมแซมและติดตั้งกล๎องวงจรปิดเพ่ิมเติมในสถานศึกษา 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
     -ประชุมวางแผน  
     -ขออนุมัติใช๎แผนงบประมาณ  
     -ด าเนินการจัดซื้อ 

พ.ค.2564 
มิ.ย.2564 

1-10 ก.ค.2564 

 
 
 

นายวรวิทย์
ไกรกิจราษฎร์ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
     -ปรับปรุงซํอมแซมและติดตั้งกล๎องวงจรปิด 1-31 ก.ค.2564 
3. ข้ันติดตามผล (Check)  
     -ตรวจสอบ ควบคุมการปรับปรุงซํอมแซมและติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
     -รายงานผลการปรับปรุงซํอมแซมและติดตั้งกล๎องวงจรปิด 10 ก.ย. 2564 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  20,000 บาท  
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.คําปรับปรุง ซํอมแซม กล๎องวงจรปิดที่ช ารุด
จ านวน 3 เครื่อง 
2. ติดตั้งกล๎องวงจรปิดเพ่ิมอีก 3 จุด 
 

5,000 
15,000 

  
5,000 
15,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 20,000   20,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 20,000 - - - - - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ   วิธีการประเมิน   เครื่องมือที่ใช้  

ผลผลิต (เชิงปริมาณ)  
     1. มีการด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงกล้องวงจรปิด     
ร้อยละ 100  สามารถใช้งานได้ดี  
     2.  มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดต่างๆที่อยู่ 
ในจุดเสี่ยง ครบ ร๎อยละ 100    
     3. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการกล้องวงจรปิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 100 มี 
ความพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา    

 
แบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)  
      1. โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้งานได ้ใน 
ระดบัดีเยี่ยม  
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      2. โรงเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุด 
ต่างๆที่อยู่ในจุดเสี่ยงครบ ในระดับดีเยี่ยม  
      3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการกล้องวงจรปิดได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ในระดับดีเยี่ยม 
      4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการ  
บริหารการจัดการศึกษา ในระดับดีเยี่ยม  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
       9.1 โรงเรียนมีการด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงกล้องวงจรปิดตามจุดที่ช ารุดเสียหายและสามารถใช้งานได้   
อย่างมีประสิทธิภาพ    
       9.2.โรงเรียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมในจุดต่างๆที่อยู่ในจุดเสี่ยงและสามารถใช้งานได้อย่างมี   
ประสิทธิภาพ   
       9.3.ผู้บริหารมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ   
       9.4.นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  
  

ลงชื่อ    ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ    ผู๎เสนอโครงการ 
       (นายวรวิทย์   ไกรกิจราษฎร์)                                 (นายดนัย  ปานศรี) 
ผู๎ชํวยงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                       ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานทั่วไป 
 

  ลงชื่อ                   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2564 

โครงการ : งานผลิตน้ าดื่มโรงเรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 6   สพม.สุโขทัย ข๎อท่ี 4  สพฐ. ข๎อที่ 6   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  ตัวบํงชี้ยํอย 2 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ           โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนัย ปานศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดระบบบริหารองค์กร  ให๎บริการ บริหารงานอื่น ๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  โดยมีบทบาทหลักในการประสานสํงเสริม
สนับสนุนและการอ านวยการ  ความสะดวกตําง ๆ ในการให๎บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุํงพัฒนา
สถานศึกษาให๎ใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยํางเหมาะสม  สํงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน๎นความโปรํงใส ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎  ตลอดจน  การมีสํวนรํวมของบุคคล  ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน๎อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ๎มกัน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให๎บริการ  สนับสนุน  สํงเสริม  ประสานงาน และอ านวยการ  ให๎การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.  เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ ผลิตน้ าดื่ม กนร. บรรจุขวด เพื่อจ าหนํายและบริการ 
 3.2 เชิงคุณภาพ น้ าดื่มสะอาดปลอดภัย 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 4.1 งานซํอมบ ารุง 
 -ซํอมบ ารุงตามระยะการใช๎งานของ 
 -ซํอมบ ารุงเมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นายดนัย ปานศรี 
 

 4.2 งานผลิตน้ าดื่มบรรจุขวด 
 -การจัดกลุํมนักเรียนฝึกอาชีพ 
 -ผลิตน้ าดื่มทุกวันอังคารและวันศุกร์ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
นายดนัย ปานศรี 

  4.3 งานจ าหนํายและบริการ 
 -จัดซื้อขวดบรรจุน้ าดื่มและผลิตภัณฑ์การผลิต 
 -จัดสํงน้ าดื่มร๎านค๎าสหกรณ์โรงเรียน 
 -งานบริการน้ าดื่ม 
 -งานจัดคําตอบแทนนักเรียนผลิตน้ า 
 -งานบัญชีรับจํายโครงการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
นายฉัตรมงคล ไกรโกญจะ
นาท 
นายสุทธิพร จันทร์ฝอย 
 

5.  งบประมาณที่ใช้ 3,000 บาท 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 งานซํอมบ ารุง     
 -ซํอมบ ารุงเมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย 3,000    
 งานผลิตน้ าดื่มบรรจุขวด     
 -จัดกลุํมนักเรียนฝึกอาชีพ     
 -ผลิตน้ าดื่มทุกวันอังคารและวันศุกร์     
  งานจ าหนํายและบริการ 32,120 งบหมุนเวียน 
 -จัดซื้อขวดบรรจุและผลิตภัณฑ์การผลิต     
 -จัดสํงน้ าดื่มร๎านค๎าสหกรณ์โรงเรียน     
 -งานบริการน้ าดื่ม     
 -การจัดคําตอบแทนนักเรียนผลิตน้ า     

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,000 - - 3,000 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 3,000 - - - - - 

8. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ)   
 จ านวนการผลิต นับจ านวน - 
ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   
 สะอาดปลอดภัย สังเกต - 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากร/หนํวยงาน ได๎รับการบริการ สนับสนุน สํงเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให๎การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ลงชื่อ       ผู๎รับผิดชอบและเสนอโครงการ  
                                  (นายดนัย ปานศรี)  
     ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานทั่วไป  

  ลงชื่อ                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : สถานศึกษาปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 4   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 3      สพฐ. ข๎อที่ 4   กระทรวงฯ ข๎อที่  4    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2 ตัวบํงชี้ที่ 5 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ          โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 พฤษภาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความตระหนักในความส าคัญ และเล็งเห็นความจ าเป็น 
เรํงดํวนที่ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุาย จะต๎องรํวมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
ให๎ได๎ เรียนรู๎อยํางมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให๎ปลอดภัยทํามกลาง
สภาพแวดล๎อมทาง สังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย หรือภัยตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดความเสียหายแกํนักเรียน  
 ดังนั้น โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ต๎องด าเนินการอยํางทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสูํ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ในการดูแลความ
ปลอดภัยของผู๎เรียน 

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 ผลผลิต  

2.1.1. เพ่ือสํงเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ  
2.1.2. เพื่อฝึกซ๎อมวิธีการปูองกันภัยพิบัติรูปแบบตํางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียน และชุมชน
        โดยรอบ 

2.2 ผลลัพธ์  
        2.2.1. เพ่ือให๎โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะในการปูองกันภัยในรูปแบบตํางๆ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

    3.1.1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 100 ได๎รับการอบรมทักษะการ
ปูองกันภัยตํางๆ 
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          3.2 เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 นักเรียนมีทักษะและความรู๎จากการท ากิจกรรม และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
         

4. กิจกรรม 
งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผน  
 - ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
 - เขียนโครงการ 
 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม 2564 

นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย 
นายฉัตรมงคล  จันทร์ฝอย 
นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 
นางแพรวนภา  เมฆตานี 

2. การปฏิบัติงาน  
 การจัดอบรมการปูองกันภัยตํางๆ 

มิถุนายน 2564 –  
31 มกราคม 2565 

3. การตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรม  
กุมภาพันธ์ 2565 

4. การประเมินผล  - สังเกต ประเมินผล 
รายงานผล สรุปผลทุกกิจกรรม 

มีนาคม 2565 

 
5.  งบประมาณ   3,000  บาท 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. เพ่ือวางแผน 
2. จัดอบรมทักษะตํางๆในการปูองกันภัย 
   รวมทั้งการขับขี่รถอยํางปลอดภัย 
3. สรุปโครงการ 

   
2,000 

 
 

- 
1,000 

 
- 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,000  2,000 1,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 3,000 - - - - - 

 

8.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

     -ผลผลิตร๎อยละ 100 ของนักเรียนได๎รับ
ความรู๎จากการท ากิจกรรมอบรมปูองกันภัย 
     -ผลลัพธ์นักเรียนสามารถน าความรู๎ และ
ทักษะชีวิตไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยําง
เหมาะสม 

สังเกต 
 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 
 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือภัย
ตํางๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  
 2. นักเรียนมีทักษะชีวิตในการปูองกันภัยตํางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
 

ลงชื่อ             ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ    ผู๎เสนอโครงการ 
        (นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย)               (นายดนัย  ปานศรี) 
                                  ผูช๎๎วยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานทั่วไป 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ     
   

      ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                               ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2564 

โครงการ : งานลูกจ้างและพนักงานบริการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 6   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 6  สพฐ. ข๎อที่ 6   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  ตัวบํงชี้ยํอย 2.2 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ    โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนัย ปานศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดระบบบริหารองค์กร  ให๎บริการ บริหารงานอื่น ๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  โดยมีบทบาทหลักในการประสานสํงเสริม
สนับสนุนและการอ านวยการ  ความสะดวกตําง ๆ ในการให๎บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุํงพัฒนา
สถานศึกษาให๎ใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยํางเหมาะสม  สํงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน๎นความโปรํงใส ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎  ตลอดจน  การมีสํวนรํวมของบุคคล  ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน๎อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และภูมิค๎ุมกัน  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.2  เพ่ือให๎บริการ  สนับสนุน  สํงเสริม  ประสานงาน และอ านวยการ  ให๎การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.2 สถานศึกษาได๎รับการปูองกันภัยกลางคืน 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ บุคลากรจ านวน 3 คน ระยะเวลา 12 เดือน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  - อาคาร สถานที่ เป็นระเบียบสวยงาม พร๎อมใช๎งานตลอดเวลา  
  - สถานศึกษา ได๎รับการปูองกันภัยเวลากลางคืน 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินการ  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ระดมเงินบริจาค ตลอดปีการศึกษา นายดนัย ปานศรี 
 จ๎างรายเดือน 12 เดือน ตลอดปีการศึกษา นายดนัย ปานศรี 

5.  งบประมาณที่ใช้  213,600 บาท 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 ระดมเงินบริจาค      
 คําจ๎างพนักงานรายเดือน 12 เดือนๆ ละ 
9,000 

108,000 108,000 - - 

 คําจ๎างยาม 12 เดือนๆ ละ 4,300 51,600 51,600 - - 
    คําจ๎างธุรการรายเดือน 6 เดือนๆละ  
9,000 บาท 

54,000 54,000 - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 213,600 213,600 - - 

 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
39,900 - 39,900 - 66,900 - 66,900 - 

8. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ)  หลักฐานการเบิกจําย 
 จ านวน 3 อัตรา นับจ านวน 
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ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)  
 อาคาร สถานที่ เป็นระเบียบสวยงาม พร๎อมใช๎งาน
ตลอดเวลา 

ประเมินผลงาน แบบประเมิน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 อาคาร สถานที่ เป็นระเบียบสวยงาม และปลอดภัย เพ่ือให๎บริการสนับสนุนสํงเสริมให๎การปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดเวลาและยามค่ าคืนโรงเรียน
ได๎รับการปูองกันภัย 
 
 
 

   ลงชื่อ     ผู๎รับผิดชอบและเสนอโครงการ  
                                 (นายดนัย ปานศรี) 
                                ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานทั่วไป 
 

   ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                           รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                  (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                   ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน : ข๎อที่ 4   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 2      สพฐ. ข๎อที่ 4   
 กระทรวงฯ ข๎อที่ 2-3, 7, 10      
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิเชียร รามจักร 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
............................................................................................................................. ................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ห๎องปฏิบัติการนับวําเป็นแหลํงที่ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริง ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเองตามศักยภาพของผู๎เรียน พัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถใช๎เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการเรียนรู๎ตามศักยภาพ และสํงเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  ได๎
ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของการใช๎เทคโนโลยีทางด๎านคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนใน
ห๎องปฏิบัติการ จึงมีความต๎องการที่จะมุํงเน๎นพัฒนาอุปกรณ์ของผู๎เรียนให๎ดียิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการสํงเสริมและ
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให๎มีความก๎าวหน๎าและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอยํางรวดเร็วในปัจจุบัน จึงต๎องท าการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอุปกรณ์ อันได๎แกํ เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตํอพํวงตําง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงระบบเครือขํายเพ่ือให๎สอดรับกับการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ให๎บรรลุเปูาหมายอันสูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให๎โรงเรียนมีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือขํายที่เอ้ืออ านวยตํอการเรียนรู๎และ 
                สามารถใช๎งานได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให๎ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบตามความต๎องการของผู๎ใช๎งาน 
          2.3 เพ่ือให๎ผู๎เรียนและครูได๎ใช๎ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือขํายในการพัฒนาความรู๎ 
               ตามหลักสูตรและสร๎างสรรค์ผลงาน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
                 3.1.1 มีระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ 2 วงจร 
        3.1.2 มีคอมพิวเตอร์ครบชุดส าหรับนักเรียนเพ่ิมขึ้น 5 ชุด 
 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

                 3.2.1 นักเรียนได๎ฝึกทักษะการเรียนรู๎คอมพิวเตอร์อยํางมีประสิทธิภาพ 
        3.2.2 สามารถเปิดให๎บริการกับนักเรียนได๎อยํางเพียงพอกับความต๎องการ 
        3.2.3 บุคลากรในสถานศึกษาได๎พัฒนาความรู๎ ความสามารถ ทางด๎านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการเรียนรู๎ 
  

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 

5.  งบประมาณที่ใช้  50,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ปรับปรุงระบบไฟฟูาและเครือขํายภายใน
โรงเรียน 

- - - - 

2. จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 50,000 - - 50,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 50,000 - - 50,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ส ารวจ ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มี.ค. 64 นายวิเชียร รามจักร 

นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง 2. สอบราคา และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตํอพํวง 

เม.ย. – ต.ค. 64 

3. ปรับปรุงระบบไฟฟูาและเครือขําย มี.ค. – มิ.ย. 64 
4. พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน เม.ย. – มิ.ย. 64 
5. ตรวจสอบ ปรับปรุงและประเมินผล ตลอดปีการศึกษา 2564 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ   
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 30,000 - 20,000 - - - 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี และระบบ
เครือขํายส าหรับการเรียนการสอนและ
บริการที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกขอใช๎บริการ 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
   - แบบทดสอบ 

- สังเกตพฤติกรรม 
 

ผลลัพธ์ 
    - โรงเรียนได๎รับความพึงพอใจ 
ด๎านการบริการจากผู๎ขอใช๎บริการ 

 
- ส ารวจความต๎องการและ 
ความพึงพอใจของผู๎ขอใช๎
บริการ 

 
- แบบส ารวจความต๎องการ 
และความพึงพอใจของผู๎ขอใช๎
บริการ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    9.1 นักเรียนมีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือขํายที่เอ้ืออ านวยตํอการเรียนรู๎และสามารถใช๎งาน
ได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ 
    9.2 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบตามความต๎องการของ
ผู๎ใช๎งาน 
    9.3 โรงเรียนมีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือขํายในการพัฒนาความรู๎ตามหลักสูตรและ 
สร๎างสรรค์ผลงานได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ 
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  ลงชื่อ                ผู๎รับผิดชอบโครงการ    
                                            (นายวิเชียร รามจักร)  
 
 
 

  ลงชื่อ           ผู๎เสนอโครงการ            
   (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ   
                                                                   
 
 

    ลงชื่อ                 ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ       ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : สร้างคนดีอย่างเป็นระบบ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 1   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1-4   สพฐ. ข๎อที่ 1-6   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1.2 ตัวบํงชี้1-4 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 23 (3) 
ก าหนดไว๎วํา “การจัดการศึกษาท้ังในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย ต๎องเน๎น
ความส าคัญทั้งความรู๎ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู๎ และบูรณาการตามความเหมาะสม ของแตํละระดับ
การศึกษา ในเรื่องความรู๎เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช๎ภูมิ
ปัญญา” พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแกํ คณะบุคคลตํางๆ ที่เข๎าเฝูาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 4 ธนัวาคม 2533 “ทุกคน
ตํางมีหน๎าที่ แตํก็ไมํได๎หมายความวําท าเฉพาะหน๎าที่นั้น เพราะวําถ๎าคนใดท าหน๎าที่เฉพาะ ของตัวโดยไมํมองดู
คนอ่ืน งานก็ด าเนินไปไมํได๎ เพราะเหตุวํางานทุกงานจะต๎องพาดพิงกัน จะต๎อง เกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแตํละคน
จะต๎องรู๎ถึงงานของผู๎อ่ืนแล๎วชํวยกันท า”โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
 

2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให๎ครบทุกด๎าน ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
            2.2 เพื่อฝึกภาวะผู๎น าให๎แกํนักเรียน กล๎าคิด กล๎าท า และกล๎าแสดงออกในทางที่ถูกต๎อง 
            2.3 เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์แกํสังคมสํวนรวม และเห็นคุณคําของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
            2.4 เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยูํรํวมกับคนอ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
สร๎างคนดีอยํางเป็นระบบ  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 100  
                   3.1.2 เข๎ารํวมกิจกรรมตามความสนใจ  กิจกรรมในวันส าคัญๆทุกกิจกรรม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนเห็นคุณคําของตนเองมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันพึงประสงค์ 
  3.2.2 นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การท างานสามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎เป็นอยํางดี 
  3.2.3 นักเรียนเห็นแกํประโยชน์สํวนรวมและปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ตํอสังคม มีจิตส านึก จิต
อาสา และปฏิบัติตามวิถีทางแหํงประชาธิปไตย 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1. ประชุมวางแผนงาน 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ 
3.  น าเสนอโครงการ   

 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
1. ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
- กิจกรรมลูกเสือสามัญรุํนใหญํ 
- กิจกรรมยุวกาชาด  
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
- กิจกรรมชุมนุมระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
- กิกรรมชุมนุมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- กิจกรรมแนะแนว 
2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน (Open house) 
3. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 
   - กิจกรรมก าจัดจุดอํอน 
   - กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศ 
   - กิจกรรมสํงเสริมอาชีพ 
   - กิจกรรมพัฒนาความเป็นมนุษย์ 
4. กิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
6 กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู 
7. สมุดสะสมความดี 
8. กิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
ประเมินผลงานการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม   
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
แฟ้มสะสมผลงานแต่ละกิจกรรม 

  

 
5.  งบประมาณที่ใช้  352,440 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. กระดาษ A4 จ านวน 10 รมี 
2. กระดาษการ์ดท าปก 1 หํอ 
3. กระดาษโฟโต๎ 1 หํอ 
4. แฟูมสะสมงาน 1 แฟูม 
5. แฟูมสอดไส๎ 2 โหล 
6. ไส๎แฟูม 2 หํอ 
7. อุปกรณ์การเรียนกิจกรรมอาชีพ 

    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 352,440    
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
50,000 - 50,000 - 50,000  202,440  

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
  1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 100  
  2. เข๎ารํวมกิจกรรมตามความสนใจ  กิจกรรมในวันส าคัญๆทุก
กิจกรรม   

  

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
1.  นักเรียนเห็นคุณคําของตนเองมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
คํานิยมอันพึงประสงค์ 
2. นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การท างานสามารถปรับตัวเข๎า
กับสังคมได๎เป็นอยํางดี 
   

  

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
             9.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกพัฒนาความเป็นมนุษย์ให๎ครบทุกด๎าน ทั้งด๎าน
รํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
             9.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกฝึกภาวะผู๎น าให๎แกํนักเรียน กล๎าคิด กล๎าท า 
และกล๎าแสดงออกในทางท่ีถูกต๎อง 
            9.3 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรู๎จักบ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์แกํสังคม
สํวนรวม และเห็นคุณคําของการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
           9.4 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยูํรํวมกับคน
อ่ืนได๎อยํางมีความสุขสร๎างคนดีอยํางเป็นระบบ  
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   ลงชื่อ              ผู๎รับผิดชอบและเสนอโครงการ 
    (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 
                หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน : ข๎อที่ 1,2,5  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1,2  สพฐ.ข๎อที่ 1  กระทรวงฯข๎อที่ 4 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1  

ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  2564 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
1. หลักการเหตุผล 
  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให๎เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ ชํวยสร๎างสรรค์สังคมให๎มีความเจริญก๎าวหน๎า  ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ จึง
ต๎องปลูกฝังให๎มีคุณลักษณะมีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ของลูกเสือ
สามัญรุํนใหญํ มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช๎มือ เครื่องมือ การแก๎ปัญหา และทักษะในการท างานรํวมกับ
ผู๎อื่น  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล๎าหาญ  อดทน  เชื่อมั่นในตนเอง  มีระเบียบวินัย   มีความสามัคคี  เห็น
อกเห็นใจผู๎อื่น  มีความเสียสละ  มีจิตสาธารณะ   
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุํนใหญํ 
 2.2 มีทักษะการสังเกต จดจ า แก๎ปัญหาและทักษะในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
 2.3 ความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล๎าหาญ  อดทน  เชื่อมั่นในตนเอง  มีระเบียบวินัย   มีความสามัคคี  
เห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน  มีความเสียสละ  มีจิตสาธารณะ  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 133 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ของลูกเสือ
สามัญรุํนใหญํ 
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  3.2.2 มีทักษะการสังเกต จดจ า การแก๎ปัญหาและทักษะในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
  3.2.3 ความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล๎าหาญ  อดทน  เชื่อมั่นในตนเอง  มีระเบียบวินัย   มี
ความสามัคคี  เห็นอกเห็นใจผู๎อ่ืน  มีความเสียสละ  มีจิตสาธารณะ   
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมและวางแผน เม.ย. 64 นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 
และผู๎ก ากับลูกเสือทุก
ทําน 

2. ขออนุมัติโครงการ พ.ค. 64 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ประชุมวางแผนคณะครูกิจกรรมลูกเสือ  ด าเนินงาน
ตามกิจกรรม  ดังนี้ 
   3.1  จัดการเรียนการสอนลูกเสือทุกวันพุธ 
   3.2  สํงลูกเสือข๎าอบรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด 
   3.3  สํงลูกเสือประกวดระเบียบแถว 
   3.4  จัดกิจกรรมทบทวนค าปฎิญาณและสวน
สนาม 
   3.5  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
   3.6  อบรมลูกเสือพิทักษ์ปุา อบรมมนายหมูํ 
   3.7  สํงผู๎ก ากับเข๎าอบรมผู๎ก ากับลูกเสือขั้นความรู๎
ชั้นสูง 
   3.8  พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระมหาธีรราช
เจ๎า 
   3.9  จัดกิจกรรมพิธีเข๎าประจ ากองลูกเสือ ม.1 
   3.10 กิจกรรมเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ 

 
พ.ค. 64 

 
ตลอดปีการศึกษา  

มิ.ย. 2564 
มิ.ย. – ก.ค. 2564 

1 ก.ค. 2564 
ส.ค. 2564 
ก.ย. 2564 
ต.ค. 2564 

25 พ.ย. 256ภ 
ธ.ค. 2564 
ก.พ. 2565 

4. ประเมินโครงการ มี.ค. 2565  
 

5. งบประมาณที่ใช้  26,000 บาท 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จัดการเรียนการสอนลูกเสือทุกวันพุธ 
สํงลูกเสือข๎าอบรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด 
สํงลูกเสือประกวดระเบียบแถว 
จัดกิจกรรมทบทวนค าปฎิญาณและสวนสนาม 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
อบรมลูกเสือพิทักษ์ปุา อบรมนายหมูํ 
สํงผู๎ก ากับเข๎าอบรมผู๎ก ากับลูกเสือขั้นความรู๎ชั้นสูง 
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ๎า 
จัดกิจกรรมพิธีเข๎าประจ ากองลูกเสือ ม.1 
กิจกรรมเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ 

26,000 - 20,000 6,000 

 รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 26,000 - 20,000 6,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 64–30 มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 64–30 ก.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 64–31 ธ.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม,ค. 65–31 มี.ค. 65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

2,000 - 4,000 - 20,000 - - - 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

นักเรียนชาย ม.1-3 จ านวน 133 คน 
จ านวนนักเรียน
เข๎ารํวมกิจกรรม 

 
การสังเกต , สถิติ 

ผลผลิต 
นักเรียนร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตาม
คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล๎องกับชํวงวัย 

 
สังเกต 

ประเมิน 

 
แบบประเมิน สรุปงาน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุํน
ใหญํ มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช๎มือ เครื่องมือ การแก๎ปัญหา และทักษะในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน  มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล๎าหาญ  อดทน  เชื่อมั่นในตนเอง  มีระเบียบวินัย   มีความสามัคคี  เห็นอกเห็น
ใจผู๎อื่น  มีความเสียสละ  มีจิตสาธารณะ 

 
 
 

    ลงชื่อ                 ผู๎รับผิดชอบและเสนอโครงการ 
               (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 
                           หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 
 

   ลงชื่อ                    ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                           รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                               ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ยุวกาชาด 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :ข๎อที ่2,4,5   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1,2  สพฐ. ข๎อที่ 1,4   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1,2,5 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางประดับพร  บุตรสุวรรณและผู๎น ายุวกาชาด   
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุงํให๎ผู๎เรียน ได๎
พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอยํางรอบด๎านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณท์ั้งราํงกาย สติปัญญา อารมณ์
และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผู๎มีศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกของ การท า
ประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได๎และอยูํรวํมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข กิจกรรมพัฒนา ผู๎เรียนมุงํ
พัฒนาผู๎เรียนให๎ใช๎องคค์วามรู๎ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู๎ 8 กลุมํสาระการเรียนรู๎และ ประสบการณ์ของ
ผู๎เรียนมาปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ได๎แก ํความสามารถใน การสื่อสาร การคิด 
การแก๎ปัญหา การใช๎ทักษะชีวิตและการใช๎เทคโนโลยี ซึ่งจะสํงผลในการพัฒนา ผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไดแ๎กํ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุงํมั่นในการท างาน รัก
ความเปน็ไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการท างานและอยูํ รํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุขในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก โรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก จึงจัดท าโครงการกิจกรรมยุวกาชาด 
เพราะกระบวนการ ยุวกาชาดเป็นกระบวนการมุํงพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง รํางกาย จิตใจและ
ศีลธรรม เพ่ือให๎เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไมํกระท าตนให๎เป็นปญัหาตํอสังคมและด ารงชีวิตอยํางมี
ความหมายและ สุขสบาย กิจกรรมยุวกาชาดมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย มีจิตส านึก
ในการท าประโยชน์ให๎แกํสังคมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เน๎นทักษะกระบวนการตั้งแตํศึกษาวิเคราะห์
วางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมินปรับปรุงการท างานและการท างานรํวมกันเป็นกลุํม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร 
    2.2 เพ่ือให๎สมาชิกยุวกาชาดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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    2.3 เพ่ือให๎สมาชิกยุวกาชาดมีประสบการณ์ตรง  สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
    2.4 เพ่ือให๎ผู๎น ายุวกาชาดได๎รับการพัฒนา 

3. เป้าหมาย 

    3.1  เชิงปริมาณ 
          สมาชิกยุวกาชาด ประมาณ  100  คน  ผู๎น ายุวกาชาด  15  คน 
   3.2  เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 สมาชิกยุวกาชาดมีความรู๎ความเข๎าใจในกิจกรรมการกาชาด 
          3.2.2 สมาชิกยุวกาชาดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          3.2.3 สมาชิกยุวกาชาดได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  และสามารถปรับตนเองให๎อยูํในสังคมได๎อยําง
ปกติสุข 
 3.2.4. ผู๎น ายุวกาชาดได๎รับการพัฒนา 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
 1. สร๎างความตระหนัก และความส าคัญของกิจกรรมยุวกาชาด 
 2. แตํงตั้งผู๎น ายุวกาชาด  ท าหน๎าที่เป็นผู๎น า 5 สี  

พ.ค.64 นางประดับพร 
บุตรสุวรรณ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
 1. ประชุมผู๎น ายุวกาชาด 
 2. จัดท าตารางด าเนินกิจกรรมส าหรับยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 3. พัฒนาครูผู๎น ายุวกาชาด 

พ.ค.64 นางประดับพร 
และผู๎น ายุวกาชาด  
 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
1. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในแตํละเดือน  โดยมีขอบขํายของการ
ประเมินดังนี้  ประเมินผลการด าเนินงาน  พฤติกรรมการสอนของครู  
พฤติกรรมการเรียนของผู๎เรียน  ความพึงพอใจของคณะครูผู๎น ายุว
กาชาด 
2. รวบรวมปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน  รวมถึงแนวทางในการ
แก๎ปัญหาและข๎อเสนอแนะ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ผู๎น ายุวกาชาด  
 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   น าผลที่ได๎จากการประเมิน  แนวทางในการแก๎ปัญหา  และ
ข๎อเสนอแนะ  มาเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในปี
การศึกษาตํอไป 

ตลอดปี
การศึกษา 

ผู๎น ายุวกาชาด 
 

 
5.  งบประมาณที่ใช้  25,440 บาท 
 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
- กระดาษ เอ 4 
- ธงชาติ  ธงยุวกาชาด ธงมาตรฐาน 

เชือก 
- ผ๎าพันคอสี 

2,000 - - 2,000 

กิจกรรมการเข๎าคํายยุวกาชาด 
- คําวิทยากรในการจัดกิจกรรม  3  คน 

คนละ 2,000  บาท  
- คํารถ  3  คัน ๆ 2,000  บาท 
- คําวัสดุฝึก 
- คําของรางวัลในการท ากิจกรรม  

จ านวน 3 รางวัลๆ ลํะ 1,000  บาท 

20,440 6,000 9,000 5,440 

กิจกรรมพัฒนาครูผู๎น ายุวกาชาด 3,000 - - 3,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 25,440 6,000 9,000 10,440 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
3,000 - - - 2,000 - 20,440 - 

 
 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
 1. ร๎อยละ 100 ของสมาชิกยุวกาชาดได๎รับการจัดกิจกรรมที่
เป็นไปตามความต๎องการของหลักสูตร 
2. ร๎อยละ 60 ของผู๎น ายุวกาชาดได๎รับการพัฒนา 

สังเกตการรํวม
กิจกรรม   

แบบสังเกตการรํวม
กิจกรรม   

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
 1. สมาชิกยุวกาชาดมีความรู๎ความเข๎าใจในกิจกรรมการกาชาด 
 2. สมาชิกยุวกาชาดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3. สมาชิกยุวกาชาดได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  และสามารถ
ปรับตนเองให๎อยูํในสังคมได๎อยํางปกติ 
4.  ผู๎น ายุวกาชาดได๎รับการพัฒนามีความมั่นใจในการจัดกิจกรรม 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  สมาชิกยุวกาชาดมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  และสามารถปรับตนเองให๎อยูํในสังคมได๎
อยํางปกติ  อีกทั้งผู๎น ายุวกาชาดมีการพัฒนา  มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรม 

 
 

   ลงชื่อ           ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม ลงชื่อ                ผู๎เสนอโครงการ 
       (นางประดับพร  บุตรสุวรรณ)          (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 
         หัวหน๎ากิจกรรมยุวกาชาด                    หวัหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
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                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

      ลงชื่อ      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2564 

โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 1  สพม.สุโขทัย  ข๎อที่ 1, 3  สพฐ. ข๎อที่ 1   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1  ตัวบํงชี้ที่ 1.2 (ตัวบํงชี้ยํอย 1 2 3 4)  
      มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ยํอย 4  

ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนัย ปานศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พุทธศักราช 2560-2579 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่ง
ผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 
ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎พัฒนาให๎เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และแผนการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2560-2574 ซึ่งได๎ก าหนดให๎
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหํงความเป็นไทยในการด ารงชีวิต สามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎สถานศึกษาในสังกัด สนับสนุนกิจกรรม นศท. เพ่ือฝึกให๎
นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย เป็นก าลังส ารองที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต  เพ่ือเปิด
โอกาสให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข๎ารับการฝึกวิชาทหารตามระเบียบกรมการรักษาดินแดนวําด๎วยการ
เปิด-ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2534 เพ่ือเป็นก าลังส ารองของชาติ รู๎ รัก สามัคคี มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอ
บ๎านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง และเป็นพลเมืองดี กลําวคือ เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า เชํน 
กิจกรรมจิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ด๎วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร 
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2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎รับการฝึกวิชาทหารเพ่ือเป็นก าลังส ารองของชาติตามความสมัครใจ และ
เป็นพลเมืองดี 
 2.2  ทบทวนวิชาทหารเพื่อเตรียมความพร๎อมทั้งความรู๎และรํางกายให๎ ผกท. 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นศท. (ม.4-6) จ านวน  36 คน มีดังนี ้
     - ปี 1  จ านวน   15 คน 
     - ปี 2  จ านวน     11  คน 
     - ปี 3  จ านวน    10 คน 
  3.1.2 ผกท. ผช.ผกท.  จ านวน     2  คน 
  3.1.3  ผกท.พิเศษ  จ านวน      1  คน 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นศท. 36 คน เป็นก าลังส ารองของชาติ เป็นพลเมืองดีของชาติ 
  3.2.2  ผกท. และ ผกท.พิเศษ มีความพร๎อมทั้งความรู๎วิชาทหารและสภาพรํางกาย 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 
 4.1  รายงานตัว นศท.ปี 2-3 ณ ศูนย์ฝึกท่ี 3 4 ก.ค.2564 นายดนัย ปานศรี 

น.ส.สธุา มั่นค า
น.ส.ววิรรธนี  
ยอดโปรํง 
 

 4.2  รับสมัครนักเรียน ม.4-6  1-26 มิ.ย.2564 
 4.3 ทดสอบรํางกาย นักเรียน ม.4-6 ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 13 ก.ค.2564 
 4.4 ประกาศผลนักเรียน ม.4-6 ผูผ๎ํานการทดสอบรํางกาย 14 ก.ค.2564 
 4.5 รับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 1 (รอบ1) ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 20 ก.ค.2564 
 4.6 รับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 1 (รอบ2) ณ นฝ.นศท.มบท.
39 

21 ก.ค.2564 

 4.7  นศท.ปี 1-3 ฝึกศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 10 ส.ค.-ก.ย.2564 
 4.8  นศท.ปี 3 สอบภาคทฤษฎี ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 20 ธ.ค.2564 
 4.9  นศท.ปี 3 สอบเก็บตก ณ นฝ.นศท.มบท.39 ธ.ค.2564 
 4.10  นศท.ปี 3 สอบแก๎ตัว ณ นฝ.นศท.มบท.39 ธ.ค.2564 
 4.11  นศท.ปี 1-3 กระท าสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม 8 ธ.ค.2564 
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 4.12  นศท.ปี 2-3 ฝึกภาคสนาม  ม.ค.-ก.พ.2565 
 4.13  ผกท.พิเศษ ผกท. ผช.ผกท. ฝกึทบทวนวิชาทหาร  มี.ค.-เม.ย.2565 
 4.14  นศท. /รด.จิตอาสา/รํวมกิจกรรมวันส าคัญตํางๆ ตลอดปีการศึกษา 
 4.15  สรุปและรายงานผล (SAR) เม.ย.2565 นายดนัย ปานศรี 

5. งบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 6.1  นศท.ปี 2, 3 ฝึกภาคสนาม      
 6.2  ผกท.พิเศษ ผกท. ผช.ผกท. ฝกึ
ทบทวน 

    

 6.3  วัสดุอุปกรณ์การฝึก     
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000    

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ ภาคเรียนที่ 1, 2 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 3,000 - 2,000 - 5,000 - 

 

8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ)   
 8.1  นศท. ผํานการฝึกศึกษา นับจ านวน (คน) - 
ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   
 8.2  นศท. และ นศท.จิตอาสา รํวมกิจกรรม นับจ านวน (ครั้ง/คน) - 
 8.3  ผกท.พิเศษ ผกท. ผช.ผกท. ฝกึทบทวนวิชาทหาร นับจ านวน (คน) - 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  -นศท. ได๎รับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรชั้นปี และเป็นพลเมืองดี ผกท.พิเศษ ผกท. ผช.ผกท. มี
ความพร๎อมทั้งความรู๎วิชาทหารและรํางกาย 
 
 
 

ลงชื่อ  ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ          ผู๎เสนอโครงการ 
          (นายดนัย ปานศรี)           (นางถนอมศรี จั่นแก๎ว) 
                              หัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 

  ลงชื่อ                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 1   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1      สพฐ. ข๎อที่ 1  กระทรวงฯ ข๎อที่ 4     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาความไมํปลอดภัยที่เกิดข้ึนกับเยาวชนในสังคมมีให๎เห็นมากมายทั้งในเชิง
ปริมาณและความรุนแรง ซึ่งปัญหาเหลํานี้ล๎วนสํงผลกระทบตํอพัฒนาการของเด็กท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 
สติปัญญา ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ อีกท้ังยังขาดการดูแลคุ๎มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยจาก
สังคมอยํางจริงจัง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให๎กับนักเรียนจึงมีความ
จ าเป็นที่ต๎อง ด าเนินการอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให๎เด็กและเยาวชนของชาติเติบโตเป็นผู๎ใหญํที่มี
คุณภาพ สามารถ ด ารงตนอยูํในสังคมอยํางมีความสุข ( ดี )  

เพ่ือเป็นการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับนักเรียนให๎ประสบ
ผลส าเร็จ มีความสอดคล๎องและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให๎ได๎ตามมาตรฐานการศึกษา  

 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให๎กับนักเรียนทุกคน 
3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  

  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ านวน 425คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี ร๎อยละ 90 
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4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
    1.1 ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต๎องการ/ทางเลือกในการ
ด าเนินการ 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.3 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

พ.ค.2564 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัยและคณะ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
    2.1 กิจกรรมเข๎าถึง รู๎ซึ้ง ถึงใจ หํวงใย ตลอดปี

การศึกษา 
2564 

นายเคียง ช านิและคณะ 

    2.2 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวพัฒน์ นางสาวมัสริน ชุํมอินจักร์ 
    2.3 กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 นางสาวมัสริน ชุํมอินจักร์ 
    2.4 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นางสาวน้ าผึ้ง สงสัย 

และคณะ 

    2.5 กิจกรรมท าบุญตักบาตร กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี ตามความเหมาะสม 

นายเคียง ช านิ และคณะ 

    2.6 จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระประจ าวัน ประจ าสัปดาห์และ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกํนักเรียน 

นายสุทธิพร จันทร์ฝอย 

    2.7 กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรมตํางๆ การบ าเพ็ญกุศลและพัฒนาจิตใจ
ให๎เป็นคนดีมีศีลธรรมน าความสุข และมีจริยธรรม 

นางสาวน้ าผึ้ง สงสยัและคณะ 

    2.8 กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนดีเดํนด๎านคุณธรรมจริยธรรมและมี
คํานิยมท่ีดีงามเพ่ือประกาศเกียรติคุณ ยกยํองและให๎ก าลังใจ 

นายสุทธิพร จันทร์ฝอย 

    2.9 กิจกรรมประกวดการท าโครงงานพัฒนาคุณธรรมและเป็นที่
ปรึกษาแกํนักเรียนในแตํละระดับชั้น 

นางสาวมัสริน ชุํมอินจักร์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

มี.ค.2565 นางสาวน้ าผึ้ง สงสัยและ
คณะ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

มี.ค. 2565 นางสาวน้ าผึ้ง สงสัยและ
คณะ 
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5.  งบประมาณที่ใช้  30,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)     
    1.1 ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความ
ต๎องการ/ทางเลือกในการด าเนินการ 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.3 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

    

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)     
    2.1 กิจกรรมเข๎าถึง รู๎ซึ้ง ถึงใจ หํวงใย     
    2.2 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทาง
มูลนิธิยุวพัฒน์ 

    

    2.3 กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5     
    2.4 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.     
    2.4 กิจกรรมท าบุญตักบาตร กิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี  

    

    2.5 จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระประจ าวัน  
ประจ าสัปดาห์และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
แกํนักเรียน 

    

    2.6 กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรมตํางๆ การ
บ าเพ็ญกุศลและพัฒนาจิตใจให๎เป็นคนดีมี
ศีลธรรมน าความสุข และมีจริยธรรม 

    

    2.7 กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนดีเดํนด๎าน
คุณธรรมจริยธรรมและมีคํานิยมที่ดีงามเพ่ือ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยํองและให๎ก าลังใจ 

    

    2.8 กิจกรรมประกวดการท าโครงงาน
พัฒนาคุณธรรมและเป็นที่ปรึกษาแกํนักเรียน
ในแตํละระดับชั้น 
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3. ข้ันติดตามผล (Check)     
    คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบ
ตามแผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

    

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)     
    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000    
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
   1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

จ านวน 425 คน 

-จากการสังเกต  
–ความพึงพอใจในการ
รํวมกิจกรรมของผู๎เรียน  

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
   1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ระดับดี ร๎อยละ 90 
 

 
- สรุปผลการประเมิร
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
- แบบสรุปผลการ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
- ปพ.5 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับดี ร๎อยละ 90 ขึ้นไป 
 



แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 290 

 

 
 

ลงชื่อ         ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ           ผู๎เสนอโครงการ 
          (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสยั)            (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 
                                      หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

      ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ /กิจกรรม  

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : โรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวพัฒน์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 1   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 2    สพฐ .ข๎อที่ 5   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 2 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมัสริน   ชุํมอินจักร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ชํวยสร๎างคนดี                     
ให๎บ๎านเมือง” และพระราชทานหลัก 1 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนวํา “ให๎ครูรักเด็กและเด็กรักครู                    
ให๎ครูสอนให๎เด็กมีน้ าใจตํอเพ่ือนไมํให๎แขํงขันกันแตํให๎แขํงขันกับตัวเอง และให๎เด็กท่ีเรียนเกํงชํวยสอนเพื่อน             
ที่เรียนช๎ากวํา ให๎ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนท ารํวมกัน เพื่อให๎เห็นคุณคําของความสามัคคี” และรัฐมนตรีชํวยวํา
การ กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล) มีนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นโครงการเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคล
บาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
รัชกาลที่ 10 การเสริมสร๎างระบบคุณธรรมจริยธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษา การก๎าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช๎ 
ภาษาตํางประเทศที่มีความไพเราะถูกต๎อง การสํงเสริมความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งศูนย์
โรงเรียน คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ได๎อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ที่วํา “ชํวยกันสร๎างคนดีให๎บ๎านเมือง” มาเป็นวิสัยทัศน์ในแผนด าเนินงาน โดยมุํงเน๎นการพัฒนา
ศักยภาพครูให๎มี ความสามารถในการออกแบบ และจัดการเรียนรู๎เชิงบูรณาการความรู๎คูํความดี และสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวมได๎โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถน าไปใช๎ได๎กับ
โรงเรียนทุกศาสนา  ไมํผูกขาดกับศาสนาใด เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากลที่ชํวยให๎พฤติกรรมที่ไมํพึง
ประสงค์ในโรงเรียน ลดลง และสํงเสริมให๎เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ิมข้ึน  ด๎วยเหตุผลและความส าคัญ
ดังกลําวกลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมขึ้น  
เพ่ือชํวยกันสร๎างคนดีให๎บ๎านเมืองตํอไป   
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 ด๎วยเหตุดังกลําวข๎างต๎น โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงได๎จัดท าโครงการ
คุณธรรมขึ้น เพ่ือเป็นเพ่ือชํวยกันสร๎างคนดีให๎บ๎านเมือง แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได๎พระราชทาน ไวกวา 40 ปที่ผานมาเพ่ือใหประชาชน
ชาวไทยน าไปเปนแนว ทางในการพัฒนาตนเองและ ครอบครัวใหมีภูมิคมุกันที่ม่ันคงในการด าเนินชีวิตอยางมี
ความสุข จึงนับไดวา  “ศาสตรพระราชา” เปนเสมือนองคความรูที่อยูคูแผนดินไทยซึ่งลวนมุงใหประชาชนทุก
คน ปฏิบัติตนเปน “คนด”ี ทั้งคิดดี พูดดี ท าดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคี
ซึ่งกันและกันเพ่ือรวมกันพัฒนาประเทศชาติบานเมืองใหมีความเจริญ กาวหนาเปนปกแผนมั่นคงตลอดไป 

 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให๎ผู๎บริหาร  ครู  นักเรียน  ตระหนักรู๎  เข๎าใจและมีกระบวนการคิดอยํางมีเหตุผล     
ซึมซับคุณคําแหํงคุณธรรมความดีงามอยํางเป็นธรรมชาติสร๎างความรู๎สึกผิดชอบ ชั่วดีและภูมิใจในการท าดี 
 2.2 เพ่ือให๎ผู๎บริหาร ครูและนักเรียนสร๎างเครือขํายชุมชนองค์กรแหํงคุณธรรม โดยขอความรํวมมือ
จากหนํวยงานและองค์กรที่ท างานด๎านคุณธรรมอยํางเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความตํอเนื่อง 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

- ผู๎บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะ

ของโรงเรียนคุณธรรม 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
      - นักเรียนทุกคนในโรงเรียนคุณธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู๎น าด๎านคุณธรรม ปลอด
อบายมุข เป็นแบบอยํางได ๎  
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมปรึกษาและเขียนแผนการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นางสาวมัสริน    
ชุํมอินจักร์ 2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 

3. การด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้       

    3.1 กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสรรค์สร๎างคนดี  

    3.2 กิจกรรมคืนคุณธรรมสูํห๎องเรียน 
    3.3 กิจกรรมคํายยุวชน คนคุณธรรม 

    3.4 โรงเรียนดีต๎องมีท่ียืน 
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5.  งบประมาณที่ใช้  10,000  บาท 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการ
และกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
6.1 กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสรรค์สร๎างคนดี 2,000    

6.2 กิจกรรมคืนคุณธรรมสูํห๎องเรียน 2,000    

6.3 กิจกรรมคํายยุวชน คนคุณธรรม 3,000    

6.4 โรงเรียนดีต๎องมีท่ียืน 3,000    

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม .ย . 64-30 มิ .ย . 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก .ค . 64-30 ก .ย . 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต .ค . 64-31 ธ .ค . 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม .ค . 65-31 มี .ค . 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 3,000 - 4,000 - 3,000 - 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. 1. นักเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาใน

โรงเรียนคุณธรรม 
2. 2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด๎านความพอเพียง 

ความกตัญญู และความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน  
3. นักเรียนมีองค์ความรู๎ นวัตกรรมด๎านคุณธรรมฯและ
บูรณาการไว๎ในชั้นเรียน 
4. โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม 

   
  - การสังเกต 
  - สัมภาษณ์ / 
สอบถาม 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึนและพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ลดลง 
 9.2  โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาตามแนวทางของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อยํางมีประสิทธิภาพ      
 
 
 
 

   ลงชื่อ                    ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
                                                    (นางสาวมัสริน   ชุํมอินจักร์) 
    
 

   ลงชื่อ        ผู๎เสนอโครงการ 
                                                     (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
            ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
 

   ลงชื่อ                      ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                           รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                               ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม  

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : เข้าถึง รู้ซ้ึง ถึงใจ ห่วงใยเยาวชน   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 1  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1    สพฐ. ข๎อที่ 1, 3  กระทรวงฯ ข๎อที่ 4    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1.2 ตัวบํงชี้ที่ 1   
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเคียง    ช านิ  
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม 2564  -  31 มีนาคม  2565  

1. หลักการและเหตุผล  
            จากวิสัยทัศน์ ของ“ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนสร๎างคนดี มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยํางยั่งยืน”ซึ่งจ าเป็นตํอการศึกษาตํอ การประกอบ
อาชีพและ การศึกษาตลอดชีวิต และได๎ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว๎ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  จ านวน 8 ข๎อ งานสร๎างเสริมระเบียบวินัย กลุํมงานกิจการนักเรียน ซึ่งมีหน๎าที่ ให๎การ
สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู๎เรียน ให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และด าเนินการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในด๎านวินัย และกรณี ที่มี
นักเรียนไมํผําน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุํมงาน ระเบียบวินัย จึงได๎จัดท าโครงการเข๎าถึง รู๎ซึ้ง ถึงใจ หํวงใย
เยาวชน   ตามพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพ้ืนฐานให๎แกํ
ผู๎เรียน 4 ด๎าน 
 

2. วัตถุประสงค์  
              2.1 เพ่ือเสริมสร๎างให๎นักเรียนมีวินัยในตนเอง  
              2.2 เพ่ือให๎นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์  
              2.3 เพ่ือลดปัญหาพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ของนักเรียนกลุํมเสี่ยงด๎านยาเสพติดให๎ลดน๎อยลง 
3. เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 
          3.1.1 นักเรียนผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ร้อยละ 90 
          3.1.2 นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง ร้อยละ 90   
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    3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 จ านวนนักเรียนที่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
           3.2.2 จ านวนนักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 
             
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม. โครงการ เข๎าถึง รู๎ซึ้ง ถึงใจ หํวงใยเยาวชน    
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
     -ประชุมวางแผน  
     -เสนอโครงการ  
     -ขออนุมัติใช๎แผนงบประมาณ  

16-31 พ.ค. 2564 นายเคียง  
ช านิ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
    -ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและมอบหมายภาระงาน 
    -ด าเนินงานตามโครงการ 
      *คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมกลุํมเสี่ยงเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด  
      *จัดกิจกรรมเข๎าคํายอบรมส าหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมํพึง
ประสงค์ 

1-15 มิ.ย. 2564 
 

เดือนละ 1 ครั้ง 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
     -ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน การคัดกรอง  
      -ก ากับดูแลและติดตามการจัดกิจกรรมเข๎าคํายอบรม 
 

ทุกเดือน เริ่ม เดือน 
ก.ค.2564ปลาย

ภาคเรียนที่ 1และ2 

คณะท างาน 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
     -รายงานผลการด าเนินงาน 
     -รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานครั้งตํอไป 

   31 มี.ค. 2565 
     

คณะท างาน 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท  
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

-คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมกลุํมเสี่ยง
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด เพ่ือแก๎ไข และสํงตํอ    
-จัดกิจกรรมเข๎าคํายอบรมส าหรับนักเรียนที่มี
พฤติกรรมไมํพึงประสงค์ 

 
 

15,000 
 
 

- 
 

5,000 
 
 

- 
 

5,000 
 
 

 
 

5,000 
 
 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 15,000 5,000 5,000 5,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 3,000 - 2,000 - 10,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ   วิธีการประเมิน   เครื่องมือที่ใช้   

ผลผลิต (เชิงปริมาณ)  
     1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร๎อยละ90 
     2. นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองร๎อยละ90  

 
การสังเกต 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)  
      1. จ านวนนักเรียนมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ลดลง  
ใน ระดบัดีเยี่ยม  
      2. จ านวนนักเรียนที่ไม่มีระเบียบวินัยในตนเอง ลดลง 
ในระดับ ดีเยี่ยม  
 

 
การสังเกต 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
       9.1 นักเรียนมีวินัยในตนเอง   
       9.2 นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์   
       9.3 สามารถลดกลุํมเสี่ยงด๎านยาเสพติดของนักเรียนให๎น๎อยลง  
 
 
 

        ลงชื่อ  ผู๎รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ           ผู๎เสนอโครงการ 
                   (นายเคียง   ช านิ)                               (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 
                       หัวหน๎างานกิจการนักเรียน  
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

     ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                               (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 3   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 3     สพฐ. ข๎อที่ 3   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2 ตัวบํงชี้ที่ 4 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหมํ  โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวมัสริน ชุํมอินจักร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2564 

1.  หลักการและเหตุผล 
ครอบครัวเป็นรากฐานที่ส าคัญของสังคม แตํด๎วยความเปลี่ยนแปลงทางด๎านวัฒนธรรม และสภาพ

สังคมในปัจจุบันที่พํอแมํสํวนใหญํไมํมีเวลาให๎กับลูก อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจการท ามาเลี้ยงชีพที่เต็มไปด๎วยการ
แขํงขัน และความเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วทางเทคโนโลยี ล๎วนกํอสภาพแวดล๎อมที่ไมํเอ้ือตํอการสนับสนุนให๎
ครอบครัวเข๎มแข็งมีเสถียรภาพ กํอให๎เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย สะท๎อนออกมาด๎วยขําวร๎ายในแตํละวัน 
เชํนภาพอาชญากรรม การใช๎ความรุนแรง การโกหกหลอกลวง การใช๎ยาเสพติดสิ่งของมึนเมา การตั้งครรภ์
กํอนวัยอันควร ที่ไตํระดับสูงขึ้นอยํางเห็นได๎ชัดเจน ผู๎คนเริ่มสูญเสียหลักการที่ถูกต๎อง หันไปเชิดชูคํานิยมทาง
สังคมแทน แรงเชี่ยวกรากเชิงวัฒนธรรมซัดกระหน่ าส านึกเชิงศีลธรรม ส านึกแหํงความผิดชอบชั่วดี เรื่องถูก
กลายเป็นผิด เรื่องผิดกลายเป็นเรื่องถูกต๎องชอบธรรม ในสภาวการณ์เชํนนี้ โรงเรียนจึงเป็นสถานีเพาะบํมและ
ฟ้ืนฟูศีลธรรมได๎ดีที่สุด เป็นทางออกของปัญหาทั้งในปัจจุบัน และเตรียมความพร๎อมเพ่ือแก๎ไขปัญหาที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต กํอนที่เยาวชนเหลํานั้นจะเติบใหญํ ก๎าวเข๎าสูํสังคมของการท างาน และรํวมกันกํอปัญหารอบ
ใหมํจนอาจเป็นวัฏจักรที่ท าให๎ปัญหาสังคมพอกพูนเพ่ิมมากยิ่งขึ้น กรอบความคิดเรื่อง 7 กิจวัตรความดี เป็น
กระบวนการรณรงค์ให๎เกิดการน าธรรมะไปสูํภาคปฏิบัติ โดยเริ่มต๎นจากสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกวํา “กิจวัตร” เมื่อมี
การฝึกฝนพัฒนาบํอย ๆ จนเกิดเป็นนิสัยที่ดีขึ้นในแตํละบุคคล คือ “คิดดี พูดดี ท าดี” อยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ 
ก็จะเป็นรากฐานส าคัญของการอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ครอบครัวอบอํุน และเป็นจุดเริ่มต๎นของการสร๎าง
สังคมท่ีสงบสุข โดยยึดหลักการที่วํา “เปลี่ยนแปลงจากภายในสูํภายนอก” คือไมํวําจะเกิดปัญหาใดขึ้น ทุกคน
สามารถชํวยแก๎ปัญหาได๎ โดยเริ่มต๎นจากการปรับเปลี่ยนตนเองกํอน ท าอยํางมีความสุข  ท าด๎วยความเข๎าใจ 
เมื่อท าซ้ า ๆ บํอย ๆ ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให๎ผู๎อ่ืนได๎ปรับเปลี่ยนตาม นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่
น าไปสูํคุณธรรมอ่ืน ๆ ที่สูงยิ่งขึ้นไป เชํนความเคารพ ความกตัญญู ความอดทนเสียสละ เป็นตัน  โครงการ
โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอํุน ด๎วย 7 กิจวัตรความดี มีรูปแบบ กิจกรรมและตัวชี้วัด
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ความส าเร็จที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ และสนับสนุน สํงเสริม พัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
 ด๎วยเหตุดังกลําวข๎างต๎น โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงได๎เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕  
เพ่ือ “เพราะเรามีความเชื่อที่วํา สถานศึกษาเป็นสถานที่หลํอหลอม บํมเพาะศีลธรรมให๎เกิดขึ้นในตัวเยาวชนได๎อยํางดีที่สุด” 
 

2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให๎นักเรียนน าธรรมะไปสูํภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งหลักศีล ๕ 

2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีครอบครัวอบอุํน สังคมสงบสุข เกิดความปรองดองสมานฉันท์ 
2.3 เพ่ือให๎นักเรียนหํางไกลยาเสพติด และอบายมุขตําง ๆ 
2.4 เพ่ือให๎นักเรียนสํงเสริมเกิดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
2.5 เพ่ือให๎สํงเสริมนักเรียนด าเนินการใช๎ชีวิตตามหลักของพุทธศาสนา 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

ผู๎บริหาร ครู และนักเรียน เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5  
3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนทุกคนเข๎ากิจกรรมรํวมโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 และเป็นแบบอยํางที่ดี 
  

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ฝึกตน  
ตลอดปีการศึกษา 

2564 

นางสาวมัสริน    
ชุํมอินจักร์  
และคณะ 

1. ประชุมปรึกษาและเขียนแผนการด าเนินงาน 
2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 
3. กิจกรรมรักษาศีล 5: อาราธนาศีล 5 ทุกเช๎าที่หน๎าเสาธง 
4. กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ: สวดมนต์แบบยํอทุกเช๎าที่หน๎าเสา
ธง และนั่งสมาธิกํอนเริ่มเรียนวิชาแรก 5 นาทีทุกวัน 
5. กิจกรรมสะอาด ระเบียบ: ดูแลและท าความสะอาดจุดตํางๆ 
ของโรงเรียน 
6. กิจกรรมจับดีคนรอบข๎าง: เขียนหรือพูดถึงความดีของคนรอบ
ข๎าง เชํน พํอแมํ คุณครู หรือเพ่ือน อยํางน๎อยวันละ 1 เรื่อง 
7. กิจกรรมพูดจาไพเราะ: ฝึกให๎นักเรียนหมั่นพูดค าวํา สวัสดี 
ขอบคุณ ขอโทษ ยินดีด๎วย 
8. กิจกรรมออมบุญ/บ าเพ็ญประโยชน์: ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เล็กๆ วันละ 1 เรื่อง 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 เข้มข้นและร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นางสาวมัสริน    
ชุํมอินจักร์  
และคณะ 

9. กิจกรรมรักษาศีล 5 : สามารถอธิบายอานิสงส์ หรือประโยชน์
จากการรักษาศีลได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
10. กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ: นั่งสมาธิมากขึ้นอยํางน๎อยวันละ 
15 นาที และอธิบายถึงความสุขและประโยชน์ที่ได๎จากสมาธิ 
11. กิจกรรมสะอาด ระเบียบ: เรียนรู๎และอธิบายหลักการและ
วิธีการท าความสะอาด และจัดระเบียบที่ถูกต๎องได๎ 
12. กิจกรรมจับดีคนรอบข๎าง: กิจกรรมประกวด จับดีพํอแมํ 
คุณครู ด๎วยรูปภาพ หรือเรียงความ 
13. กิจกรรมพูดจาไพเราะ: สามารถสื่อสารกับผู๎อ่ืนได๎ดีขึ้น ซึ่งจะ
สะท๎อนจากการท ากิจกรรมรํวมกับผู๎อ่ืน 
14. กิจกรรมออมบุญ/บ าเพ็ญประโยชน์: บ าเพ็ญประโยชน์โดย
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน เพ่ือฝึกการท างานเป็นทีม 
 
5.  งบประมาณที่ใช้ 5,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายการ
และกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
6.1 กิจกรรมรักษาศีล 5 

5,000 

   
6.2 กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ    
6.3 กิจกรรมสะอาด ระเบียบ    
6.4 กิจกรรมจับดีคนรอบข๎าง    
6.5 กิจกรรมพูดจาไพเราะ    
6.6 กิจกรรมออมบุญ/บ าเพ็ญประโยชน์    
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000    
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม .ย . 64-30 มิ .ย . 64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก .ค . 64-30 ก .ย . 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต .ค . 64-31 ธ .ค . 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม .ค . 65-31 มี .ค . 65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 2,000 - 2,000 - 1,000 - 
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนน าธรรมะไปสูํภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
หลักศีล 5 
2. นักเรียนมีครอบครัวอบอํุน สังคมสงบสุข เกิดความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
3. นักเรียนหํางไกลยาเสพติด และอบายมุขตําง ๆ 
4. นักเรียนสํงเสริมเกิดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
5. นักเรียนด าเนินการใช๎ชีวิตตามหลักของพุทธศาสนา 

  - การสังเกต 
  - สัมภาษณ์ / 
สอบถาม 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
- สมุดบันทึกความดี 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 นักเรียนน าธรรมะไปสูํภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งหลักศีล 5 
 9.2 นักเรียนมีครอบครัวอบอํุน สังคมสงบสุข เกิดความปรองดองสมานฉันท์ 
 9.3 นักเรียนหํางไกลยาเสพติด และอบายมุขตําง ๆ 
 9.4 นักเรียนสํงเสริมเกิดทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 
 9.5 นักเรียนด าเนินการใช๎ชีวิตตามหลักของพุทธศาสนา 
 

   ลงชื่อ                      ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
                                                    (นางสาวมัสริน   ชุํมอินจักร์) 
   

   ลงชื่อ                   ผู๎เสนอโครงการ 
                                                     (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย) 
            ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานวิชาการ 
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  ลงชื่อ                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

กิจกรรม : เปิดโลกวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 1  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1, 2   สพฐ. ข๎อที่ 5   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4     
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ปี 2563 พบวํา เป็นโครงการที่เปิดโอกาส

ให๎นักเรียนทุกคนได๎แสดงความสามารถมีการบูรณาการกับกิจกรรมโรงเรียนศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสเต็มปละเป็นการแนะแนวนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน
ให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  โดยสํงเสริมให๎ครูในกลุํมสาระการเรียนรู๎ ทั้ง 8 สาระ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ให๎เหมาะสมกับความแตกตํางระหวํางบุคคล
อยํางหลากหลาย เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ และมีความรู๎ ทักษะ สามารถน าไปใช๎เป็นพ้ืนฐานในการเรียนตํอ
และการด าเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางอยํางมีความสุข ซึ่งการด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 
แสดงให๎เห็นถึงศักยภาพของการจัดการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตํางๆ ของครูกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ทั้ง 8 กลุํม ที่ได๎ท ามาโดยตลอด พร๎อมที่จะน าเสนอและเผยแพรํให๎กับหนํวยงาน โรงเรียนในพ้ืนที่ใกล๎เคียงและ
ชุมชนท๎องถิ่นได๎รับทราบ อีกทั้งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได๎มีการแลกเปลี่ยนความรู๎ทางวิชาการและ
ประสบการณ์ตํางๆ ซึ่งกันและกัน และยังเป็นการสํงเสริมให๎ครู นักเรียน ได๎แสดงออกถึงความรู๎ ความสามารถ 
มีนิสัยรักการท างาน รู๎จักการแก๎ปัญหา รู๎จักการท างานเป็นหมูํคณะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และได๎รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข๎ารํวมกิจกรรม  

จากเหตุผลดังกลําวโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงได๎จัดให๎มีโครงการเปิดโลกวิชาการข้ึน
เป็นประจ าทุกปี โดยจะมีกิจกรรมตํางๆ เชํน การแสดงผลงานของครูและนักเรียน การสาธิต การฝึกอาชีพ
ตํางๆ ของครูนักเรียน วิทยากร และภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎วย   
  
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือจัดแสดงและเผยแพรํผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
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          2.2 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎แลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ ฝึกทักษะทางวิชาการและอาชีพจาก
ประสบการณ์จริง 
          2.3 เพ่ือสร๎างโอกาสให๎สถาบันการศึกษา ชุมชนท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและพัฒนา

โรงเรียน            
         2.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์ความส าเร็จในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนของโรงเรียนสูํสาธารณชน  

 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  

 3.1.1 บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกและโรงเรียน

ในเขตบริการ วิทยากร หนํวยงานตํางๆ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และชุมชน จ านวนประมาณ 700 คน เข๎ารํวม

กิจกรรม 

 3.1.2 ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎น าเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน 
 3.1.3 หนํวยงาน ชุมชน และภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีได๎รับเชิญ น ากิจกรรมแสดงผลงาน  

 3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนมีความรู๎ทักษะ ประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาการและอาชีพ  
 3.2.2 หนํวยงานการศึกษา ผู๎ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีตํอโรงเรียน 

 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
    1.1 ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต๎องการ/ทางเลือกในการ
ด าเนินการ 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.3 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ก.ค.2564 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัยและคณะ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
   2.1 กิจกรรมประสานหนํวยงานตํางๆ เชิญโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
รํวมแขํงขันและรํวมงานนิทรรศการ 

ก.พ. 2565 

   2.2 กิจกรรมพิธีเปิดงานเปิดโลกวิชาการ 

   2.3 กิจกรรมจัดนิทรรศการ 8 กลุํมสาระและฐานการเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 306 

 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
    คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตามแผนการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

มี.ค.2565 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
    4.1 สรุปและประเมินผลโครงการ 
    4.2 รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  20,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. คําปูายไวนิล 

20,000 

- - 500 
2. คําจัดสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ - - 500 
3. คําเชําชุด คําจ๎างแตํงหน๎าท าผมนักแสดง 
ในพิธีเปิด 

- - 1,000 

4. คําจัดกิจกรรม 8 กลุํมสาระและฐานการ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 12,000 

5. คําอาหารและอาหารวําส าหรับผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

- 4,500 - 

6. คําชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงของหนํวยงาน
ตํางๆ ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

- 1,000 - 

7. เงินรางวัลการประกวดแขํงขันทักษะ
วิชาการ 

- - - 

8. คําจ๎างตัดผ๎าคลุมโต๏ะจัดนิทรรศการ 500 -  
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 20,000 500 5,500 14,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - 20,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
   1. บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนโรงเรียนไกรใน

วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกและโรงเรียนในเขตบริการ 

วิทยากร หนํวยงานตํางๆ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และชุมชน 

จ านวนประมาณ 700 คน เข๎ารํวมกิจกรรม 

   2. ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎น าเสนอผลงานทางวิชาการ
ของครูและนักเรียน 
   3. หนํวยงาน ชุมชน และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ได๎รับเชิญ 
น ากิจกรรมแสดงผลงาน  

- การสอบถาม 
-  

- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
   1. นักเรียนมีความรู๎ทักษะ ประสบการณ์ จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาการและอาชีพ  
   2. หนํวยงานการศึกษา ผู๎ปกครอง และชุมชนมีความพึง
พอใจและมีเจตคติท่ีดีตํอโรงเรียน 

 
- ความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
   9.1 สถานศึกษาจัดแสดงและเผยแพรํผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
   9.2 สถานศึกษาสํงเสริมให๎นักเรียนได๎แลกเปลี่ยนการเรียนรู๎  ฝึกทักษะทางวิชาการและอาชีพจาก
ประสบการณ์จริง 
  9.3 สถานศึกษาสร๎างโอกาสให๎สถาบันการศึกษา ชุมชนท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและพัฒนา 
โรงเรียน            
  9.4 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ความส าเร็จในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนของโรงเรียนสูํ 
สาธารณชน  

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 308 

 

 
 
 
 

 ลงชื่อ     ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ             ผู๎เสนอโครงการ 
          (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสยั)            (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 
                                     หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 

   ลงชื่อ                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
โครงการ : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  (Moderate Class, More Knowledge) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :ข๎อที่     2  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1   สพฐ. ข๎อที่ 1   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4, 7, 9  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
                               
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 1 บททั่วไป ความมํุง
หมายและหลักการ ในมาตรา 6 กลําวไว๎วํา การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุขและตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพื่อลด
ระยะเวลาเรียนภาควิชาการลงโดยไมํกระทบเนื้อหาหลักที่ผู๎เรียนควรเรียนรู๎ และครูปรับการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรมโดยเพ่ิมเวลาและโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงโดยให๎โรงเรียนเลิกเรียนเวลา 14.30 น. และ
หลังเวลานั้นให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรมสร๎างสรรค์ตํางๆ นอกห๎องเรียนอยํางหลากหลาย เพ่ือเสริมสร๎างทักษะการ
เรียนรู๎ทุกด๎านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของแตํละ
โรงเรียน ดังนั้น เพ่ือให๎การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” สูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต๎องเตรียมนักเรียนให๎พร๎อมเข๎าสูํการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
สอดคล๎องกับหลายประเทศที่เป็นผู๎น าด๎านการศึกษาของโลกที่เห็นพ๎องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษท่ี 21 
เรื่องจิตส านึกตํอโลก ความรู๎พื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรู๎พื้นฐานด๎านพลเมือง สุขภาพ และ
สิ่งแวดล๎อมและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได๎แกํ ทักษะในการเรียนรู๎และนวัตกรรม ทักษะด๎าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตที่ใช๎ได๎จริงกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ 
ประเทศชาติ และทักษะในการแก๎ปัญหา ชํวยให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎ พัฒนาให๎มีคุณภาพและมีความสุขใน
การเรียนรู๎อยํางแท๎จริง  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือให๎โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” ได๎อยํางเหมาะสม ทั้งด๎านวิชาการ ด๎านปฏิบัติ นักเรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแตํละบุคคล  
 2.2. เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอยํางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู๎  
 2.3. เพ่ือให๎พํอ แมํ ผู๎ปกครอง และผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม    
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” ได๎อยํางเหมาะสม ทั้งด๎านวิชาการ และด๎านปฏิบัติ 
  3.1.2 ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข๎ารํวมกิจกรรม  
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” คิดเป็น ร๎อยละ 100  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอยํางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู๎ 
   

4. กิจกรรมและการการด าเนินการ  
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คูํมือการบริหารจัดการเรียน 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” และชุดเอกสารกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎”  
2. ก าหนดตัวชี้วัดในการจัดบริหารจัดการเวลาเรียน 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” ของโรงเรียน ผู๎บริหาร
สถานศึกษา ครูผู๎สอนและนักเรียน อยํางชัดเจน มี
ความเข๎าใจ  
3. ศึกษาสภาพความเป็นไปได๎หรือต๎นทุนที่โรงเรียนมี
เพ่ือน าไปพัฒนาโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎”  
4 .จัดท าแผนงานด าเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู๎” 

ตลอดปีการศึกษา 2564 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย, 
และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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ขั้นด าเนินงาน 
5. ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการ“ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู๎”และมอบหมายภาระงาน  
6. ด าเนินงานตามโครงการฯ ด๎วยกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู๎” แบํงออกเป็น 4 หมวด 
ประกอบด๎วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (กิจกรรม
บังคับตามหลักสูตร) สร๎างเสรมิสมรรถนะและการ
เรียนรู๎ สร๎างเสริมคุณลักษณะและคํานิยม เสริมสร๎าง
ทักษะการทางาน การด ารงชีพและทักษะชีวิตมีความ
พึงพอใจ สามารถเรียนรู๎อยํางมีความสุข 
- จัดท าข๎อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความสนใจ ความถนัด 
และความต๎องการของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  
- วิเคราะห์โครงสร๎างหลักสูตรของสถานศึกษาและน า
หลักสูตรไปใช๎  
- ปรับและออกแบบตารางเรียน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
โครงการ “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ”  
- ออกแบบกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับผู๎เรียน ความถนัด
และความต๎องการของผู๎เรียน  
7. ประชุมชี้แจงให๎คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู๎ปกครองทราบเกี่ยวกับโครงการ  
- ด าเนินการจัดการเรียนรู๎และจัดกิจกรรม ตามตาราง
เรียนที่สถานศึกษาก าหนด ได๎แกํ 
      7.1 กิจกรรมก าจัดจุดอํอน 
           - จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการใช๎
ในการจัดกิจกรรมก าจัดจุดอํอน 
      7.2 กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศ 
           - จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการใช๎
ในการจัดกิจกรรมและจัดจ๎างวิทยากรบุคคลภายนอก 
ในการจัดกิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศ 
      7.3  กิจกรรมชุมนุม 
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        - จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการใช๎ใน
การจัดกิจกรรมและจัดจ๎างวิทยากรบุคคลภายนอก ใน
การจัดกิจกรรมชุมนุม 
      7.4 กิจกรรมสํงเสริมทักษะอาชีพ 
           - จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการใช๎
ในการจัดกิจกรรมและจัดจ๎างวิทยากรบุคคลภายนอก 
ในการจัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะอาชีพ 
      7.5 กิจกรรมสํงเสริมความเป็นมนุษย์ 
           - จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการใช๎
ในการจัดกิจกรรมและจัดจ๎างวิทยากรบุคคลภายนอก 
ในการจัดกิจกรรมสํงเสริมความเป็นมนุษย์ 
     7.6 กิจกรรมน าเสนอจัดนิทรรศการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู๎ตํอหนํวยงานภายในและภายนอกองค์กร 
         - จัดซื้อ จัดจ๎างและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ในการใช๎ในการน าเสนอและจัดนิทรรศการกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 
    - จัดจ๎างตัดผ๎าคลุมโต๏ะจัดนิทรรศการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู๎ตํอหนํวยงานภายในและภายนอกองค์กร  
ขั้นติดตามผล 
8. คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตาม
แผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นสรุปผล 
9. สรุปและประเมินผลโครงการ 
10. รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 
5. งบประมาณที่ใช้  20,000 บาท 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คูํมือการบริหารจัดการเรียน 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” และชุดเอกสารกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎”  
2. ก าหนดตัวชี้วัดในการจัดบริหารจัดการเวลาเรียน 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” ของโรงเรียน ผู๎บริหาร
สถานศึกษา ครูผู๎สอนและนักเรียน อยํางชัดเจน มีความ
เข๎าใจ  
3. ศึกษาสภาพความเป็นไปได๎หรือต๎นทุนที่โรงเรียนมีเพ่ือ
น าไปพัฒนาโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎”  
4 .จัดท าแผนงานด าเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู๎” 
ขั้นด าเนินงาน 
5. ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการ“ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู๎”และมอบหมายภาระงาน  
6. ด าเนินงานตามโครงการฯ ด๎วยกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู๎” แบํงออกเป็น 4 หมวด ประกอบด๎วย
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (กิจกรรมบังคับตาม
หลักสูตร) สร๎างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู๎ สร๎างเสริม
คุณลักษณะและคํานิยม เสริมสร๎างทักษะการทางาน การ
ดารงชีพและทักษะชีวิตมีความพึงพอใจ สามารถเรียนรู๎
อยํางมีความสุข 
- จัดท าข๎อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความสนใจ ความถนัด 
และความต๎องการของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  
- วิเคราะห์โครงสร๎างหลักสูตรของสถานศึกษาและน า
หลักสูตรไปใช๎  
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- ปรับและออกแบบตารางเรียน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
โครงการ “ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ ”  
- ออกแบบกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับผู๎เรียน ความถนัด
และความต๎องการของผู๎เรียน  
- จัดหาวิทยากรบุคคลภายนอกท่ีมีความสามารถมาให๎
ความรู๎แกํนักเรียน 
- จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต๎องใช๎ในแตํละกิจกรรม
อยํางเหมาะสมและเพียงพอ 
7. ประชุมชี้แจงให๎คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู๎ปกครองทราบเกี่ยวกับโครงการ  
- ด าเนินการจัดการเรียนรู๎และจัดกิจกรรม ตามตาราง
เรียนที่สถานศึกษาก าหนด ได๎แกํ 
      7.1 กิจกรรมก าจัดจุดอํอน 
            - จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใช๎ใน
การจัดกิจกรรมก าจัดจุดอํอน 
      7.2 กิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศ 
             - จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใช๎
ในการจัดกิจกรรมและจัดจ๎างวิทยากรบุคคลภายนอก ใน
การจัดกิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศ 
      7.3  กิจกรรมชุมนุม 
            - จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใช๎ใน
การจัดกิจกรรมและจัดจ๎างวิทยากรบุคคลภายนอก ใน
การจัดกิจกรรมชุมนุม 
      7.4 กิจกรรมสํงเสริมทักษะอาชีพ 
            - จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใช๎ใน
การจัดกิจกรรมและจัดจ๎างวิทยากรบุคคลภายนอก ใน
การจัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะอาชีพ 
      7.5 กิจกรรมสํงเสริมความเป็นมนุษย์ 
            - จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใช๎ใน
การจัดกิจกรรมและจัดจ๎างวิทยากรบุคคลภายนอก ใน
การจัดกิจกรรมสํงเสริมความเป็นมนุษย์ 
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     7.6 กิจกรรมน าเสนอจัดนิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู๎ตํอหนํวยงานภายในและภายนอกองค์กร 
           - จัดซื้อ จัดจ๎างและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ในการใช๎ในการน าเสนอและจัดนิทรรศการกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 
          - จัดจ๎างตัดผ๎าคลุมโต๏ะจัดนิทรรศการลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู๎ตํอหนํวยงานภายในและภายนอกองค์กร  
ขั้นติดตามผล 
5. คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตาม
แผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นสรุปผล 
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
7. รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น   20,000    
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค.64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค.64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค.65-31 มี.ค.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 8,000 - 6,000 - 6,000 - 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

   โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถบริหาร
จัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู๎” ได๎อยํางเหมาะสม ทั้งด๎านวิชาการ ด๎านปฏิบัติ  
 
 
 

 
- การสังเกต/ประเมิน
สถานที่จริง 

 
- แบบสรุปและ
รายงานผล 
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ผลลัพธ์ 
   1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเองตามความสนใจและความถนัด
อยํางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู๎ 
   2. พํอ แมํ ผู๎ปกครอง และผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัด
การศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา  

 
- การสังเกต/ประเมิน
สถานที่จริง 
 
 
- การสังเกต 

 
- แบบสรุปและ
รายงานผล 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” ได๎อยํางเหมาะสม ทั้งด๎านวิชาการ ด๎านปฏิบัติ  
 9.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอยํางเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู๎  
          9.3 พํอ แมํ ผู๎ปกครอง และผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
 

ลงชื่อ            ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ            ผู๎เสนอโครงการ 
         (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย)            (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 
                                     หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

  ลงชื่อ                   ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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           โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 1   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 5      สพฐ. ข๎อที่ 5   กระทรวงฯ ข๎อที่ 4    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2 ตัวบํงชี้ที่ 2 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปีการศึกษา 2563 พบวํา จากการ
ด าเนินงาน โดยการมีสํวนรํวมของครู บุคลากร นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง ท าให๎การ
ด าเนินงานด๎านการจัดการขยะของโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ และ
จากความมํุงหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติประชาชนทุกคนต๎องมีความรู๎ความ
เข๎าใจและมีจิตส านึกที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลยั่งยืน เพราะมนุษย์เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยําง
ใกล๎ชิดทั้งในฐานะที่เราเป็นสํวนหนึ่งของธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็เป็นผู๎ใช๎ประโยชน์จากธรรมชาติใน
การด ารงชีวิต จึงอาจกลําวถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติได๎วํา เป็นแหลํงที่มาของวัตถุดิบและผลิตผล
เป็นที่รองรับกิจกรรมตํางๆ  
ของมนุษย์ ชํวยเกื้อกูลให๎ด ารงชีวิตอยูํได๎ ให๎ความรื่นรมย์แกํจิตใจของมนุษย์ เชํน ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ อ่ืนๆ  
ดังนั้น บริการตํางๆ ที่มนุษย์เราได๎รับจากธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจึงชํวยให๎มีชีวิตรอดอยูํได๎ และสามารถท า
ให๎คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีข้ึน แตํทั้งนี้จะต๎องอยูํภายใต๎เงื่อนไขของการรู๎จักใช๎ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางชาญฉลาด  
 และจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานไว๎ในการเสด็จ
ออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2521 ดังความตอนหนึ่งวํา 
“ธรรมชาติแวดล๎อมของเรา ไมํวําจะเป็นแผํนดิน ปุาไม๎ แมํน้ า ทะเล และอากาศ มิได๎เป็นเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ 
เทํานั้น หากแตํเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของเรา และการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมของเราไว๎ให๎ดีนี้ ก็
เทํากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว๎ให๎ลูกหลานของเราด๎วย” และวันที่ 5 ธันวาคม 2529 ดังความตอนหนึ่ง
วํา “ ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร๎อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถ
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น ามาใช๎เสริมสร๎างความอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวรของบ๎านเมืองได๎เป็นอยํางดี ข๎อส าคัญเราต๎อง
รู๎จักใช๎ทรัพยากรนั้นอยํางฉลาด คือไมํน ามาทุํมเทใช๎ให๎สิ้นเปลืองไปโดยไร๎ประโยชน์ หรือได๎ประโยชน์ไมํคุ๎มคํา 
หากแตํระมัดระวังใช๎ด๎วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด๎วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และ
ความถูกต๎องเหมาะสม โดยมุํงถึงประโยชน์แท๎จริงที่จะเกิดแกํประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืน
ยาว”  
 ดังนั้น โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นโรงเรียนในกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมัง
คลาภิเษก จึงเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสืบ
สานพระราชปณิธานของในหลวงรัชการที่ 9 และเพ่ือสร๎างความตระหนัก การมีจิตสาธารณะให๎กับนักเรียน
และบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการดูแลทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให๎โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร๎อย สวยงาม
ปลอดภัยตามบริบทของพื้นที่อยํางสมพระเกียรติ 
 2.2 เพ่ือกระตุ๎นการรณรงค์เสริมสร๎างจิตส านึกและความรู๎ความเข๎าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ การแยกขยะและการน าขยะไปใช๎ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือน าไปก าจัดอยํางถูกวิธีให๎กับ
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนอยํางยั่งยืน 
  2.3 เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการ
บริหารขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยการจัดกิจกรรมที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 
 2.4 เพ่ือให๎นักเรียนรู๎คุณคําของสิ่งแวดล๎อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  

  3.1.1 คร ูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข๎ารํวมกิจกรรมใน
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม คิดเป็น ร๎อยละ 100  

3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร๎อย 
สวยงามปลอดภัยตามบริบทของพ้ืนที่อยํางสมพระเกียรติ 
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  3.2.2 ครู บุคลากร นักเรียน และผู๎ปกครอง โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ตระหนักถึงความส าคัญของการลด การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งให๎ความรํวมมือในกิจกรรมตํางๆ จากโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่โรงเรียนจัดท าขึ้น 
  3.2.3 ครู บุคลากร นักเรียน และผู๎ปกครอง โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ตระหนักถึงปัญหา รู๎คุณคํา การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต๎องการ/
ทางเลือกในการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 
3. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินงาน 
4. สมัคร/อบรม/ทบทวน/ประชุมชี้แจงท าความเข๎าใจ
รูปแบบแนวการปฏิบัติตามกิจกรรม 
    4.1 Zero waste school 
       4.1.1 แกนน า Zero waste school 
            (คัดเลือก/รับสมัคร/อบรม/ดูงาน/แตํงตั้ง) 
       4.1.2 กิจกรรม 3Rs (Redue การลดใช๎) (Reuse 
การใช๎ซ้ า) (Recycle การแปรรูปและการน ากลับมาใช๎
ใหมํ)       - กิจกรรมหํอข๎าวด๎วยภาชนะ 
             - กิจกรรมใบตองกู๎โลก 
             - กิจกรรมถุงผ๎ารักษ์โลก 
            - กิจกรรมกระติกน้ า แก๎วน้ าสํวนตัว 
            - กิจกรรมพ่ีเกําน๎องใหมํ 
             - กิจกรรมกระดาษสองหน๎า 
            - ลดกระดาษโดยใช๎ e- office 
       4.1.3 ขยะทองค าสร๎างสื่อและของใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน (ครู นักเรียนน าวัสดุเหลือใช๎มาจัดท าสื่อ
ในการเรียนการสอนและของใช๎ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯ)  
 

ตลอดปีการศึกษา 2564 น.ส.น้ าผึ้ง สงสัย, คณะ
ครูกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และ
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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       4.1.4 กิจกรรม Big Cleaning day 
       4.1.5 กิจกรรมการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล    
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 
       4.1.6 กิจกรรม Walk Rally เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของ 8 กลุํมสาระ 
       4.1.7 กิจกรรมปั่นรักษ์โลก เรียนรู๎ประวัติศาสตร์
ท๎องถิ่น 
       4.1.8 ขยะอินทรีย์รักษ์โลก 
       4.1.9 การคัดแยกขยะจากห๎องเรียน 
       4.1.10 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะภายในโรงเรียนและชุมชน 
       4.1.11 กิจกรรมการลดใช๎โฟมและถุงพลาสติก 
      4.1.12 กิจกรรมประกวดการสร๎างถังคัดแยกขยะ
ของแตํละห๎องเรียน 
      4.1.13 กิจกรรมตลาดนัดรักษ์โลก 
      4.1.14 กิจกรรมประกวดเขตพ้ืนที่สะอาด  
      4.1.15 กิจกรรมผ๎าปุาขยะรีไซเคิล 
    4.2 กิจกรรมปรับปรุงสวนสมุนไพรในโรงเรียน 
    4.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(ปลูกปุา,สร๎างฝายน้ าล๎น,เก็บขยะ,ปลูกหญ๎าแฝก,
กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในโรงเรียน,การอนุรักษ์ดิน
,น้ า,อากาศ) 
    ขั้นติดตามผล 
5. คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตาม
แผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นสรุปผล 
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
7. รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
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5.  งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต๎องการ/
ทางเลือกในการด าเนินการ 
2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 
3. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินงาน 
4. สมัคร/อบรม/ทบทวน/ประชุมชี้แจงท าความเข๎าใจ
รูปแบบแนวการปฏิบัติตามกิจกรรม 
    4.1 Zero waste school 
       4.1.1 แกนน า Zero waste school 
            (คัดเลือก/รับสมัคร/อบรม/ดูงาน/แตํงตั้ง) 
       4.1.2 กิจกรรม 3Rs (Redue การลดใช๎) (Reuse 
การใช๎ซ้ า) (Recycle การแปรรูปและการน ากลับมาใช๎
ใหมํ)       - กิจกรรมหํอข๎าวด๎วยภาชนะ 
             - กิจกรรมใบตองกู๎โลก 
             - กิจกรรมถุงผ๎ารักษ์โลก 
            - กิจกรรมกระติกน้ าแก๎วน้ าสํวนตัว 
            - กิจกรรมพ่ีเกําน๎องใหมํ 
             - กิจกรรมกระดาษสองหน๎า 
            - ลดกระดาษโดยใช๎ e- office 
       4.1.3 ขยะทองค าสร๎างสื่อและของใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน (ครู นักเรียนน าวัสดุเหลือใช๎มาจัดท าสื่อ
ในการเรียนการสอนและของใช๎ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯ)  
       4.1.4 กิจกรรม Big Cleaning day 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
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       4.1.5 กิจกรรมการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล    ใน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 
       4.1.6 กิจกรรม Walk Rally เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของ 8 กลุํมสาระ 
       4.1.7 กิจกรรมปั่นรักษ์โลก เรียนรู๎ประวัติศาสตร์
ท๎องถิ่น 
       4.1.8 ขยะอินทรีย์รักษ์โลก 
       4.1.9 การคัดแยกขยะจากห๎องเรียน 
       4.1.10 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยก
ขยะภายในโรงเรียนและชุมชน 
       4.1.11 กิจกรรมการลดใช๎โฟมและถุงพลาสติก 
       4.1.12 กิจกรรมประกวดการสร๎างถังคัดแยกขยะ
ของแตํละห๎องเรียน 
      4.1.13 กิจกรรมตลาดนัดรักษ์โลก 
      4.1.14 กิจกรรมประกวดเขตพ้ืนที่สะอาด  
      4.1.15 กิจกรรมผ๎าปุาขยะรีไซเคิล 
    4.2 กิจกรรมปรับปรุงสวนสมุนไพรในโรงเรียน 
    4.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(ปลูกปุา,สร๎างฝายน้ าล๎น,เก็บขยะ,ปลูกหญ๎าแฝก,
กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในโรงเรียน,การอนุรักษ์ดิน
,น้ า,อากาศ) 
    ขั้นติดตามผล 
5. คณะกรรมการด าเนินงานมีการตรวจสอบตาม
แผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นสรุปผล 
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
7. รายผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000    
 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 3,000 - 4,000 - 3,000 - 

 
 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

  คร ูบุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนไกรใน

วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเข๎ารํวมกิจกรรมตามโครงการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

- การรสังเกต 
- ประเมินผลการ
ด าเนินการ 
- สัมภาษณ์ 

- แบบประเมินการ
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ 
  1. ครู บุคลากร นักเรียนและผู๎ปกครอง โรงเรียนไกรใน
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ลด การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์
ใหมํในชีวิตประจ าวัน รู๎คุณคําของสิ่งแวดล๎อมและตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อมรวมทั้ง
ให๎ความรํวมมือในกิจกรรมตํางๆ จากโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทีโ่รงเรียนจัดท าขึ้น 
  2. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีสภาพทาง
กายภาพท่ีสะอาดเรียบร๎อย สวยงาม ตามบริบทของพ้ืนที่
อยํางสมพระเกียรติ 

- การรสังเกต 
- ประเมินผลการ
ด าเนินการ 
- สัมภาษณ์ 

- แบบประเมินการ
ด าเนินการ 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีสภาพทางกายภาพที่สะอาดเรียบร๎อย สวยงาม ตาม
บริบทของพื้นที่ 
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 9.2 ครู นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีความตระหนัก มีจิตส านึก 
และมีความรู๎ความเข๎าใจแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการน าขยะไปใช๎ประโยชน์ รวมทั้ง
การรวบรวมขยะเพ่ือน าไปก าจัดอยํางถูกวิธีและรู๎คุณคําของสิ่งแวดล๎อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อม 
 9.3 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พัฒนาการเรียนการสอน ในเรื่องการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยใช๎ผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ และการมีสํวนรํวมของครู ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง 
และชุมชนโดยรอบสถานศึกษาได๎ 
 9.4 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีสวนสมุนไพรที่น ามาใช๎ประโยชน์ได๎จริง 
 9.5 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได๎ด าเนินงานตามพระราชปณิธานด๎านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

  9.6 ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 อยูํในระดับ ดีมาก 
 

ลงชื่อ         ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ              ผู๎เสนอโครงการ 
          (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย)            (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 
                                      หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 

                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 

                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 

    ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 

        () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       

                                  

        ลงชื่อ        ผู๎อนุมัติโครงการ 

                                               (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 

                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : เยาวชนไทยหัวใจกตัญญู สานต่อที่พ่อท า 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 1   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1      สพฐ. ข๎อที่ 3   กระทรวงฯ ข๎อที่  4    

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากผลการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2563 พบวําเป็นโครงการเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู สานตํอ
ที่พํอท า พบวําเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให๎นักเรียนกล๎าคิด กล๎าท า กล๎าแสดงออกในสิ่งที่ดี มีทักษะชีวิต มี
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด๎านคุณธรรมจริยธรรม และสติปัญญา สํงเสริมทักษะในการแก๎ปัญหาตํางๆ มี
ภาวะผู๎น า เป็นคนดี คนเกํง คนกล๎า รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 จากผลการด าเนินการและจุดเดํนของโครงการ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงได๎จัดท า

เป็นโครงการตํอเนื่อง เพ่ือให๎นักเรียนมีความรักใครํ ปรองดอง และเอ้ืออาทรตํอกัน ตลอดจนส านึกดีตํอบุพการี 

ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร๎าง ความรู๎

ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด ให๎มีความรักที่บริสุทธิ์ ความสุข ความมั่นคงและความคิดสร๎างสรรค์ เพ่ือมุํงไปสูํ

การประสบความส าเร็จในชีวิตการเรียน หน๎าที่การงาน และชีวิตครอบครัวในอนาคต พร๎อมทั้งมีบทบาทเข๎ามา

มีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมสํวนรวม โดยมีความเชื่อม่ันวําพลังสร๎างสรรค์ของคนหนุํมสาวมีสํวน

ส าคัญอยํางมากตํอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งความส าเร็จของการพัฒนาอยํางยั่งยืนก็คือการลงทุน

พัฒนากับคนหนุํมสาวให๎มีชีวิตที่ประสบความส าเร็จในทุกระดับตั้งแตํระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม 

เพราะพวกเขาคืออนาคตของประเทศชาติสอดคล๎องกับพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 

ด๎านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี 
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2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือสํงเสริมความกตัญญูและความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

รวมถึงพํอแม ํครูอาจารย์และผู๎มีพระคุณ ด๎วยการปฏิบัติคุณคําของความรักท่ีบริสุทธิ์ 

2.2 เพ่ือให๎แรงบันดาลใจแกํนักเรียนได๎มีพลังสร๎างสรรค์ตัวเองให๎ประสบความส าเร็จในชีวิต และรํวม  

     เติมเต็มคุณคําสูํสังคมให๎นําอยูํ 

 2.3 เพ่ือสร๎างผู๎น าแหํงการเปลี่ยนแปลงโดยเยาวชนรุํนใหมํ ที่สามารถเข๎าไปมีสํวนรํวมในการพัฒนา   

             ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 2.4 เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาด๎าน คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ๎มกัน

ในการด ารงชีวิตในอนาคตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

 2.5 เพ่ือให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตํอชุมชน สังคม

และประเทศชาติ 

 2.6 เพ่ือให๎นักเรียนมีความรักและเห็นคุณคําของตนเอง 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1  นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 90 สามารถพัฒนาตนเอง 

ให๎เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได๎ 

      3.1.2 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 90 สามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตโดยยึดหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 

      3.1.3 นักเรียนแกนน าเยาวชนไทยหัวใจกตัญญูมีภาวะผู๎น าแหํงการเปลี่ยนแปลงโดยเยาวชนรุํน

ใหมํ ที่สามารถเข๎าไปมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ร๎อยละ 80 

      3.1.4 นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตํอชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ร๎อยละ 80 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

       3.2.1 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 90 มีความกตัญญูและความ
จงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงพํอแม ํครูอาจารย์และผู๎มีพระคุณ ด๎วยการ
ปฏิบัติคุณคําของความรักที่บริสุทธิ์ 
       3.2.2 นักเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถพัฒนาตนเองให๎มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
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      3.2.3 นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตระหนักและมีความรักและเห็นคุณคํา 

ในตนเอง 

      3.2.4 นักเรียนไกรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเกิดแรงบันดาลใจ มีพลังสร๎างสรรค์ตัวเองให๎ประสบ 

ความส าเร็จในชีวิตและรํวมเติมเต็มคุณคําสูํสังคมให๎นําอยูํ 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมปรึกษาและเขียนแผนการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย
และคณะ 2. เสนอโครงการและขออนุมัติ 

3. การด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 
    3.1 กิจกรรมการจัดคํายอบรมแกนน าเยาวชนไทย
หัวใจกตัญญู โตไปไมํโกง หํางไกลยาเสพติด  
    3.2 กิจกรรมเปิดประตู กนร.(รับน๎องม.1 และม.4) 
เข๎าสายรหัสและเข๎าสู๎รั้วน้ าเงินเหลือง 
    3.3 สายสัมพันธ์ครอบครัว (พ่ีรหัสน๎องรหัส)  
    3.4 กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต (สํงเสริมความเป็น
มนุษย์) กับสายสัมพันธ์ครอบครัว 
     3.5 แกนน า ( เพียวเลิฟ  (Pure Love) “รักบริสุทธิ์  
หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”  
    3.6  คําย SMART LEADER CAMP “สํงเสริม
จริยธรรม สร๎างผู๎น าที่เสียสละ” ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  
    3.7 กิจกรรมสะสมความดี (สมุดความดี) 
    3.8 กิจกรรมประกวดขวัญใจ กนร. (วันวาเลนไทน์)   
    3.9 กิจกรรมวํายน้ าเพ่ือชีวิต   
    3.10 กิจกรรม Happy Family day   
    3.11 กิจกรรมแกนน าเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู   
    3.12 กิจกรรมตามรอยพระมหากษัตริย์ไทย   
    3.13 กิจกรรมเยาวชนสร๎างชาติ #ดีเกํงกล๎า #CanDo 
#NBIYouthClub 
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5.  งบประมาณที่ใช้   11,000 บาท 
 

6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ

และกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

3. การด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 
    3.1 กิจกรรมการจัดคํายอบรมแกนน าเยาวชนไทยหัวใจ
กตัญญู โตไปไมํโกง หํางไกลยาเสพติด (3 วัน 2 คืน) 

  
  

    3.2 กิจกรรมเปิดประตู กนร.(รับน๎องม.1 และม.4)  
เข๎าสายรหัสและเข๎าสู๎รั้วน้ าเงินเหลือง 

  
  

    3.3 สายสัมพันธ์ครอบครัว (พ่ีรหัสน๎องรหัส)      
    3.4 กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต (สํงเสริมความเป็น
มนุษย์) กับสายสัมพันธ์ครอบครัว กับกิจกรรมอ่ืนๆใน
โรงเรียน 

  
  

     3.5 แกนน า ( เพียวเลิฟ  (Pure Love) “รักบริสุทธิ์  
หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”  

  
  

    3.6  คําย SMART LEADER CAMP “สํงเสริมจริยธรรม 
สร๎างผู๎น าที่เสียสละ” ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 (3 วัน 2 คืน) 

  
  

    3.7 กิจกรรมสะสมความดี (สมุดความดี)     
    3.8 กิจกรรมประกวดขวัญใจ กนร. (วันวาเลนไทน์) 
         - เงินรางวัลที่ 1เป็นเงิน 1,000 บาท รางวัลที่ 2 เป็น
เงิน 700 บาท รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 500 บาท  

  
  

    3.9 กิจกรรมวํายน้ าเพ่ือชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้น ม.1     
    3.10 กิจกรรม Happy Family day     
    3.11 กิจกรรมแกนน าเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู     
    3.12 กิจกรรมตามรอยพระมหากษัตริย์ไทย     
    3.13 กิจกรรมเยาวชนสร๎างชาติ #ดีเกํงกล๎า #CanDo 
#NBIYouthClub 
            - เดินทางไปศึกษาดูงาน กิจกรรมเยาวชนสร๎างชาติ 
#ดีเกํงกล๎า #CanDo #NBIYouthClub 

  

  



แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 329 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย.64-30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค.64-30 ก.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค.64-30 ก.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค.65-31 มี.ค.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 1,000 - 2,000 - 8,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อย

ละ 90 สามารถพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎มีคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได๎ 

2. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อย

ละ 90 สามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ใน

การด ารงชีวิตโดยยึดหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ 

3. นักเรียนแกนน าเยาวชนไทยหัวใจกตัญญูมีภาวะผู๎น า

แหํงการเปลี่ยนแปลงโดยเยาวชนรุํนใหมํ ที่สามารถเข๎า

ไปมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ ร๎อยละ 80 

4. นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริมความมีจิต

สาธารณะ ความรับผิดชอบตํอชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ ร๎อยละ 80 

   
  - การสังเกต 
  - สัมภาษณ์ / 
สอบถาม 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อย

ละ 90 มคีวามกตัญญูและความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงพํอแม ํครูอาจารย์ 

 

   
  - การสังเกต 
  - สัมภาษณ์ / 
สอบถาม 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
- แบบประเมินโครงการ 
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และผู๎มีพระคุณ ด๎วยการปฏิบัติคุณคําของความรักท่ี

บริสุทธิ์ 

2. นักเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสามารถ

พัฒนาตนเองให๎มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์   

3. นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ตระหนักและมีความรักและเห็นคุณคําในตนเอง 

4. นักเรียนไกรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเกิดแรงบันดาล

ใจ มีพลังสร๎างสรรค์ตัวเองให๎ประสบความส าเร็จในชีวิต

และรํวมเติมเต็มคุณคําสูํสังคมให๎นําอยูํ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       9.1 นักเรียนได๎รับการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิค๎ุมกันในการ
ด ารงชีวิตในอนาคตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
       9.2 นักเรียนมีความกตัญญูและความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงพํอ
แมํ ครูอาจารย์และผู๎มีพระคุณ ด๎วยการปฏิบัติคุณคําของความรักท่ีบริสุทธิ์ 
       9.3 นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมสํงเสริมความดี มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตํอชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
       9.4 ท าให๎นักเรียนตระหนักถึงบทบาทของตนเอง 
       9.5 ท าให๎นักเรียนเพ่ิมศักยภาพและมีภาวะความเป็นผู๎น ามากขึ้น 
       9.6 ท าให๎นักเรียนรักการเรียนรู๎ ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด มีความรับผิดชอบ 
ตํอสังคม มีหัวใจแหํงการเสียสละเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับเด็กและเยาวชนในสังคม 
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ลงชื่อ       ผู๎รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ           ผู๎เสนอโครงการ 
         (นางสาวน้ าผึ้ง  สงสัย)            (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 
                                      หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจ าปีการศึกษา 2564 

โครงการ : สํงเสริมศักยภาพนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :ข๎อที ่2  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1  สพฐ. ข๎อที่ 3  กระทรวงฯข๎อที่ 1, 4-5, 7, 9 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1  ตัวบํงชี้ที่ 1.1 (ตัวบํงชี้ยํอย 6)  
        ตัวบํงชี้ที่ 1.2 (ตัวบํงชี้ยํอย 1) 
      มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 1 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ     โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายดนัย ปานศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พุทธศักราช 2560-2579 แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่ง
ผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 
ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎พัฒนาให๎เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และแผนการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2560-2574 ซึ่งได๎ก าหนดให๎
การจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
ต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมแหํงความเป็นไทยในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข มีความ
พอเพียง ความมีเหตุผล พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตํางๆ เพ่ือการศึกษาตํอและการประกอบ
อาชีพ และการเป็นพลเมืองดี 
  ทุกๆ ปีการศึกษานอกจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มี
การแขํงขันทักษะวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ ยังมีหนํวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน จัดการแขํงขันทักษะอาชีพ เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎แสดงความรู๎ความสามารถทักษะวิชาการมุํงสูํ
ความเป็นเลิศ ตามศักยภาพบุคคล  
ตั้งแตํระดับโรงเรียนเป็นต๎นไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
 สํงเสริมให๎นักเรียนได๎แสดงศักยภาพความรู๎ความสามารถทักษะวิชาการมากขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนทั้งหมด 

3.1.2 นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนมีทักษะวิชาการที่ตนเองสนใจเพ่ิมมากขึ้น 
3.2.2 นักเรียนได๎เผยแพรํผลงานและได๎ประสบการณ์ตรงจากภาครัฐและเอกชน 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 4.1  จัดการเรียนการสอนและแสวงหาความสามารถความ
ถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล และสํงเสริมความเป็นเลิศ 

ตลอดปีการศึกษา 

ครูผู๎สอน 
 4.2  ทบทวน ฝึกซ๎อม พัฒนาผลงาน 
 4.3  สํงนักเรียนแขํงขันหรือแสดงผลงานวิชาการระดับ
ตํางๆ 
 4.4  สรุปและประเมินผล เม.ย. 2565 

5.  งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 4.1  จัดการเรียนการสอนและ
แสวงหาความสามารถความถนัดของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล และสํงเสริม
ความเป็นเลิศ 

- - - - 

 4.2  ทบทวน ฝึกซ๎อม พัฒนา
ผลงาน 
 

10,000 - - 10,000 
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 4.3  สํงนักเรียนแขํงขันหรือแสดง
ผลงานวิชาการระดับตํางๆ 

10,000 - 10,000 - 

 4.4  สรุปและประเมินผล - - - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 20,000 - 10,000 10,000 

 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64 ) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

5,000 - 15,000 - - - - - 
 

8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ)   
 8.1  จ านวนรายการ/นักเรียนที่แขํงขันหรือแสดงผลงานวิชาการระดับ
ตํางๆ 

นับจ านวน - 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ)   
 8.2  ระดับผลการแขํงขัน นับจ านวน - 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได๎แสดงศักยภาพความรู๎ความสามารถทักษะวิชาการมุํงสูํความเป็นเลิศมากขึ้น  
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ลงชื่อ   ผู๎รับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ            ผู๎เสนอโครงการ 
            (นายดนัย ปานศรี)              (นางถนอมศรี จั่นแก๎ว) 
                                                          หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
  

  ลงชื่อ                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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  โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่ 2   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1    สพฐ. ข๎อที่ 1-6   
 กระทรวงฯ ข๎อที่ 1,4-5, 9      
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1, 3  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2564  

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได๎มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เรื่องราวตํางๆ ตามสภาพแวดล๎อมที่เป็นจริง 
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู๎ตํางๆ อยํางสมดุล มุํงเน๎นในเรื่องของความรู๎ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู๎และบูรณาการความรู๎ตํางๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู๎ในด๎านตํางๆ อยํางได๎สัดสํวนและสมดุลกัน การศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญซึ่งจะชํวย ให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองท าให๎ได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องที่ศึกษาอยํางแท๎จริง ทั้งยังเป็นการ เสริมสร๎างประสบการณ์การ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนอยํางสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการน านักเรียนไปทัศนศึกษาถือ วําเป็นวิธีการที่ท าให๎ผู๎เรียน
ได๎รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู๎และสามารถพัฒนาผู๎เรียนในด๎านรํางกาย ด๎าน อารมณ์ด๎านสังคมและด๎าน
ปัญญา อีกทั้งเสริมสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ ตลอดจนได๎รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการจึงได๎
จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นเพ่ิมพูนและสํงเสริมสมรรถภาพของผู๎เรียนให๎ดียิ่งขึ้น  โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และพระบรมราโชบาย
ด๎านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงจากการเข๎ารํวมโครงการทัศนศึกษา แหลํงเรียนรู๎
นอกสถานที่ 
 2.2 เพ่ือให๎นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของโครงการทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎/ ท๎องถิ่น จังหวัด
ใกล๎เคียงและเขตพ้ืนที่ภูมิภาคอ่ืน ได๎ 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนทุกคนร๎อยละ 100 มีความรู๎ความเข๎าใจในแหลํงเรียนรู๎/ ท๎องถิ่น จังหวัด
สุโขทัยและจังหวัดใกล๎เคียง  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนตระหนักและเห็นคุณคําของแหลํงเรียนรู๎/ ท๎องถิ่น จังหวัดจังหวัดสุโขทัยและ
จังหวัดใกล๎เคียงได๎  
  3.2.2 นักเรียนน าความรู๎ที่ได๎จากการทัศนศึกษาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  นางถนอมศรี 

จั่นแก๎วและ
ทีมงาน 

-ประชุมวางแผน 
-เสนอโครงการ 

 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
-สืบหาแหลํงเรียนรู๎ที่สามารถบูรณาการกับกลุํมสาระ 8 กลุํมสาระ 
-ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของ
โครงการ 

 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
สรุปผลการจัดกิจกรรม/รายงาน โครงการ/พัฒนางานในครั้งตํอไป  
 
5.  งบประมาณที่ใช้  100,000 บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

คําพาหนะน านักเรียนไปทัศนศึกษา 
 

  100,000  

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 100,000 - 100,000 - 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - 100,000  

 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
-นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 
100 ได๎ไปทัศนศึกษา 

การเข๎ารํวมโครงการทัศนศึกษา สังเกต 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
-นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและรู๎สึกหวงแหนแหลํง
เรียนรู๎/ท๎องถิ่นจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล๎เคียงได๎  
-นักเรียนน าความรู๎ที่ได๎รับจากการโครงการไปทัศนศึกษาฯ
ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

การเข๎ารํวมโครงการทัศนศึกษา สังเกต 
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8.1การประเมินความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การประเมินตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เป้าประสงค์ วิธีการวัดและประเมินผล 

พอประมาณ นักเรียนเกิดประสบการณ์โดยตรง สังเกตจากการเข๎ารํวม
โครงการทัศนศึกษา 

มีภูมิคุ๎มกัน ภูมิค๎ุมกัน นักเรียนมีได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับสถานที่ 
ตํางๆในแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นตนเอง 

สังเกตจากการเข๎ารํวม
โครงการทัศนศึกษา 

มีเหตุผล นักเรียนเป็นผู๎มีเหตุผล รู๎จักบอกเลํา เรื่องราวที่
ไปทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ ในท๎องถิ่น 

สังเกตจากการเข๎ารํวม
โครงการทัศนศึกษา 

เงื่อนไขความรู๎ นักเรียนมีความรู๎และเข๎าใจในเรื่อง เรื่องราวใน
แหลํงเรียนรู๎ตําง ๆจาก การไปทัศนศึกษา ฯใน
ท๎องถิ่นตนเอง 

สังเกตจากการเข๎ารํวม
โครงการ ทัศนศึกษา 

เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนเกิดความรักและหวงแหน แหลํงเรียนรู๎
ทางประวัติศาสตร์/ ท๎องถิ่นตนเอง 

สังเกตจากการเข๎ารํวม
โครงการทัศนศึกษา 

 
8.2 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

สภาพอากาศในวันที่ไป 
ทัศนศึกษา เชํน เกิดฝน 
ตก อาจท าให๎เป็น 
อุปสรรคในการเดินทาง 
หรืออยูํในชํวงการระบาด
หรือ พรก.ฉุกเฉิน 

ปรับเปลี่ยนโปรแกรม 
ตามความเหมาะสมเพ่ือ 
ความปลอดภัยในการ 
เดินทาง 

ร๎อยละ 100 ของ 
นักเรียนเข๎ารํวมโครงการ  
ทัศนศึกษาฯ 

ท าแบบประเมิน ประเมิน
ความพึงพอใจ เข๎ารํวม
โครงการ โครงการทัศน
ศึกษาฯ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
   9.1 นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและรู๎สึกหวงแหนแหลํงเรียนรู๎/ท๎องถิ่นจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล๎เคียง
ได๎  
   9.2. นักเรียนน าความรู๎ที่ได๎รับจากการโครงการไปทัศนศึกษาฯไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  
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   ลงชื่อ                  ผู๎รับผิดชอบและเสนอโครงการ 
      (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 
                หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

       ลงชื่อ      ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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       โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (Cocid 19) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :ข๎อที ่1-6  สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1-4  สพฐ. ข๎อที่ 1-6  กระทรวงฯ ข๎อที่ 1, 4   
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1-2  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได๎ประกาศให๎การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหมํเป็น  
"การระบาดใหญํ" หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไปอยํางรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก เชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหมํ เป็นสาเหตุที่ท าให๎เกิดโรคปอดอักเสบแพรํระบาดในเมืองอํูฮ่ันของประเทศจีน นี่จะเป็นไวรัสที่
อุบัติขึ้นมาแคํชั่วคราวหรือเป็นสัญญาณแรกที่สํอเค๎าวําจะอันตรายมาก ความกังวลอยํางยิ่งเกี่ยวกับไวรัสที่เป็น
อันตรายตํอปอดชนิดนี้ เพราะการไอและจามเป็นวิธีที่เชื้อไวรัสจะแพรํได๎อยํางมีประสิทธิภาพที่สุด หากมีการ
ติดตํอจากคนสูํคน นั่นหมายความวําบุคคลากรทางการแพทย์ที่ให๎การรักษาอาจเป็นกลุํมเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส 
เพ่ือปูองกันการแพรํกระจายในโรงเรียนจึงมีมาตรการเฝูาระวังโดยมีจุดคัดกรองการมาโรงเรียน บริการเจลล๎าง
มือ จัดเตรียมอํางล๎างมือให๎เพียงพอกับนักเรียนนักเรียนรับบริการเฟสชิว ทุกคนรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนทุกคน โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน พระบรมราโชบายด๎านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 

2. วัตถุประสงค ์
       2.1 เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการจัดการเรียนการสอน 
       2.2 เพ่ือให๎นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีหน๎ากากอนามัยปูองกันการแพรํกระจาย 
       2.3 เพ่ือปูองกันการแพรํกระจายของเชื้อโรคและเสริมสร๎างภูมิปูองกันให๎กับบุคลากร 
         

3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ  
          3.1.1 นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีหน๎ากากอนามัยปูองกันโรคติดเชื้อโคโรนาทุกคน 
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          3.1.2 นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีเจลล๎างมือ มีที่ล๎างมือพอเพียงกับนักเรียนและบุคลากรทุกคน  

   3.2  เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 นักเรียนและบุคลากรปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ 
           3.2.2 ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 100  
                   อยูํในระดับ  ดีมาก  
 
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม สนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชํวงสถานการณ์แพรํระบาดของโรคติดเชื้อ  
           ไวรัส โคโรนา 2019 (Cocid 19) 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  นางถนอมศรี จั่นแก๎ว 

และคณะ ประชุมวางแผน เสนอโครงการ  
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
โดย 6 มาตรการหลักในการปูองกันการแพรํระบาดของโรคโควิด-19 ใน
สถานศึกษาประกอบด๎วย 
1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข๎และอาการเสี่ยงกํอนเข๎าสถานศึกษา 
2. สวมหน๎ากากผ๎าหรือหน๎ากากอนามัยตลอดเวลา 
3. ผลิตหรือจัดจุดล๎างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อยํางเพียงพอ 
4. จัดระยะหํางระหวํางบุคคลอยํางน๎อย 1-2 เมตร 
5. ท าความสะอาดห๎องเรียน/พ้ืนผิวสัมผัสรํวม เปิดหน๎าตํางประตู 
ระบายอากาศ  
6 .ไมํจัดกิจกรรมรวมกลุํมคนจ านวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาท า
กิจกรรม 

 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
แบบบันทึกคัดกรองการมาโรงเรียน  
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
สรุปรายงานผล  
 
5.  งบประมาณที่ใช้  30,000 บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดท าเจล และที่ล๎างมือ อุกรณ์ตํางๆ 
หน๎ากากอนามัย แบบบรรจุกลํอง กลํองละ 50 
ชิ้น จ านวน 1 โหล 
สติกเกอร์จุดคัดกรอง 

    

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 - - 30,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
15,000 - 5,000  10,000  - - 

 

 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
นักเรียนและบุคลากรทุกคนมหีน๎ากากอนามัย 

 
สังเกต 

 
การสังเกต 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีภูมิคุ๎มกันการ์ดไมํตก 

 
สังเกต 

 
ตารางบันทึก 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
           9.1 นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีหน๎ากากอนามัยปูองกันโรคติดเชื้อโคโรนาทุกคน 
  9.2 นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีเจลล๎างมือ มีที่ล๎างมือพอเพียงกับนักเรียนและบุคลากรร๎อยละ 100  
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     ลงชื่อ                ผู๎รับผิดชอบและเสนอโครงการ 
      (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 
                หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 
 

                                    ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

     ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                ผูอ๎ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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    โครงการ/กิจกรรม 

      โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

โครงการ : บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  ข๎อที่ 1, 3, 5   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 2, 3      สพฐ. ข๎อที่ 2, 3   
กระทรวงฯ ข๎อที่  1, 3-5, 7, 9-10    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1   ตัวบํงชี้ที่ 1.1 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววาริณี หอมหวลและคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
  การบูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” เป็นโครงการตํอเนื่องที่ด าเนินการผํานมาแล๎ว 
หลายปีการศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 ได๎แกํ วิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข๎าด๎วยกัน มี
การด าเนินกิจกรรมตํางๆ ตามรายละเอียดของโครงการในปีที่ผํานมา เชํน มีการจัดหาสื่อ และอุปกรณ์สํงเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา ครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูคณิตศาสตร์ 
เข๎ารับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการสะเต็มศึกษา“STEM” และมีการแขํงขันทักษะตาม
แนวสะเต็มศึกษา ของนักเรียนในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน สํงผลให๎การด าเนินการตํางๆ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  คือ ครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูคณิตศาสตร์  มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ด๎วยกระบวนการสะเต็มศึกษา“STEM”ได๎  ท าให๎นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  สามารถน าไปใช๎
ในการแก๎ปัญหาในชีวิตจริง เตรียมพร๎อมเข๎าศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพอยํางมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับ
แนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทกุคนจะต๎องเรียนรู๎ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู๎ 3R X 7C  3R คือ 
อํานออก (Reading) เขียนได๎ (Writing) และคิดเลขเป็น(Arithmetic)  7C ได๎แกํ 1) ทักษะด๎านการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก๎ปัญหา (Critical thinking & problem solving)  2) ทักษะด๎านการ
สร๎างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity & innovation)  3) ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรมตํางกระบวน
ทัศน์ (Cross-cultural understanding)  4) ทักษะด๎านความรํวมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู๎น า 
(Collaboration, teamwork & leadership)  5) ทักษะด๎านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู๎เทําทันสื่อ 
(Communications, information & media literacy)  6) ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & ICT literacy)  7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู๎ (Career & 
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learning skills) และมีการสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ ที่ใช๎วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพ้ืนฐาน ออกมาเป็นชิ้นงาน หรือ โครงงานได๎  
  กลุํมสาระการเรียนรู๎ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์โรงเรียนไกรในวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก จึงได๎เสนอโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุํมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ พัฒนาขึ้น และก๎าวหน๎าทันตามสังคม
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว และมีการปลูกฝังให๎ผู๎เรียนได๎ความรู๎และความสามารถที่จะด ารงชีวิตได๎
อยํางมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีอยํางรวดเร็ว ดังนั้น 
การศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) นั้น จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอยํางมากท่ีมีสํวน
ชํวยให๎เศรษฐกิจและสังคมเจริญก๎าวหน๎าอยํางมั่นคง โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ในหลวง
รัชกาลที่ 10 
 

2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครูคณิตศาสตร์ ให๎มีความสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” 
     2.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ ที่
ใช๎วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพื้นฐาน 
     2.3 เพ่ือให๎นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
เพ่ิมข้ึน 
 
3. เป้าหมาย  

 3.1  เชิงปริมาณ  
           3.1.1 ครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูคณิตศาสตร์ ให๎มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ด๎วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” จ านวน 10 คน 
           3.1.2 นักเรียนมีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ  
ที่ใช๎วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพ้ืนฐาน ร๎อยละ 70  
           3.1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 2 
           3.1.4 วิทยากร องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมจ านวน 20 คน มีสํวนรํวมในการพัฒนา /ปรับปรุง
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” 
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   3.2  เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 ครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” 
          3.2.2 นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ 
ที่ใช๎วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพ้ืนฐาน 
          3.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
เพ่ิมข้ึน            
          3.2.4 วิทยากร องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน ผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุาย มีความพึงพอใจ ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 80  อยูํในระดับดีมาก  
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

 
มี.ค. 2564 
พ.ค. 2564 

นางสาววาริณี หอมหวล 
และครูกลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, กลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
 

    1.1 ประชุมปรึกษาและเขียนแผนการด าเนินงาน  
บูรณาการสะเต็มศึกษา “STEM Education” 
    1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 2564 

    2.1 การจัดหาสื่อและอุปกรณ์สํงเสริมการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว สะเต็มศึกษา   
    2.2 ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบการจัดการเรียนรู๎ 
ตามแนวสะเต็มศึกษา 
    2.3 การแขํงขันทักษะวิชาการตํางๆ ตามแนว 
สะเต็มศึกษา   
    2.4 คํายสะเต็มศึกษา Learning Math and Science 
through STEM Activties. 
3. ข้ันติดตามผล (Check)  

ตลอดปีการศึกษา 2564    3.1 มีการติดตามผลจากการด าเนินงาน   
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  

ตลอดปีการศึกษา 2564     4.1 ประเมินผลการด าเนินงาน 
    4.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
5.  งบประมาณที่ใช้  20,000 บาท 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและ

กิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

    6.1 การจัดหาสื่อและอุปกรณ์สํงเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว สะเต็มศึกษา   
    6.2 ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบการจัดการ
เรียนรู๎ตามแนว สะเต็มศึกษา 
    6.3 การแขํงขันทักษะตามแนว สะเต็มศึกษา   
    6.4 คํายสะเต็มศึกษา Learning Math and 
Science through STEM Activties 

 
    6,000 
     
    3,000 
    5,000 
    6,000 

 
 
 
 
 
  2,000 

 
 
 
   3,000 

 
  6,000 
   
 
  5,000 
  4,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 20,000 2,000 3,000 15,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ      
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 8,000 - 6,000 - 6,000 - 

 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1. ครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูคณิตศาสตร์ 
ทุกคนในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วย
กระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” ได ๎
2. นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์และสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ ที่ใช๎วิทยาศาสตร์ 
คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบ 
ทางวิศวกรรม เป็นพ้ืนฐานได๎ 
 

 

 

 

- การสังเกต 
- สอบถามความคิดเห็น/
ความพึงพอใจ 
- สัมภาษณ์ 
 

 

 

 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
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3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 
4. วิทยากร องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน มีสํวนรํวมในการ
พัฒนา /ปรับปรุงโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  

 

ผลลัพธ์ 

1. ครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูคณิตศาสตร์ 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการสะเต็ม
ศึกษา “STEM” จ านวน 10 คน 
2. นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์และสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ ที่ใช๎วิทยาศาสตร์ 
คณิตสาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบ 
ทางวิศวกรรม เป็นพ้ืนฐานได๎ ร๎อยละ 70 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุํมวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 
ร๎อยละ 2 
4.วิทยากร องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน มีสํวนรํวมในการ
พัฒนา /ปรับปรุงโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา มีความ
พึงพอใจ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80  อยูํในระดับดีมาก 

 

 

 

- การสังเกต 
- สอบถามความคิดเห็น 
- สัมภาษณ์ 
- วัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

 

 

 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       9.1 ครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูเทคโนโลยี ทุกคนในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ด๎วยกระบวนการสะเต็มศึกษา “STEM” 
       9.2 นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์มากขึ้น 
       9.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
       9.4. โรงเรียนได๎รูปแบบการจัดการศึกษาสะเต็มที่เชื่อมโยงกับกลุํมสาระอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ิมพูนโอกาส
ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย มีความหมายและ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
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                   ลงชื่อ          ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
(นางสาววาริณี  หอมหวล) 

 
 
 

        ลงชื่อ               ผู๎เสนอโครงการ 
                                                   (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 
                                            หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 
 

   ลงชื่อ                     ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                           รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

   ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                              (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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        โครงการ/กิจกรรม 

                 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

กิจกรรม : ค่ายเครือข่ายเยาวชนคนดีศรีรัชมังคลาภิเษก 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน :  ข๎อที่ 1,2, 4      สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1, 2      สพฐ. ข๎อที่ 1,    
 กระทรวงฯ ข๎อที่ 1-5, 7, 9-10 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1, 3 ตัวบํงชี้ที่ 1.2 , 3.1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหมํ            โครงการตํอเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2552 
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม นั้น ทางกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จึงได๎จัดกิจกรรมคํายเครือขําย
เยาวชนคนดีศรีรัชมังคลาภิเษก โดยเน๎นผู๎น าเยาวชนที่เข๎ารํวมโครงการได๎ตระหนักในหน๎าที่และบทบาทของ
เยาวชนรุํนใหมํที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ตระหนักถึงวิถีชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูหํัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคนดี
อยํางเป็นระบบ ตามยุทธศาสตร์ ของ สพฐ. ดังกลําว มีสัมฤทธิผลและความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติ ทางกลุํม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก จึงได๎จัดคํายเสริมสร๎างเยาวชนคนดีให๎แกํนักเรียนกลุํมโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก 
 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือสํงเสริมให๎เยาวชนในกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก มีคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 ทั้ง 3 ด๎าน คือ ด๎านการท างาน ด๎านการเรียนรู๎และด๎านศีลธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           2.2 เพื่อสร๎างเครือขํายคนดีและสัมพันธภาพที่ดีระหวํางนักเรียนและครูในกลุํมโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
 2.3 เพ่ือขยายเครือขํายคนดีศรีรัชมังคลาภิเษกไปสูํโรงเรียนตํางๆ ในกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
รัชมังคลาภิเษก 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 แกนน าเยาวชนในกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนละ 6 คน 
  3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน มีสํวนรํวมในการสร๎างเครือขําย 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 แกนน าเยาวชนในกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มีคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 3 ด๎าน คือ ด๎านการท างาน ด๎านการเรียนรู๎และด๎านศีลธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  3.2.2 เกิดเครือขํายคนดีและสัมพันธภาพที่ดีระหวํางนักเรียนและครูในกลุํมโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียม (PLAN) 
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

พ.ค. 2564  

นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว 

ขั้นปฏิบัติ (DO) 
2. ด าเนินกิจกรรมการเข๎าคําย 

ปีการศึกษา 2564 

ขั้นติดตามผล (CHECK) 
3. สังเกตจากการเข๎ารํวมกิจกรรม 
ขั้นสรุปรายงานผล (ACTION) 
4. สรุปและประเมินผล 

ก.พ. 2565 

 

5. งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 5,000 

 

- - 2,000 
2. ด าเนินกิจกรรมการเข๎าคําย - 3,000 - 

3. สรุปและประเมินผล - - - 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 5,000 - 3,000 2,000 
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7. ระยะเวลาในการใช้งบประมาณ              
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - - - 5,000 - 

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
8.1 แกนน าเยาวชนกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 
โรงเรียนละ 6 คน ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 100 
8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม ร๎อยละ 100 

 
 

การเข๎ารํวมกิจกรรม 

- 
 

การสังเกต 

ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
8.3 สร๎างเครือขํายคนดีและสัมพันธภาพที่ดีระหวํางนักเรียนและ
ครูในกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 100 
8.4 เยาวชนในกลุํมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด๎าน คือ ด๎านการท างาน ด๎าน
การเรียนรู๎และด๎านศีลธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร๎อยละ 80 

 
 
 

ประเมิน 

- 
 
 

แบบประเมิน 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
- เกิดเครือขํายคนดีและสัมพันธภาพที่ดีระหวํางนักเรียนและครูในทุกโรงเรียนของกลุํมโรงเรียนเฉลิม

พระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 

 
 
 

         ลงชื่อ                  ผู๎รบัผิดชอบและเสนอโครงการ            
(นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 

หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
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         ลงชื่อ            ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

          ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                                   ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

กิจกรรม : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : ข๎อที่  5   สพม.สุโขทัย ข๎อที่ 1, 2   สพฐ. ข๎อที่ 5  กระทรวงฯ ข๎อที ่4    
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 1, 2 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหมํ   โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุภาวดี  พุฒจาด 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 

1.  หลักการและเหตุผล 
  จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล๎องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน และในเรื่องของการ
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนจึงได๎มีการประชุมหารือและเห็นพ๎องต๎องกันที่จะสนอง
พระราชด าริ ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  โดยเข๎าโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือให๎การด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรียนให๎ เป็นไปตามเปูามาย โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษา 2563 พบวําจากสถานการณ์แพรํระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ท าให๎การด าเนินงานไมํเป็นไปตามที่ก าหนดเทําที่ควร ด๎วยระยะเวลาการด าเนินงานได๎รับ
ผลกระทบจากการเลื่อนวันเปิดเรียน และมาตรการเฝูาระวังการแพรํระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต๎องควบคุม 
จึงต๎องวางแผนการด าเนินงานให๎เป็นระบบและชัดเจน จัดกิจกรรมโดยบูรณาการกับวิชาที่สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข๎อง ดังนั้น กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงต๎องด าเนินงานตํอเนื่องเพ่ือให๎เป็นไปตามเปูามาย 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
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3.  เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   
  นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร๎อยละ 80 เข๎าใจถึงความส าคัญและประโยชน์
ของทรัพยากร รู๎จักหวงแหน และรู๎จักการน าไปใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                นักเรียนโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีจิตส านึก เข๎าใจถึงความส าคัญและประโยชน์
ของทรัพยากร รู๎จักหวงแหน และรู๎จักการน าไปใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน  
 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
      1.1 แตํงตั้งคณะท างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
     1.2 ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน 
      1.3 จัดท าปฏิทินแผนการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

นางสุภาวดี  พุฒจาด 
และคณะท างาน 
 

 2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
     ด าเนินกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน ดังนี้  
       2.1  ก าหนดพื้นที่ศึกษา 
       2.2  ส ารวจพรรณไม๎ในพ้ืนที่ศึกษา 
       2.3 ท าและติดปูายรหัสพรรณไม๎ 
       2.4 ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาข๎อมูล
พ้ืนบ๎าน 
       2.5 ท าผังแสดงต าแหนํงต๎นไม๎ 
       2.6 ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
       2.7 บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 
       2.8 ท าตัวอยํางพรรณไม๎ 
       2.9 เปรียบเทียบข๎อมูลที่สรุปกับข๎อมูลที่สืบค๎นจาก
เอกสาร แล๎วบันทึกในแบบศึกษาพรรณไม๎ 
       2.10 จัดระบบข๎อมูลทะเบียนพรรณไม๎ 
       2.11 ท ารํางปูายชื่อพรรณไม๎สมบูรณ์ 
       2.12 ตรวจสอบความถูกต๎องทางวิชาการด๎าน
พฤกษศาสตร์ 
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5.  งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท  
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/ค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกจิกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
2. ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา 

10,000 

- - 

 
10,000 

 

3. ส ารวจพรรณไม๎ในพื้นที่ศึกษา - - 
4. ท าและติดปูายรหัสพรรณไม๎ - - 
5. ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาข๎อมูล

พ้ืนบ๎าน 
- - 

6. ท าผังแสดงต าแหนํงต๎นไม๎ - - 
7. ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ - - 
8. บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ - - 
9. ท าตัวอยํางพรรณไม๎ - - 
10. เปรียบเทียบข๎อมูลที่สรุปกับข๎อมูลที่

สืบค๎นจากเอกสาร แล๎วบันทึกในแบบ
ศึกษาพรรณไม๎ 

- - 

11. จัดระบบข๎อมูลทะเบียนพรรณไม๎ - - 
12. ท ารํางปูายชื่อพรรณไม๎สมบูรณ์ - - 
13. ตรวจสอบความถูกต๎องทางวิชาการด๎าน

พฤกษศาสตร์ 
- - 

14. จัดท าปูายชื่อพรรณไม๎สมบูรณ์ - - 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 10,000 - - 10,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

       2.13 จัดท าปูายชื่อพรรณไม๎สมบูรณ์ 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
       3.1 ตรวจสอบ 
       3.2 ประเมินผล 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
       4.1 สรุปและประเมินผลด าเนินงาน 
       4.2 น าเสนอและรายงานผลการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ   

ไตรมาสที่ 1 
(1 เม.ย. 64-30 มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 ต.ค. 64-31 ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค. 65-31 มี.ค. 65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 4,000 - 3,000 - 3,000 - 

 

8. การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
       โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 
ส ารวจการด าเนินกิจกรรม 

 
- แบบศึกษา

พรรณไม๎ 
- แบบรายงาน 

ผลลัพธ์ 
  นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณพืช 
เข๎าใจถึงปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพที่เก่ียวกับพรรณพืช 

 
สังเกต 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 

   ลงชื่อ                  ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
                                                    (นางสุภาวดี  พุฒจาด) 
 
 

           ลงชื่อ               ผู๎เสนอโครงการ    
             (นางถนอมศรี  จั่นแก๎ว) 
          หัวหน๎างานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

  

 



แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 359 

 

 
 

  ลงชื่อ                    ผู๎เห็นชอบโครงการ 
                                           (นายประสพ  แก๎วบังเกิด) 
                          รองผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
   ความเห็นของผู๎อ านวยการโรงเรียน 
       () อนุมัติ    (  ) ไมํอนุมัติ       
                                  

  ลงชื่อ          ผู๎อนุมัติโครงการ 
                                             (นางพนอ เกษประสิทธิ์) 
                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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ภาคผนวก 
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ปฏิทินปฏบิัติการปีการศึกษา 2564 
 

วัน รายการ 

ส 29-30 พ.ค. 64 รับมอบตัวนักเรียนช้ัน ม.1และม.4 
อ  1 มิ.ย. 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 

พฤ 3 มิ.ย. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัษณ พระบรมราชินี 

1-30 มิ.ย. 64 เยี่ยมบ๎านนักเรียน 

จ 14 มิ.ย. 64 ลงทะเบียนสอบแก๎ตัวครั้งท่ี 2 
พฤ 17 มิ.ย 64 เลือกตั้งประธานนักเรยีน 

พฤ 24 มิ.ย 64 พิธีไหว๎คร ู

พ 30 มิ.ย. 64 ติดตามนักเรยีนติด 0 ร ครั้งท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1  
 ศ 23 ก.ค. 64 วันอาสาฬหบูชา/วันเข๎าพรรษา 

26 ก.ค. 64 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา  วันเข๎าพรรษา  
27 ก.ค. 64 หยุดชดเชยตามมติ ครม. 

 พ 28 ก.ค. 64 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10 

29 ก.ค. 64 วันภาษาไทยแหํงชาต ิ
30 ก.ค. 64 ติดตามนักเรยีนติด 0 ร ครั้งท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1 

จ 2-6  ส.ค. 64 สัปดาห์ห๎องสมุด  

พ 11 ส.ค. 64 กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ  

พ 18-20 ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 

จ 23–27 ส.ค. 64 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์

พ 8-10 ก.ย. 64 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 

30 ก.ย. 64 ติดตามนักเรยีนติด 0 ร ครั้งท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1 
พฤ 30 ก.ย.-6 ต.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2564 

ต.ค. 64 โครงการทัศนศึกษาแหลํงเรยีนรู๎นอกสถานศึกษา ม.ปลาย 

8 ต.ค. 64 ประชุมครู  

11 ต.ค. 64 ปิดภาคเรียนท่ี 1/2564 

1 พ.ย.64 
สํง ปพ.5  
ประกาศผลการเรยีนภาคเรียนที่ 1/2564 
ลงทะเบียนสอบแก๎ตัวครั้งท่ี 1 

15 พ.ย.64 ลงทะเบียนสอบแก๎ตัวครั้งท่ี 2 
ศ 19 พ.ย. 64 วันลอยกระทง 

พฤ 25 พ.ย. 64 วันวชิราวุธนุสรณ ์
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วัน รายการ 

30 พ.ย. 64 ติดตามนักเรยีนติด 0 ร ครั้งท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2 
อา 5 ธ.ค. 64 วันพํอแหํงชาติ 

ศ 10 ธ.ค. 64 วันรัฐธรรมนญู 

17 ธ.ค. 64 ทัศนศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเกําสุโขทัย (ภาษาตํางประเทศ) 

 ศ 24 ธ.ค. 64 กิจกรรมวันคริสต์มาส  

 พฤ 30 ธ.ค. 64 กิจกรรมวันสุดท๎ายปเีกําต๎อนรบัปใีหมํ  

พ 5-7 ม.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 

12-15 ม.ค. 65 กิจกรรมคาํยลูกเสือ ยุวกาชาด 
16 ก.พ. 65 หยุดวันมาฆบูชา 
 ก.พ. 65 นิทรรศการวิชาการ OPEN  HOUSE 

 ศ 26 ก.พ. 65 วันสถาปนาโรงเรียน  

10-16 มี.ค. 65 สอบปลายภาค 
 มี.ค. 65 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.6  

18 มี.ค. 65 สํงผลการเรียน ม.3 และ ม.6 
 ประกาศผลการเรยีน ม.3 และ ม.6 

ลงทะเบียนสอบแก๎ตัวตั้งที่ 1 
22 มี.ค. 65 ลงทะเบียนสอบแก๎ตัวตั้งที่ 2 
24 มี.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู๎มสีิทธิจบการศึกษา ม.3 และ ม.6 
25 มี.ค. 65 สํงผลการเรียน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 และ ม.6 

 ประกาศผลการเรยีน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 และ ม.6 
28-31 มี.ค. 65 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
การจัดท าโครงการปีการศึกษา 2565 

 31 มี.ค. 65 ปิดภาคเรียนท่ี 2/2564 

  

  

  

  

 

 

หมายเหตุ  ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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การให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

 
  โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564       
ที่ประชุมได๎พิจารณารํางแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  ซึ่งได๎จัดท าขึ้นตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และสถานศึกษามีมติ
เห็นชอบให๎น าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  ใช๎เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎  จึงลง
ลายมือชื่อไว๎เป็นส าคัญ 
 
 
 

                                                                                   
           (นายสุทัศน์  สังข์ทอง)  
        ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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     คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
 

วิชาการ 

กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ   กลุ่มบรหิารงานบุคคล
บุคคล 

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑. ส านักงานบริหารงานงบประมาณ 
    ๑.๑ งานธุรการ  
    ๑.๒ งานสารบรรณ 
    ๑.๓ งานศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร 

๒. กลุ่มงานแผนงานและการควบคุม
ภายใน 
    ๒.๑ งานแผนงานและค านวณ
ต้นทุนผลผลิต 
    ๒.๒ งานการควบคุมภายใน  
    ๒.๓  งานก ากับติตตามการ
ต าเนินงานตามแผน 
    ๒.๔ งานการประเมินผลการ
ต าเนินงานตามแผน  
 
๓. กลุ่มงานการเงินและบัญช ี
    ๓.๑ งานการเงินและบัญช ี
    ๓.๒ งานงบปัจจัยพื้นฐาน 
    ๓.๓ งานค่าสาธารณูปโภค 
    ๓.๔ งานการจัตหารายไต้และ
ผลประโยชน์  
 
๔.  กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย ์
     ๔.๑  งานพัสตุและสินทรัพย ์
     ๔.๒  งานจัตซื้อจัตจา้ง 
     ๔.๓  งานจัตท าบัญชีวัสตุและ
ทะเบียนครุภัณฑ์   
     ๔.๔  งานตรวจสอบพัสตุประจ าป ี
     ๔.๕  งานจัตท าทะเบียนที่ราชพัสตุ 
 
๕.  กลุ่มงานธนาคารโรงเรยีน 
 

 
 
 
 
 

๑. ส านักงานบรหิารงานบคุคล 
    ๑.๑ งานธุรการ  
    ๑.๒ งานสารบรรณ 
    ๑.๓ งานศูนย์คอมพิวเตอร์เพือ่การบรหิาร 

๒.  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหนง่ 
    ๒.๑  งานวิเคราะห์วางแผนอัตราก าลงัและก าหนต
ต าแหน่ง 
   ๒.๒  งานขอเลื่อนต าแหนง่และวิทยฐานะ 

๓. กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธภิาพในการปฏบิัติ
ราชการ 
     ๓.๑  งานสถิติการมาปฏิบัติราชการ 
    ๓.๒  งานการลาของข้าราชการคร ู
    ๓.๓  งานทะเบียนประวัติ บัตรประจ าตัว และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
    ๓.๔  งานพัฒนาครูและบุคลากร  

 ๓.๕  งานเลื่อนข้ันเงินเตือนและเพิม่ค่าจ้าง     
 ๓.๖  งานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา        
 ๓.๗  งานต าเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู

และลกูจ้าง 

๔. กลุ่มงานวินัยบุคลากรและการรกัษาวินัย 
     ๔.๑  งานต าเนินการทางวินัย 
    ๔.๒  โครงการพัฒนาบุคลากรต้านวินัย 
    ๔.๓  งานเวรยามรักษาการณ์ 

๕. งานสร้างขวัญและก าลังใจให้แกบุ่คลากร 
๕.๑  งานตอ้นรับบุคลากรที่ย้าย  

    ๕.๒  งานปิตกล่องชอล์ก  งานวันปีใหม ่
    ๕.๓  งานมอบของขวัญวันเกิตคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
    ๕.๔  งานเจ้าภาพงานศพญาติของคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา      

๖. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 ๖.๑  งานระบบการตูแลช่วยเหลือนักเรียน     
 ๖.๒  งานครูที่ปรึกษา  
 ๖.๓  งานระเบียบวินัยความประพฤติและพฒันา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๖.๔  งานส่งเสรมิพฒันาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
     ๖.๕  งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติตและเอตส์  
     ๖.๖  งานส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภา
นักเรียน 
     ๖.๗  งานครูเวรประจ าวัน     
     ๖.๘  งานสารวัตรนักเรียน 
    ๖.๙  งาน TO BE NUMBER ONE 

 

๑. ส านักงานบรหิารงานทั่วไป 
   ๑.๑ งานธุรการ  
    ๑.๒ งานสารบรรณ 
    ๑.๓ งานศูนย์คอมพิวเตอร์เพือ่การบรหิาร 

๒. กลุ่มงานจัดระบบบริหารและพฒันาองค์กร 
     ๒.๑  งานข้อมูลงานสารสนเทศ 
     ๒.๒  งานจัตระบบบรหิารโรงเรียน 
     ๒.๓  งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ๒.๕  งานสมาคมผู้ปกครองและคร ู
     ๒.๖  งานสมาคมศิษย์เก่า  
๓.  กลุ่มงานบรกิารด้านสุขภาพอนามัย       
      ๓.๑ งานอนามัยโรงเรียน 
      ๓.๒ งานโภชนาการ 
        ๓.๓ งานการบรหิารจัตการขยะในสถานศึกษา 

     ๓.๔ งานประกันภัยนักเรียน 
     ๓.๕ งานกิจกรรมสหกรณโ์รงเรียน 

๓.๖ งานผลิตน้ าต่ืมโรงเรียน 
๔. กลุ่มงานโรงเรียนกบัชุมชน  
     ๔.๑ งานสัมพันธ์ชุมชน  
     ๔.๒  งานระตมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
     ๔.๓  งานให้บรกิารชุมชน 
     ๔.๔  งานส่งเสรมิความรู้แก่ชุมชน                      

๕.  กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์
      ๕.๑ งานเสนอข่าวสารภายในโรงเรียน 
      ๕.๒  งานจัตท าป้ายประชาสัมพันธ์       
      ๕.๓  งานจัตท าวารสารโรงเรียน/คู่มือนักเรียน 
      ๕.๔  งานข่าวหนังสือพิมพ์  เว็บไซต์ หอกระจายข่าว
และวิทยุชุมชน  
      ๕.๕  งานพิธีกร 

๖. กลุ่มงานอาคารสถานที่   
      ๖.๑  งานพัฒนาอาคารเรยีน  อาคารประกอบและบ้านพักครู  
     ๖.๒  งานพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวตล้อม 
    ๖.๓  
งานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา  ถนนน้ าบาตาล)  
     ๖.๔  งานโสตทัศนศึกษา 
     ๖.๕  งานก ากับตูแลการใช้อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ  
๗. กลุ่มงานลกูจ้างประจ า (ยาม นักการ- ภารโรง) 
และพนกังานบรกิาร 
    ๗.๑  งานลูกจ้างประจ า  
    ๗.๒  งานรักษาความปลอตภัย  
    ๗.๓  งานยานพาหนะ 

  
 

 

๑. ส านักงานบริหารวชิาการ 
    ๑.๑ งานธุรการ  
    ๑.๒ งานสารบรรณ 
    ๑.๓ งานศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร 

๒. กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   ๒.๑ งานหลักสูตรและการจัตการเรียน   
การสอน 
   ๒.๒ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
  ๒.๓ งานจัตการเรียนร่วม 

๓.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริม
วิชาการ 
     ๓.๑  งานหลักสูตรและการสอน 
     ๓.๒  งานนิเทศและบริการทางการศึกษา    
     ๓.๓  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุต   
     ๓.๔  งานศูนย์แนะแนว   
     ๓.๕  งานส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง 

  ๓.๖  งานส่งเสริมความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการ 

  ๓.๗ งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร 

  ๓.๘ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

๔. กลุ่มงานวิจยั ผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี   
    ๔.๑ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ๔.๒ งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๕. กลุ่มงานทะเบยีน 
    ๕.๑  งานรับนักเรียน 
    ๕.๒  งานทะเบียนประวัตินักเรียน    
    ๕.๓ งานวัตและประเมินผล งานทะเบียน
วัตผลและเทียบโอนผลการเรียน 

๖.  กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา   
     ๖.๑  งานประเมินคุณภาพภายใน 
     ๖.๒  งานการประเมินคุณภาพภายนอก 

 


