
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
การให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

.............................................................................................................................................................................. 

        ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  ครั้งที่ 6 / 2564 เมื่อวันที่  27 

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

และที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  ครั้งที่ 1 / 2565 เมื่อวันที่  13 

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565  แล้วเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนได ้

 

 

 

 

 

      (ลงชื่อ)...................................................... 

               (นายอนุกุล  พลวัชรินทร์) 

          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                                                        โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยา



ก 

ค ำน ำ 

               แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ฉบับนี้เป็นรายละเอียด

แสดงการดำเนินงานของ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา รายละเอียดการดำเนินงาน

ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก กำหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนและจัดทำกรอบกลยุทธ์ของโรงเรียนเป็น

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนดังกล่าว เป็นข้อตกลงเบื้องต้นในการพัฒนาโรงเรียน

ในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) และนำรายละเอียดมาลงลึกในแผนปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่เป็นรูปธรรม สามารถติดตาม ประเมินผลสำเร็จของผลผลิต เน้นผลลัพธ์นำไปพัฒนาในโอกาสต่อไปโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ให้

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

 

 

 

 

        (นายประวีณ  วีรเสนีย์) 

                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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๑.บริบทของโรงเรยีน 
๑.ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ชื่อ สถานศึกษา  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๖๕ หมู่ที่  ๔  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่า
แซะ  จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์  ๘๖๑๔๐  โทรศัพท์  :๐๗๗ ๖๑๓๒๑๑โทรสาร : ๐๗๗ ๖๑๓๒๑๑ e-mail: 
hjwschool@gmail.com  Vebsite:     hjwschool@windowlive.com 
๑.๒ ประกาศจัดตั้งเมื่อ  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๔   
๑.๔  พ้ืนที่บริการ  ตำบลหงษ์เจริญ ตำบลสลุย ตำบลสองพ่ีน้อง 

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร 
๒.๑ ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  นายประวีณ  วีรเสนีย์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๒ ปี ๘ เดือน  
๒.๒  ผู้ช่วยผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง ๑ คน  

นางจินดา   แขวงรถ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา ภาษาต่างประเทศ 
หัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน ๕ คน 
นางจินดา  แขวงรถ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา ภาษาต่างประเทศ 
นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  สาขาการบริหารการศึกษา 
นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว  วฒุิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
นางยินดี  ช่วยปลอด  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท การแนะแนวการศึกษา 

๒.๓ ประวัติย่อโรงเรียน 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ  ในโครงการฟื้นฟูบูรณะจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงจากการประสบวาตภัยพายุใต้ฝุ่นเกย์   
เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจาก วาตภัย ที่เกิดขึ้นเมื่อ วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 
โดยกรมสามัญศึกษาในขณะนั้นได้มอบหมายให้สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชุมพร โดยผู้อำนวยการสามัญ
ศึกษา นายจรงค์ สำเภา และรองผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังวัดชุมพร นายสุชาติ  ชูชีพ กับคณะทีมงานได้ออก
สำรวจหาที่ดินเพื่อจัดตั้งก่อสร้างโรงเรียน และท่ีตกลงใช่ที่ดินแปลงนี้ เรียกกันว่าทุ่งขี้เหล็ก บ้านตาหงษ์  ซึ่งเดิม
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ขึ้นกับกรมป่าไม้ และได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินเพื่อจัดสร้างโรงเรียน โดยประกาศจัดตั้ง
โรงเรียน ขึ้นในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ . ศ. ๒๕๓๔ 

โดยมีผู้บริหารคนแรกดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คือนายไพศาล  จินดาพรหม ครู โรงเรียนปะทิววิทยาโดย
ในครั้งแรกรับสมัครนักเรียนได้จำนวน ๗๔ คน และฝากเรียนที่โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ด้วยโรงเรียนยังไม่มี
อาคารเรียน ขณะเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือ จากชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ร่วมระดมทุนก่อสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๔ ห้องเรียนขึ้น ชื่อว่า  อาคารร่วมใจ  ด้วยงบประมาณ ประมาณ สี่แสนบาท ซึ่ง
ปัจจุบันใช้พ้ืนและเสาเดิมเป็นอาคารหลังคาโค้งโรงอาหารนั้นเอง และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่นี่ ตั้งแต่บัดนั้น 
 ต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกคืออาคารเรียน ๑ และรับงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารประกอบอื่นๆตามมาดังที่ปรากฏในปัจจุบัน  
        สีประจำโรงเรียน เดิมคือ สี ชมพ-ูดำ โดยสีชมพู หมายถึง ความรัก สีดำ หมายถึง ความหนักแน่นมั่นคง 
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 สัญลักษณ์ของโรงเรียน คือรูปมือถือหนังสือตรงหน้าเทียนไขท่ีส่องสว่าง ล้อมรอบด้วยคติธรรม
ประจำโรงเรียน  นัตถิปัญญา สมาอาภา   ความหมายคือ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
 เพลงประจำโรงเรียนเดิม คือเพลงมาร์ชหงษ์เจริญ ประพันธ์โดย ผู้อำนวยการไพศาล จินดาพรหม 
และต่อมาได้นำมาดัดแปลง เนื้อเพลงในสมัยผู้อำนวยการนพรุจ   เขียวสอาดและขณะเดียวก็ได้เปลี่ยนสี
ประจำโรงเรียนเป็น ชมพู-น้ำเงิน 
2.4 คำขวัญของโรงเรียน : รักสามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เลิศล้ำวิชา 
2.5 วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา  - 
๒.๖ แผนผังโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
 

 
                  แผนผังโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
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3.ข้อมูลจำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียน 

3.1  จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี 

ระดับชั้น 
จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน 

ปีการศึกษา
256๒ 

ปีการศึกษา
256๓ 

ปีการศึกษา
256๔ 

ปีการศึกษา 
256๒ 

ปีการศึกษา 
256๓ 

ปีการศึกษา
256๔ 

มัธยมศึกษาตอนต้น       
ม.1 1 ๒ ๑ ๓๗ ๔๔ ๒๕ 
ม.2 1 ๒ ๒ ๓๔ ๓๗ ๔๖ 
ม.3 ๑ ๒ ๒ ๓๓ ๓๒ ๓๖ 
รวม ๓ ๖ ๕ ๑๐๔ ๑๑๓ ๑๐๗ 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

      

ม.4 ๒ ๒ ๒ ๒๕ ๓๑ ๒๑ 
ม.5 ๒ ๒ ๒ ๒๒ ๒๔ ๓๑ 
ม.6 ๒ ๒ ๒ ๒๔ ๑๙ ๒๓ 
รวม ๖ ๖ ๖ ๗๑ ๗๔ ๗๕ 
รวมทั้งสิ้น ๙ ๑๒ ๑๑ ๑๗๕ ๑๘๗ ๑๘๒ 

 
3.2 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนในปีการศึกษาปัจจุบัน 

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 ๑๑ ๑๔ ๒๕ 
ม.2 ๒๕ ๒๑ ๔๖ 
ม.3 ๒๐ ๑๖ ๓๖ 
รวม ๕๖ ๕๑ ๑๐๗ 
ม.4 ๑๒ ๙ ๒๑ 
ม.5 ๑๑ ๒๐ ๓๑ 
ม.6 ๘ ๑๕ ๒๓ 
รวม ๓๑ ๔๔ ๗๕ 

รวมทั้งหมด ๘๗ ๙๕ ๑๘๒ 

3.3มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  ๒ คน 
3.4มีนักเรียนที่มีภาวะทุโภชนาการ 1๒ คน 
3.5 มีนักเรียนปัญญาเลิศ - คน 
3.6 มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ๓๓ คน 
3.7 จำนวนนักเรียนต่อห้อง ๑๗   คน 
3.8 สัดส่วนครูต่อนักเรียน = 1 : ๑๒ 
3.9 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน-  คน 
3.10 สถิติขาดเรียนต่อเดือน - วัน 
3.11จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้โรงเรียน  ๖ คน 
ประเภทนักกีฬา  จำนวน  ๕  คน 
ประเภท วิชาการ จำนวน  ๑  คน 

 
 
 
 
 



6 
 
4.ข้อมูลบุคลากร  ปัจจุบันสถานศึกษามีครูและลูกจ้างดังนี้ 

 4.1 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๖ คน แยกเป็น 
  4.1.1 ข้าราชการครู 1๑ คน 4.1.2 บุคลากรทางการศึกษา  - คน 
 4.2 ครอัูตราจ้าง จากเงินนอกงบประมาณจำนวน ๖ คน 
 4.3 ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 
 4.4 จำนวนครู และอัตราจ้างครูที่มีวุฒิ/วิชาเอก –โท 
  4.4.1 วุฒิทางการศึกษา 

ที ่ วุฒิการศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง รวม 
1 ปริญญาเอก - - - - 
2 ปริญญาโท 1 ๔ - ๕ 
3 ปริญญาตรี - ๘ 4 1๒ 

รวมทั้งสิ้น 1 1๒ ๔ ๑๗ 
  4.4.2 วิชาเอก-โท 

ที ่ วิชาเอก-โท ข้าราชการครู อัตราจ้างครู รวม
ทั้งสิ้น วิชาเอก วิชาโท รวม วิชาเอก วิชาโท รวม 

1 ภาษาไทย 1 - 1 1 - ๑ 2 
2 คณิตศาสตร์ ๒ - ๒ - - - ๒ 
3 เคมี 1 - 1 - - - 1 
4 ชีววิทยา - - - 1 - ๑ 1 
5 ฟิสิกส์ 1 - 1 - - - 1 
6 สังคมศึกษา 3 - 3 - - - 3 
7 พลศึกษา - - - ๒ - ๒ ๒ 
8 ศิลปะ - - - - - - - 
9 คหกรรม - - - - - - - 
10 ภาษาอังกฤษ ๒ - ๒ 1 - ๑ ๓ 
11 ช่างอุตสาหกรรม - - - - - - - 
12 คอมพิวเตอร์ - - - - - - - 
13 นาฏศิลป์ - - - ๑ - ๑ ๑ 
 รวมทั้งสิ้น 1๐ - 1๐ ๖  ๖ ๑๖ 

-มีครูสอนตรงตามวิชาเอก ๑๖  คน(ร้อยละ100  ) 
 -มีครูสอนตามความถนัด-คน (ร้อยละ0  ) 
-ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู  คนละ  ๒๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 -สถิติการอบรมและพัฒนาของครูบุคลากรในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรได้รับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ2 
ครั้ง/ปี 
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การได้รับรางวัล เกียรติบัตรของครูและนักเรียน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 
สถานศึกษา 

 
-เป็นสถานศึกษาท่ีมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) 
ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค ๕ 

-ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘)  
 

สมศ. 

-ได้เสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่าง
ได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนรการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-๑๙) 
 

สพฐ 

-ได้พัฒนาผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่าง
ได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนรการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-๑๙) 
 

สพฐ 

- ได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practice กับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

สพม.สฏชพ. 
 
 
 

- ได้รับรางวัลระดับดี กิจกรรมการประกวดเว็บไซต์การ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
งานเสวนาวิชาการ  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยังยืน 

สพม.สฏชพ. 
 
 
 
 

- ผ่านการประเมินการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ออนไลน์  (SCSS)  

สพม.สฏชพ. 
 
 

-ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดพิธีสักการะเสาหลักเมือง
จำลองพิธีบวงสรวงและสมโภชเสาหลักเมืองจังหวัดชุมพร 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดชุมพร 

 
ผู้บริหาร 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 
- ได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practice กับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

สพม.สฏชพ. 
 

 
 - ผ่านการประเมินการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ออนไลน์  (SCSS)  
สพม.สฏชพ. 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู/ลูกจ้างประจำ 
นางยินดี  ช่วยปลอด 

นายวิรัช  มณีแดง 
- ครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา สพม.สฎชพ 

สพม.สฎชพ 

นางยินดี  ช่วยปลอด 
-ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการดีเด่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา จ.ชุมพร 

นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
 

 

- ได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practice กับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

สพม.สฏชพ. 

นายจตุพร  ไชยเพชร 
 
 
 
 
 

-ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ งานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ “ระนอง
เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
-ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวู้ดบอล การแข่งขันวู้ด
บอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ 
๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

นายสันตภิาพ  เขียวปากพนัง 

ร่วมเป็นวิทยาการถ่ายทอดและฝึกซ้อมรำเทิดพระเกียรติงาน
เทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี 
๒๕๖๔ 

ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดชุมพร 

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดและฝึกซ้อมรำถวายสักการะ
ศาลหลักเมืองชุมพร 

ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดชุมพร 

นักเรียน 
นางสาวพจนา  พยัคฆะ - ได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

Best Practice กับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

สพม.สฏชพ. 

นายอิทธิพล โสภาค 

นายวันชนะ ทิมทอง 

นายปริญญา ศรีสมบัติ 
นางอนุวัฒน์ เชื้อตาโคตร 

นางวุฒิชัย กองข้าวเรียบ 

-เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒ งานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ “ระนองเกมส์” ระหว่างวันที่ 
๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
-เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอลชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดชุมพร 
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5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และการใช้ 
 5.1 อาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวน 13 หลัง ประกอบด้วย  อาคารเรียน 2 หลัง  อาคาร
เอนกประสงค์ 1 หลัง  อาคารโรงอาหาร ๒ หลัง อาคารฝึกงาน 2 หลัง ห้องน้ำนักเรียน 3 หลัง บ้านพักครู 3 
หลัง หอพักนักเรียน 1 หลัง 
 5.2 จำนวนห้องเรียน ทั้งหมด  ๑๒ ห้องเรียนแบ่งเป็น 
 ระดับชั้น ม.1-ม.6 =  1 : 1  : 1 : 2  : 2 : 2 
 5.3 มีห้องสมุด ขนาด 180 ตารางเมตร มีหนังสือท้ังหมด  ๔๕0 เล่ม จำแนกเป็น  9 ประเภท 
 5.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน 10 เครื่อง  คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การสอน 19 เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอร์เพ่ือการค้นคว้าของนักเรียน จำนวน 4 เครื่องใช้ได้จริง 12 เครื่อง 
 5.5 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แก่  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสาระภาษาไทย ห้องสาระ
คณิตศาสตร์ ห้องสาระสังคมศึกษา ห้องสาระการงานอาชีพ ห้องสาระภาษาต่างประเทศ ห้องสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ 
 5.6.แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้แก่  วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ  กลุ่มแม่บ้านกล้วยเล็บมือนาง ตำบลสลุย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  วัดหงษ์ปิ
ยาราม กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ตำบลสลุย ฯลฯ 
6. สภาพชุมชนโดยรวม 

6.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ กระจาย  ที่ตั้ง ตำบลหงษ์เจริญอยู่ทางตอนเหนือของ
อำเภอท่าแซะ ห่างจากที่ตั ้งอำเภอประมาณ 20  กิโลเมตร และห่างจากที่ตั ้งจังหวัดชุมพร ประมาณ 40 
กิโลเมตร  อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลสลุย ตำบลสองพ่ีน้อง 
 ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลทรัพย์อนันต์ ตำบลคุริง 
 ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอปะทิว 
 ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลรับร่อ 
      มีพื ้นที ่ ๒๒๗ ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย ๕,๙๑๓ คน หญิง ๖,๑๑๒ คน รวมประชาชน 
๑๒,๐๒๕ คนจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. ๑,๙๑๙ ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ตรุษไทย การถวายสลากภัตร   ประเพณีรับส่ง
ตายาย  ประเพณีขึ้นถ้ำ จบปี จบเดือน  เป็นต้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ม.๓  อาชีพหลัก คือ
เกษตรกรรมร้อยละ ๗๐  (สวนปาล์มน้ำมัน : สวนยาง : สวนผสม เป็นอัตราส่วน ๕:๔:๑) รับจ้างทางการเกษตร 
ร้อยละ ๒๐ รับราชการและใช้แรงงาน ร้อยละ๑๐  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้
โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๔๓,๓๐๐ บาทจำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน 
          6.2 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
ปัจจัยท่ีเป็นโอกาส ได้แก่ 
1. การคมนาคมสะดวกติดถนนสายหลัก 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนดี 
3. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. สถานศึกษาใกล้เคียงให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดี 
5. โรงเรียนสามารถเดินทาง ติดต่อ ประสานงานกับผู้ปกครองได้ค่อนข้างทั่วถึง 
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ปัจจัยท่ีเป็นข้อจำกัดได้แก่ 

1. บรรยากาศในห้องเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
2. ขาดเทคโนโลยีที่สนับสนุนทางการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่เพียงพอ 
3.โรงเรียนอยู่ไกลชุมชนเมือง ทำให้นักเรียนขาดปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
4.อุปกรณ์และเครื่องมือในสำนักงานไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
5.นักการภารโรงไม่เพียงพอ ระบบการควบคุมงานไม่ชัดเจน 
6.ระบบการบริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคท่ีสะอาดสำหรับบุคลากรในโรงเรียนมีปัญหา 
7.ขาดครูผู้สอนในบางรายวิชา 
8.งบประมาณในการบริหารจัดการมีจำกัด 
9.การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ยังทำได้ไม่เป็นระบบครบถ้วน 
10.ขาดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ที่ทันต่อเหตุการณ์ 
11.นักเรียนขาดจิตสำนึกท่ีดีในการใช้สื่อให้ถูกกับเวลาและความจำเป็น 
12.โรงเรียนไม่มีรั้วรอบขอบชิด ทำให้ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยขาดประสิทธิภาพ 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางและเพิ ่มเติมหลักสูตร
สถานศึกษา โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ปรับปรุง 256๐ 
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๗. โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 - 6 

➢ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (พ้ืนฐาน)   
      ภาษาไทย (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (6 นก.) 240  
      คณิตศาสตร ์ (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (6 นก.) 240 
      วิทยาศาสตร ์
▪  วิทยาศาสตร ์
▪  การออกแบบทางเทคโนโลย ี
▪  วิทยาการคำนวณ 

(4 นก.) 160  
(3 นก.) 120  
(0.5 นก.) 20  
(0.5 นก.) 20  

(4 นก.) 160  
 (3 นก.) 120  
(0.5 นก.) 20  
(0.5 นก.) 20 

(4 นก.) 160  
(3 นก.) 120  
 (0.5 นก.) 20  
(0.5 นก.) 20 

(6 นก.) 240 

      สังคมศึกษา ศาสนา  
      และวัฒนธรรม 
▪ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
▪  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
     และการดำเนินชีวิตในสังคม 
▪  ภูมิศาสตร ์
▪  เศรษฐศาสตร์  
▪  ประวัติศาสตร ์

(4 นก.) 160  
 
 
 

 (3 นก.) 120  
 
 

(1 นก.) 40  

160 (4 นก.) 
 
 
 

(3 นก.) 120  
 
 

(1 นก.) 40 

160 (4 นก.) 
 
 
 

(3 นก.) 120  
 
 

(1 นก.) 40 

(8 นก.) 320  
 
 
 

(6 นก.) 240  
 

 
(2 นก.) 80  

       สุขศึกษาและพลศึกษา (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (3 นก.) 120  
       ศิลปศึกษา (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (3 นก.) 120 
       การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (3 นก.) 120 
      ภาษาต่างประเทศ  (3 นก.) 120 (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (6 นก.) 240 

รวมเวลาเรียน ( พ้ืนฐาน ) (22 นก.) 880  (22 นก.) 880  (22 นก.) 880  (41 นก.) 1,640  
➢ รายวิชาเพ่ิมเติม 320  ชั่วโมง/ปี ไม่น้อยกว่า  1,600  ชั่วโมง 

➢ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  

▪  กิจกรรมแนะแนว 40  40 40 120 

▪  กิจกรรมนักเรียน 
      -ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์     
       นักศึกษาวิชาทหาร และ5ส. 
      -ชุมนุม 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
120 

 
120 

▪   กิจกรรมเพ่ือสังคม และ          
สาธารณประโยชน์ (บูรณาการ ) 

( 15 )  
 

( 15 ) ( 15 ) ( 60 ) 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

 รวมเวลาเรียน   1,200  ชั่วโมง / ปี และ 3,600 ชั่วโมง/ 3 ปี  
รวม  3  ปี 

ไม่น้อยกว่า  3,600  ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 
ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 
คณิตศาสตร์ 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 
วิทยาศาสตร์ 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 
ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
สุขศึกษา 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
พลศึกษา 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ศิลปะ 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
การงานอาชีพ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ภาษาต่างประเทศ 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 11(440) 11(440) 11(440) 11(440) 11(440) 11(440) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
โครงงาน 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
รายวิชาเพ่ิมเติมเลือกเสรี 2.0 (40) 2.0 (40) 2.0 (40) 2.0 (40) 2.0 (40) 2.0 (40) 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 4.0 (160) 4.0 (160) 4.0 (160) 4.0 (160) 4.0 (160) 4.0 (160) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แนะแนว (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์  (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
ชุมนุม (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

(7) 
บูรณาการ 

(8) 
บูรณาการ 

(7) 
บูรณาการ 

(8) 
บูรณาการ 

(7) 
บูรณาการ 

(8) 
บูรณาการ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) (60) (60) (60) (60) (60) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 660 620 620 620 620 
รวมเวลาเรียนต่อปี 1,320 1,320 1,320 

 
 



13 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 
ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
คณิตศาสตร์ 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
วิทยาศาสตร์ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 6.0(240) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ศิลปะ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
การงานอาชีพ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ภาษาต่างประเทศ 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) 6.5(260) 6.5(260) 6.5(260) 6.0(240) 11.5(460) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 
ฟิสิกส์ 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) - 
เคมี 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) - 
ชีววิทยา 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) - 
หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
พลศึกษา - - - - 0.5 (20) - 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 8.5(340) 8.5(340) 8.5(340) 8.5(340) 9.0(360) 3.5 (140) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
* แนะแนว (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
* นักศึกษาวิชาทหาร และ 5ส (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
* ชุมนุม (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) (60) (60) (60) (60) (60) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 660 660 660 660 660 
รวมเวลาเรียนต่อปี 1,320 1,320 1,320 



14 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป)  

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 
ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่ 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
คณิตศาสตร์ 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
วิทยาศาสตร์ 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 0.5 (20) 1.5 (60) 0.5 (20) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ศิลปะ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
การงานอาชีพ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 1.0 (40) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ภาษาต่างประเทศ 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 8.0 (320) 8.0 (320) 8.0 (320) 7.0 (280) 7.0 (280) 6.0 (240) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาไทยเพ่ิมเติม 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
สังคมศึกษาเพ่ิมเติม 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
พลศึกษา 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
การงานอาชีพเพ่ิมเติม 3.0 (120) 3.0 (120) 3.0 (120) 3.0 (120) 3.0 (120) 3.0 (120) 

วิชาเลือกเพ่ิมเติม - - - 1.0 (40) 1.0 (40) 2.0 (40) 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) 7.0 (280) 7.0 (280) 8.0 (320) 8.0 (320) 9.0 (360) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
* แนะแนว (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
* นักศึกษาวิชาทหาร และ 5ส (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
* ชุมนุม (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) (60) (60) (60) (60) (60) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 660 660 660 660 660 
รวมเวลาเรียนต่อปี 1,320 1,320 1,320 
 
 

 



15 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้น 

ปีการศึกษา 256๕ 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เป็นคนดี มีคุณธรรมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ 
4. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. ผู ้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ คิดริเริ ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มี ความรู ้ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษา มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม บนพื้นฐานความเป็น
ไทย   มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

๔. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่  
 ๕. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
วิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อเรียนรู้ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 ๖. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
  
เอกลักษณ์   

วู้ดบอลเด่น ภูมิทัศน์ดี วิถีพอเพียง 
 
อัตลักษณ์ 

มารยาทงาม น้ำใจดี มีจิตอาสา    
 
 
 
 
 



16 
กลยุทธ์พัฒนา (Strategy) 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามรถ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
๒. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 

จุดเน้นการดำเนินงาน 
          1. ด้านผู้เรียน 
     ผู้เรียนคุณภาพ 

1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามรถ มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
1.2 ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง เพื่อการศึกษา

ต่อและประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาคและระดับชาติ 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีที่ผ่านมา หรือค่าเฉลี่ย             

สูงกว่าระดับประเทศ 
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
          2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.1.2 ครูจัดการเรียนรู้เนน้คิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้  
                     2.1.3 ครูมีความรู้ ทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสาร และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
                     2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
                     2.1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
              2.2 ผู้บริหารยุคใหม่ 
                     2.2.1 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมยุคใหม่  

2.2.2 เป็นผู้นำด้านทักษะดิจิทัล และการสื่อสาร 
2.2.3 มีการพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

           2.2.4 มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
 

3. ด้านบริหารจัดการ 
          องค์กรมิติใหม่ 
          3.1 นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
          3.2 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
          3.3 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
          3.4 บริหารจัดการศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
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          3.5 มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและเอ้ือการ
เรียนรู ้

   ๓.๖ มีความปลอดภัย จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา  

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร และการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส าร    
มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีค่านิยมที่ดีงาม    
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี ห่างไกลยาเสพติด มีจิต
สาธารณะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีอุปนิสัยอยู่พอเพียง 

3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้             
มีจรรยาบรรณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และทำงานเป็นทีม 
  4. ส่งเสริมพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใช้สื ่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบนำผลมาพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป 
 5. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อเรียนรู้ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
 ๖. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย    
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์พัฒนา 

๑. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บน

พ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

๕.พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
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จุดเน้นการดำเนินงาน 
          1. ด้านผู้เรียน 
     ผู้เรียนคุณภาพ 

1.6 ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
1.7 ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ 

เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม รักษ์ความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.8 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง เพ่ือการศึกษา

ต่อและประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.9 ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาคและระดับชาติ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีที่ผ่านมา หรือค่าเฉลี่ย             
สูงกว่าระดับประเทศ 

2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
          2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.1.2 ครูจัดการเรียนรู้เน้นคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะสำคัญใน
ศตวรรษท่ี 21  
                     2.1.3 ครูมีความรู้ ทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสาร และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
                     2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
                     2.1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
 
              2.2 ผู้บริหารยุคใหม่ 
                     2.2.1 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมยุคใหม่  

2.2.2 เป็นผู้นำด้านทักษะดิจิทัล และการสื่อสาร 
2.2.3 มีการพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

          2.2.4 มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
 
3. ด้านบริหารจัดการ 
          องค์กรมิติใหม่ 
          3.1 นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
          3.2 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
          3.3 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
          3.4 บริหารจัดการศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
          3.5 มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและเอ้ือ
การเรียนรู้ 

๓.๖ มีระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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**************************** 

 

 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 
 
มือถือหนังสือหน้าเทียนไขท่ีส่องสว่าง  ตรงกลางเป็นอักษรย่อของโรงเรียน 
ที่ล้อมรอบด้วยคติธรรมของโรงเรียน 
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1.ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 256๕ และย้อนหลัง 3 ปี 
 

เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ที่ได้รับย้อนหลัง 3 ปี 
ปีการศึกษา  เงินอุดหนุนค่า

จัดการศึกษา 
เงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินบริจาคมี
วัตถุประสงค์ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

2562 814,780.- 270,000.- - - 300,000.- 159,110.- 
256๓  ๘๓๑,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐0.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๙๑,๖00.- ๑๖๓,๓๐๐.- 
256๔  ๘๐๙,๔๐๐.- - ๗๒,๐๐๐.- ๒๑,๘00.- ๓๒๒,๒๐๐.- ๑๕๙,๑๑๐.- 
256๕ 

(โดยประมาณ) 
๑,๑๓๗,๐๐๐.- ๒๗๙,๔๒๕.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๔๓,๙๖๘.- ๓๔๓,๘๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- 

 
ประมาณการรายรับท่ีใช้ในการดำเนินงานปีการศึกษา 256๕ 

 
 
 

ยอดยกมา 

เงินอุดหนุนค่าจัด
การศึกษา 

เงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

(มีวัตถุประสงค)์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินบริจาค 
(มีวัตถุประสงค)์   

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
๓๐๐,๐๐๐.- - - - - ๑๓๕,๔๗๐.- 

256๕(โดยประมาณ) ๘๓๗,๐๐๐.- ๒๗๙,๔๒๕.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๔๓,๙๖๘.- ๓๔๓,๘๐๐.- ๑๖๔,๕๓๐.- 
รวม ๑,๑๓๗,๐๐๐.- ๒๗๙,๔๒๕.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๔๓,๙๖๘.- ๓๔๓,๘๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- 

รวมงบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการและงานประจำ นอกเหนือจากโครงการที่ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ 
ประจำปีการศึกษา  256๕ โดยประมาณ จำนวน   ๑,๖๘๗,๐๐๐  บาท 

 
การจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวและเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
ประเภทการใชจ้่าย อดุหนนุรายหวั เงินค่ากิจกรรมพฒันาคณุภาพ

ผูเ้รียน 

งานประจำ 
      -ค่าสาธารณูปโภค 
      -สมทบงบบุคลากร 

 
๑๓๐,๐๐๐.- 
๖๕๕,๙๔๐.- 

 
- 
- 

เพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๙๐๐,๐๐๐.- ๒๗๐,๐๐๐.- 
ส ารองจ่าย ๑๐๗,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- 
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ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมประจำปีการศึกษา  256๕ 

(ไม่รวมกับงานประจำและงบบุคลากร) 
 
 

ฝ่าย/งานที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ จำนวนเงิน รวม 
ฝ่าบริหารวิชาการ 

- อุดหนุนรายหัว 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
๓๕ 
๙๐ 

 
๓๑๕,๐๐๐.- 

    ๒๔๓,๐๐๐.- 

 
๕๕๘,๐๐๐.- 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
      -อุดหนุนรายหัว 

      -ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
๓๐ 

๑๐ 

 
๒๗๐,๐๐๐.- 

 
๒๗,๐๐๐.- 

 
๒๙๗,๐๐๐.- 

 

ฝ่ายบริหารบุคคล 
      -อุดหนุนรายหัว 

 
๒๐ 

 
๑๘๐,๐๐๐.- 

 
๑๘๐,๐๐๐.- 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
           -อุดหนุนรายหัว 

 
๑๐ 

 
๙๐,๐๐๐.- 

 
๙๐,๐๐๐.- 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
      -อุดหนุนรายหัว 

 
๕ 

 
๔๕,๐๐๐.- 

 
๔๕,๐๐๐.- 

งบสำรองจ่าย 
      - อุดหนุนรายหัว 
      -ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๐๗,๐๐๐.- 
๓๐,๐๐๐.- 

 

๑๓๗,๐๐๐.- 
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โครงกำรตำมกลยทุธ์ดำ้นท่ี 1 
พฒันำคุณภำพผูเ้รียนใหมี้ควำมรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน

กำรศึกษำ และคุณลกัษณะในศตวรรษท่ี 21 
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ชื่อโครงการที่ 1   โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    ( ✓) โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางทัศนี กำภูพงษ์ 

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

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ความท้าทายด้านการศึกษาในการเตรียม

นักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 ที่สำคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นทักษะรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นเหตุ

เป็นผลเป็นระบบ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีทักษะใน

การสื่อสาร มีการทำงานอย่างสร้างสรรค์กับผู ้อ่ืน การร่วมมือกับผู ้อื ่น และรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์หรือ

ปรับเปลี่ยนมุมมองในการคิด เพื่อนนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ มีการดำเนินการด้านนวัตกรรมคิดอย่าง

สร้างสรรค์ความสามารถใช้วิธีการที่หลากหลายในการหาแนวคิดหรือมุมมองใหม่ ๆ สามารถคิดค้นวิธีการใหม่ๆ 

ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ ความสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการ กระบวนการใหม่ในการเรียนรู้

ได้สามารถใช้เทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิด ดังนั้นกลุ่มบริหารวิชาการ จึงจัดทำโครงการ ส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ตามคุณลักษณะ

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง 

2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

2.3 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
3. เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 76 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง 

3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 76 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 76 มีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้

ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต อย่างน้อยคนละ 1 นวัตกรรม 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมจัดทำนวัตกรรมนักเรียน 

  - กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมนักเรียน เช่น  

    โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

นางทัศนี กำภูพงษ์ 

นางทัศนี กำภูพงษ์ 

นางทัศนี กำภูพงษ์ 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค. 66 นางทัศนีย์ กำภูพงษ์ 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางทัศนีย์ กำภูพงษ์ 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นางทัศนีย์ กำภูพงษ์ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

      1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวิชาการ) จำนวน 20,000 

บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมา

ณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมจัดทำนวัตกรรมนักเรียน 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

- - 10,000 10,000 - 10,000 

2 กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมนักเรียน 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

- - 10,000 10,000 - 10,000 

รวมเป็นเงิน - - 20,000 20,000 - 20,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
- ครูประจำวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วย

ตัวเองในระดับดีขึ้นไป 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

3. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และ

ประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด 

โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. นักเรียนมีผลงานด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม อย่างน้อยคนละ 

1 นวัตกรรม 

2. นักเรียนนำเสนอผลงานนวัตกรรมได้เป็นอย่างดีและนำไปใช้ได้จริงใน

ชีวิตประจำวันได้ 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมี

ทักษะในการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การทำงานเป็นทีม สามารถคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและผู้อื่นได้  

    

 

ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          
           (นางทัศนี กำภูพงษ์) 
 
                     ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
           (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

  หัวหน้านโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางจินดา แขวงรถ) 

  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ลงชื่อ  ................... ................................ ผู้อนุมัตโิครงการ                                          
             (นายประวีณ วีรเสนีย์) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 2   โครงการส่งเสริมทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน                   สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธท์ี่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและ

คุณลักษณะ   

        ในศตวรรษที่ 21 จุดเน้นข้อ 1.2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    ( ✓) โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางทัศนี กำภูพงษ์ 

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

1.หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21  และยุคการเรียนรู้ 4.0โลกและสังคมมีความเปลี่ยนแปลงในด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบของการเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปตามยุคสมัย
จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาความสามารถของผู้เรียนใน
ด้านเทคโนโลยี ผสานความรู ้ในยุคเดิมกับยุคปัจจุบันให้เกิดความลงตัวมากที่ สุด เพื ่อรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมจึงดำเนินการจัดทำ  
โครงการส่งเสริมทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่เรียนรู้ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง  
ของสื่อต่างๆสังเคราะห์ความรู้ต่างๆที่อยู่รอบตัวเพ่ือดัดแปลงไปประยุกต์ใช้ก้าวทันเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียน ให้สามารถใช้ความรู้ต่างๆรอบตัวได้อย่างถูกต้อง เข้าใจโดยการใช้สื่อ

เทคโนโลยี ที่ทันสมัย 

     อย่างสร้างสรรค์ 

2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ สังเคราะห์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

 3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 76 สามารถใช้ความรู้ต่างๆรอบตัวได้อย่างถูกต้อง เข้าใจโดยการใช้สื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์ 

 3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 76 สามารถแสวงหาความรู้ สังเคราะห์ความรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ก้าว

ทันเทคโนโลยี 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 

    เรียนรู ้

  - กิจกรรมรอบรู้สื่อสารสนเทศ 

  - กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อและฉลาดสื่อสาร 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

นางทัศนี กำภูพงษ์ 

นางทัศนี กำภูพงษ์ 

นางทัศนี กำภูพงษ์ 

 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางทัศนี กำภูพงษ์ 

 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางทัศนี กำภูพงษ์ 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นางทัศนี กำภูพงษ์ 

 

 

5.ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ICT) จำนวน 27,000 บาท 

 (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประม

าณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ   
 เรียนรู้ 
-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10,000 

 
 
10,000 

 
 
- 

 
 
10,000 

2 กิจกรรมรอบรู้สื่อสารสนเทศ 
-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
10,000 

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

3 กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อและฉลาดสื่อสาร 
-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
7,000 

 
7,000 

 
- 

 
7,000 

รวมเป็นเงิน - - 27,000 27,000 - 27,000 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
- ครูกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ผู้เรียนมีสามารถใช้ความรู้ตา่งๆรอบตัวได้อย่างถูกต้อง เข้าใจโดยการใช้สื่อ

เทคโนโลยทีี่ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์ 

2. ผู้เรียนมีสามารถแสวงหาความรู้ สังเคราะห์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ก้าว

ทันเทคโนโลย ี

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการดำรงชีวิตได้ 

2. นักเรียนนำเสนอผลงานนวัตกรรมได้เป็นอย่างดีและนำไปใช้ได้จริงใน

ชีวิตประจำวันได้ 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างถูกต้อง เข้าใจการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง

สร้างสรรค ์

นักเรียนให้รู้จักแสวงหาความรู้ สังเคราะห์ความรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยี 

 

 

 

                                                    ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

         (นางทัศนี กำภูพงษ)์ 

 

          ลงชื่อ ....................................................ผู้พิจารณาโครงการ                                          

        (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                        หัวหน้านโยบายและแผนงาน 

 

                       ลงชื่อ .....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางจินดา แขวงรถ) 

                            หัวหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

                                       ลงชื่อ  ................................................ ผู้อนุมัตโิครงการ                                          

          (นายประวีณ วีรเสนีย์) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 3   โครงการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                                        พอเพียง 

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม บพื้นฐานความเป็นไทย จุดเน้นข้อ 1.4 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธท์ี่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและ    

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 จุดเน้นข้อ 1.2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2(2) 
ลักษณะโครงการ    ( ✓) โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเนธิภัค พรมบุญแก้ว 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงเน้นถึงการ

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาพื้นฐานของการบูรณาการชีวิตให้เป็นองค์รวมของการศึกษา 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างมีสมดุล ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มี

จริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคมเห็นว่าการบูรณา

การ การสอน ในสาขาวิชาต่าง ๆ แก่นักเรียน โดยยึดแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ นั้นจะมี

ส่วนในการปลูกฝัง คุณลักษณะ ค่านิยมและแนวในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาด้านต่างๆและเป็นส่วนที่ช่วย

ส่งเสริมพัฒนาสังคมในอนาคตให้เป็นสังคมที่มั่นคงยั่งยืนได้ 

 ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ดำเนิน โครงการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าว 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือนำหลักการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอน 

2.2 เพ่ือปลูกฝังแนวคิดในการพัฒนาชีวิตให้มีความม่ันคง ยั่งยืนให้แก่นักเรียน 

2.3 เพ่ือสร้างเสริมความรู้ แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

 3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 
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  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  3.2.1 ผู้ร้อยละ 74 นำหลักการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียน

การสอนได้ 

  3.2.2 ผู ้สอนร้อยละ 74 ปลูกฝังแนวคิดในการพัฒนาชีวิตให้มีความมั ่นคง ยั ่งยืนให้แก

นักเรียน 

  3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 76 สามารถสร้างเสริมความรู้และมแีนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ  

ในอนาคต 

 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 

    เศรษฐกิจพอเพียง 

  - กิจกรรมบูรณาการการบริหารจัดการและการ 

    จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐ 

    กิจพอเพียง 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

 

นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

 

นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ 

      1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 

6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน (กิจกรรมวิชาการ) จำนวน 10,000 

บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

รายละเอียดงบประมาณ 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
- ครูประจำวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    

 
8. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงิน

นอกงบ

ประมา 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5,000 

 

 

5,000 

 

 

- 

 

 

5,000 

2 กิจกรรมบูรณาการการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

5,000 

 

 

 

5,000 

 

 

 

- 

 

 

 

5,000 

รวมเป็นเงิน - - 10,000 10,000 - 10,000 
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9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1. ผู้สอนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการ

เรียนการสอนได้ 

2. ผู้สอนปลูกฝังแนวคิดในการพัฒนาชีวิตให้มีความมั่นคง 

ยั่งยืน ให้แก่นักเรียน 

3. ผู้เรียนสามารถเสริมสร้างและมีแนวในการเลือกประกอบ

อาชีพในอนาคตได้ 

ผลลัพธ์ 

1. นักเรียนสามารถบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมีพฤติกรรมที่ดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 50 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          โรงเรียนสามารถนำหลักการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอน 

นักเรียนได้รับการปลูกฝังแนวคิดในการพัฒนาชีวิตให้มีความมั่นคง ยั่งยืน  นักเรียนมีความรู้ แนวทางในการ

เลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

                                                ลงชื่อ .........................................................ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางเนธิภัค     พรมบุญแก้ว) 

 

    ลงชื่อ ........................................................ ผู้พิจารณาโครงการ                                          

            (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                                    หัวหน้านโยบายและแผนงาน 

 

                           ลงชื่อ ......................................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 

               นางจินดา แขวงรถ) 

                                  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

                                                 ลงชื่อ.................................................... ผู้อนุมัตโิครงการ                                          

                       (นายประวีณ วีรเสนีย์) 
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              ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

ชื่อโครงการที่ 4            โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันสู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธท์ี่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 จุดเน้นข้อ 1.2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(1) 
ลักษณะโครงการ    ( ✓) โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

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

1.หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้โดย

ถือผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  ดังนั้นการจัดกระบวนการด้านวิชาภาษาไทย จึงเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาการ

เรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้ในกลุ่มสาระอ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการรักการ

อ่านและเพ่ิมพูนความสามารถในการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย ให้กับนักเรียนทีมีความสารถพิเศษและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ดังนั้นจึงจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและมี ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดโดยยึดหลัก

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัดด้าน 

                ภาษาไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในสาระวิชาภาษาไทย  ตามหลักสูตรของนักเรียน 

2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 70 

 3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 77 มีความสามารถในการอ่าน 

 3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการเขียน 
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 3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 77 มีความสามารถในการสื่อสาร 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมสดุดีกวีไทย 

  - กิจกรรมตามรอยพระบาทกรมสมเด็จพระเทพฯ 

  - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โครงงานภาษาไทย 

  - กิจกรรมใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัด 

   การเรียนรู้ 

 - กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการภาษาไทย 

  - กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

  - กิจกรรมวัดผลประเมินผลและนำผลกลับมา 

    พัฒนาผู้เรียน 

  - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

  - กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

นางสาวพิมพ์ชนก สมสมัย 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

นางสาวพิมพ์ชนก สมสมัย 

 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

นางสาวพิมพ์ชนก สมสมัย 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 

นางสาวพิมพ์ชนก สมสมัย 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

      1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน (กิจกรรมวิชาการ) จำนวน 15,000 

บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประม
าณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมสัปดาห์สดุดีกวีไทย 
-ค่าใช้สอยในการดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 
3,000 

 
- 

 
3,000 

2 กิจกรรมตามรอยบาทพระเทพฯ 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
1,500 

 
1,500 

 
- 

 
1,500 

3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โครงงาน
ภาษาไทย 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

500 

 
 

500 

 
 
- 

 
 

500 
4 กิจกรรมการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนรู้ 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3,500 

 
 

3,500 

 
 
- 

 
 

3,500 
5 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการภาษาไทย 

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 
- 

 
- 

 
6,500 

 
6,500 

 
- 

 
6,500 

6 กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

7 กิจกรรมวัดผลประเมินผลและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

8 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

9 กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมเป็นเงิน - - 15,000 15,000 - 15,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
- ครูกลุ่มสาระภาษาไทย    
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8. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 

9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร 

ผลลัพธ์(outcomes) 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการเรียนวิชา

ภาษาไทย 

2. ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 

 

-สอบถาม 

-สังเกต 

-ทดสอบ 

-ตอบแบบประเมิน 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

-แบบทดสอบ 

-แบบประเมนิ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เรียนได้การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในสาระวิชาภาษาไทย  ตามหลักสูตรของโรงเรียน  

สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยให้สูงขึ้น สามารถพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพของ

นักเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัดด้านภาษาไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

    ลงชื่อ ......................................................   ผู้เสนอโครงการ 

            (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน)   

     ลงชื่อ ...................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          

              (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                                      หัวหน้านโยบายและแผนงาน 

 

                           ลงชื่อ ......................................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 

               (นางจินดา แขวงรถ) 

                                  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

                                                       ลงชื่อ  ...........................................................ผู้อนุมัตโิครงการ                                          

                                   (นายประวีณ วีรเสนีย์) 

                        ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 5                      โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันสู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธท์ี่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและ       

                                      คุณลักษณะ  ในศตวรรษที่ 21 จุดเน้นข้อ 1.2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(1) 
ลักษณะโครงการ    ( ✓) โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

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

1.หลักการและเหตุผล 

 ด้วยการปฏิรูปการศึกษา เป็นเรื่อง ทีสำคัญยิ่งและการที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคมให้เป็นคน เก่ง คนดี 

ได้นั้น คือการปฏิรูปการเรียนการสอน โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้

เทคนิค และรูปแบบการสอนที่ทันสมัยมากขึ้น เพ่ือพัฒนาเจตคติเก่ียวกับวิชานั้นๆ 

 ดังนั้นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขึ้น

เพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและมี ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ดี

ขึ้น โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยบูรณาการ รูปแบบและเทคนิคต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อที่

ทันสมัยและเน้นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัดและเจตคติ

ด้านคณิตศาสตร์ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในสาระวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของนักเรียน 

2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  

 3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

  3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดคำนวณ   

  3.2.2 ผู้รียนร้อยละ 85 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานพร้อมจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ 

  - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

  - กิจกรรมใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัด 

   การเรียนรู้ 

 - กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 

  - กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

  - กิจกรรมวัดผลประเมินผลและนำผลกลับมา 

    พัฒนาผู้เรียน 

  - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

  - กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

นายธีรชัย ชื่นชวูงศ์ 

นางสาวศริิเพ็ญ ดวงแก้ว 

 

นายธีรชัย ชื่นชวูงศ์ 

นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

นายธีรชัย ชื่นชวูงศ์ 

 

นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

นายธีรชัย ชื่นชวูงศ์ 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

      1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน (กิจกรรมวิชาการ) จำนวน 15,000 

บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม   

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ 
-ค่าใช้สอยในการดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
500 

 
500 

 
- 

 
500 

2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2,000 

 
 

2,000 

 
 
- 

 
 

2,000 
3 กิจกรรมการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนรู้ 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

500 

 
 

500 

 
 
- 

 
 

500 
4 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 
- 

 
- 

 
7,000 

 
7,000 

 
- 

 
7,000 

5 กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6 กิจกรรมวัดผลประเมินผลและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

7 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

8 กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 

รวมเป็นเงิน - - 15,000 15,000 - 15,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
    

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ 

2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่

สูงขึ้น 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการเรียนวิชาวิคณิตศาตร์ 

2. ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์  

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ ครบตามหลักสูตร  พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนด้านคณิตศาสตร์ 

 

 

                                                            ลงชื่อ.................................................. ผู้เสนอโครงการ                                          

            (นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว  ) 

     

        ลงชื่อ ................................................ ผู้พิจารณาโครงการ                                          

             (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                                    หัวหน้านโยบายและแผนงาน 

 

                                ลงชื่อ ....................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 

                (นางจินดา แขวงรถ) 

                                       หัวหน้าฝ่ายบริหารวชิาการ 

 

                                                             ลงชื่อ  ................................................. ผู้อนุมัตโิครงการ                                          

                 (นายประวีณ วีรเสนยี์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 6   โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21  มีความเปลี่ยนแปลงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบ
ของการเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปตามยุคสมัยจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี ผสานความรู้ในยุคเดิม
กับยุคปัจจุบันให้เกิดความลงตัวมากที่สุด เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมจึงดำเนินการจัดทำ  โครงการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือสนองต่อการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้   

2.4 เพ่ือพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 68 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญหา 

3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี 

  - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

  - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 

    และเทคโนโลยี 

  - กิจกรรมใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัด 

   การเรียนรู้ 

 - กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

  - กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

  - กิจกรรมวัดผลประเมินผลและนำผลกลับมา 

    พัฒนาผู้เรียน 

  - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

  - กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

นางกันนิกา มีอารีย์ 

นางสาวแสงรวี แสงสม 

 

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 

นางกันนิกา มีอารีย์ 

นางสาวแสงรวี แสงสม 

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 

นางกันนิกา มีอารีย์ 

นางสาวแสงรวี แสงสม 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช้  

        แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน

บาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์และ
สารเคมี 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

12,500 

 
 

12,500 

 
 
- 

 
 

12,500 
2 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 

- 
 
- 

 
1,000 

 
1,000 

 
- 

 
1,000 

3 กิจกรรมจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

4 กิจกรรมใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

500 

 
 

500 

 
 
- 

 
 

500 
5 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 
- 

 
 

1,000 
6 กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

7 กิจกรรมวัดผลและประเมินผล
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

8 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

9 กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ 
(PLC) 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมเป็นเงิน - - 15,000 15,000 - 15,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่

สูงขึ้น 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  

2. ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์  

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี  มีทักษะในด้านการคิด
แบบวิทยาศาสตร์เพื ่อแก้ปัญหาในชีว ิตประจำวัน  นำความรู ้ด ้านเทคโนโลยีไปใช้ในชีว ิตประจำวันได้
 นอกจากนีผู้้สอนมีวิธีการสอนที่หลากหลายเข้ากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

     ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

      (นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล) 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                             
(นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                                                           หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางจินดา แขวงรถ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
         (นายประวีณ วีรเสนีย์) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 7 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ   

วัฒนธรรม  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มสาระสังคมศึกษา สามารถ

ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ในระดับที่น่าพอใจระดับหนึ่ง 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีที่มีคุณภาพ ตามแนวพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 และเพื่อธำรงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ไทย 

ดังนั้นกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและมี ให้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้น 

2.2 เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัดโดยใช้สื่อและ 

อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีพฤติกรรมเคารพในกติกาตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 

  - กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีใน 

    ระบอบประชาธิปไตย 

  - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โครงงานสังคมศึกษา 

  - กิจกรรมใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัด 

   การเรียนรู้ 

 - กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 

  - กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

  - กิจกรรมวัดผลประเมินผลและนำผลกลับมา 

    พัฒนาผู้เรียน 

  - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

  - กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 

   

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

 

นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

นางยินดี ช่วยปลอด 

 

นางบุญญาพร เยาวยัง 

นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

 

นางยินดี ช่วยปลอด 

นางบุญญาพร เยาวยัง 

นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

 

นางยินดี ช่วยปลอด 

นางบุญญาพร เยาวยัง 

 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน (กิจกรรมวิชาการ) จำนวน 15,000 

บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประม
าณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
5,500 

 
5,500 

 
- 

 
5,500 

2 กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 

500 

 
 
 

500 

 
 
 
- 

 
 
 

500 
3 กิจกรรมการเรียนรู้โครงงานสังคมศึกษา 

- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 
- 

 
 

1,000 
4 กิจกรรมใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนรู้ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2,000 

 
 

2,000 

 
 
- 

 
 

2,000 
5 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 

- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 
 

- 

 
 
- 

 
 

3,500 

 
 

3,500 

 
 
- 

 
 

3,500 
6 กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 
- 

 
- 

 
500 

 
500 

 
- 

 
500 

7 กิจกรรมวัดผลและประเมินผลและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

8 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

9 กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ 
(PLC) 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมเป็นเงิน - - 13,000 13,000 - 13,000 
 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกติกาตามที่สถานศึกษากำหนด 

3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนมีความรู้และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม   

2. ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์  

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมคาดหวังว่า จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้ส ูงขึ ้น  สามารถพัฒนาเพิ ่มพูนศักยภาพของนักเร ียนตาม

ความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัดโดยใช้สื่อและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมากข้ึน 

           ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

            (นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว) 
 
                      ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
              (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

   หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

       ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางจินดา แขวงรถ) 

       หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
                                                          ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
                 (นายประวีณ วีรเสนยี์) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 8   โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนสาระภาษาต่างประเทศ  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจินดา แขวงรถ 

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

1. หลักการและเหตุผล 

จากการปฏิรูปการศึกษา ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาท เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเหตุผลด้านการรวมตัว

ของกลุ่มต่างๆในประชาคมโลก ซึ่งส่งผลให้การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมีบทบาทมากขึ้น และทั้งการจัด

การศึกษาต้องยึดหลักให้ผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง ได้โดยถือผู ้เร ียน           

มีความสำคัญที่สุด  ดังนั้นการจัดกระบวนการด้านวิชาภาษาอังกฤษจึงเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาการเรียนรู้

ของนักเรียน ในยุคปัจจุบัน ที่จะเพิ่มพูนความสามารถในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร มากขึ้นให้กับ

นักเรียนที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งยังเพ่ิมความสามารถพิเศษและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ด้านการเรียนให้สูงขึ้น 

 ดังนั้นกลุ่มสาระภาษาอังกฤษจึงจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระภาษาต่างประเทศ 

ขึ้นเพ่ือ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤโดย 

มุ่งเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.  วัตถุประสงค์ 

      2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

      2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับชาติให้สูงขึ้น 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 77 มีความสามารถในการอ่าน 

3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการเขียน 

3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 77 มีความสามารถในการสื่อสาร 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

  - กิจกรรมเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 

  - กิจกรรมวันคริสต์มาส 

  - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โครงงาน 

    ภาษาอังกฤษ 

 - กิจกรรมใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัด 

   การเรียนรู้ 

 - กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

  - กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

  - กิจกรรมวัดผลประเมินผลและนำผลกลับมา 

    พัฒนาผู้เรียน 

  - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

  - กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

นางจินดา แขวงรถ 

นางสาววริษฐา กมลเนตร 

นางสาวอนุสรา พัตหาญ 

นางจินดา แขวงรถ 

 

นางสาววริษฐา กมลเนตร 

 

นางสาวอนุสรา พัตหาญ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางสาววริษฐา กมลเนตร 

 

นางสาวอนุสรา พัตหาญ 

นางจินดา แขวงรถ 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางจินดา แขวงรถ 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางจินดา แขวงรถ 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นางจินดา แขวงรถ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้า

พันบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  
1 กิจกรรมภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจำวัน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

1,500 

 
 

1,500 

 
 
- 

 
 

1,500 
2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

ด้านภาษาอังกฤษ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

2,500 

 
 

2,500 

 
 
- 

 
 

2,500 
 กิจกรรมวันคริสต์มาส 

- ค่าวัสดุกิจกรรม 
 

- 
 
- 

 
8,000 

 
8,000 

 
- 

 
8,000 

3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
โครงงานภาษาอังกฤษ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 
- 

 
 

1,000 
4 กิจกรรมใช้สื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 
- 

 
 

1,000 
5 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 
- 

 
 

1,000 
6 กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

7 กิจกรรมวัดผลและประเมินผล
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

8 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

9 กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ 
(PLC) 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมเป็นเงิน - - 15,000 15,000 - 15,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ผู้เรียนมีควาความสามารถในการอ่าน 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน 

3. ความสามารถในการสื่อสาร 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนต่อ  

2. ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์  

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาอังกฤษสูงขึน้และมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาอังกฤษ

ระดับชาติสูงขึน้ 

      

                    ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

                        (นางจินดา แขวงรถ) 
 
                      ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
              (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

    หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

       ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจินดา แขวงรถ) 

      หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

                                                           ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
                 (นายประวีณ วีรเสนยี์) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 9   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระศิลปะ  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสันตภาพ เขียวปากพนัง 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะมีส่วนในการพัฒนาสมองและทักษะที่สำคัญแก่ผู้เรียน ที่ผ่าน

มา พบว่ากลุ ่มสาระศิลปะสามารถส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ที

ผลสัมฤทธิ์ในระดับที่น่าพอใจระดับหนึ่ง 

 ดังนั้นกลุ่มสาระศิลปะจึงจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระศิลปะขึ้นเพื่อ ส่งเสริม

การเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในสาระศิลปะให้ดียิ่งขึ้น 

 2.2 เพ่ือมีทักษะในการคิด สร้างสรรค์ จินตนาการสร้างผลงานศิลปะของตนเองได้ 

 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านศิลปะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 2.4 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการทำงานหรืออาชีพ 

 

 

 



56 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โครงงานศิลปะ 

  - กิจกรรมมุ่งสู่ดาวชาวหงษ์เจริญ 

  - กิจกรรมการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการ 

    จัดการเรียนรู้ 

  - กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการศิลปะ 

  - กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

  - กิจกรรมวัดผลประเมินผลและนำผลกลับมา 

    พัฒนาผู้เรียน 

  - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

  - กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

 

 

 

นายสันติภาพ เขียวปากพนัง 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นายสันติภาพ เขียวปากพนัง 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นายสันติภาพ เขียวปากพนัง 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นายสันติภาพ เขียวปากพนัง 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้า

พันบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 กิจกรรมจัดการเรียนรู้โครงงาน
ศิลปะ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

3,000 

 
 

3,000 

 
 
- 

 
 

3,000 
2 กิจกรรมการใช้สื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

3,000 

 
 

3,000 

 
 
- 

 
 

3,000 
3 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ

ศิลปะ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 
- 

 
 

1,000 
4 กิจกรรมมุ่งสู่ดาวชาวหงษ์เจริญ 

- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 
- 

 
- 

 
8,000 

 
8,000 

 
- 

 
8,000 

5 กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6 กิจกรรมวัดผลและประเมินผล
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

7 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

8 กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ 
(PLC) 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมเป็นเงิน - - 15,000 15,000 - 15,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการทำงานหรืออาชีพ 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนต่อ  

2. ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์  

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ที ่จำเป็นในสาระศิลปะให้ดียิ ่งขึ ้น  มีทักษะในการคิด 

สร้างสรรค์ จินตนาการสร้างผลงานศิลปะของตนเองได้  สามารถนำความรู ้ด้านศิลปะมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ครูสามารถเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

 

     ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

                        (นายสันติภาพ เขียวปากพนัง) 
 
                         ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
         (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 
                                                            หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

 
ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางจินดา แขวงรถ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          

          (นายประวีณ วีรเสนีย์) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 

 



59 
ชื่อโครงการที่ 10  โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระพลศึกษาและสุขศึกษา  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจตุพร ไชยเพชร 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีส่วนในการพัฒนาสมองและ

ทักษะการเคลื่อนไหวทีส่ำคัญแก่ผู้เรียน ที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ยังสามารถ

ส่งเสริมทักษะชีวิต การแก้ปัญหาทางด้านสังคม และมีส่วนช่วยให้ลดปัญหาทางสังคมด้านต่างๆให้กับเยาวชน  

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขึ้นเพ่ือ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและมี ให้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาในช่วงวัยรุ่นโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้ดียิ่งขึ้น 

2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้สูงขึ้น 

2.3 พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและลดปัญหาด้านสังคมกับนักเรียน 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  
28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 
 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 
 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 
 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  
1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
  - กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านกีฬา 
    ของนักเรียน 
  - กิจกรรมกีฬาภายในระหว่างห้องเรียน 
  - กิจกรรมปรับปรุงสนาม 
  - กิจกรรมจัดการเรียนรู้โครงงานสุขศึกษาและ 
    พลศึกษา 
  - กิจกรรมการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการ 
    จัดการเรียนรู้ 
  - กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
  - กิจกรรมวัดผลประเมินผลและนำผลกลับมา 
    พัฒนาผู้เรียน 
  - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
  - กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 

 
มิ.ย.65 - มี.ค.66 
มิ.ย.65 - มี.ค.66 
มิ.ย.65 - มี.ค.66 
มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 
มิ.ย.65 - มี.ค.66 
มิ.ย.65 - มี.ค.66 
มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 
มิ.ย.65 - มี.ค.66 
มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
นายจตุพร ไชยเพชร 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นายจตุพร ไชยเพชร 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นายจตุพร ไชยเพชร 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นายจตุพร ไชยเพชร 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 15,000 บาท    

(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  
1 กิจกรรมพัฒนาความสามารถ

ด้านกีฬาของนักเรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

2 กิจกรรมกีฬาภายในระหว่าง
ห้องเรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

10,000 

 
 

10,000 

 
 
- 

 
 

10,000 
3 กิจกรรมปรับปรุงสนาม 

- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 
- 

 
- 

 
3,000 

 
3,000 

 
- 

 
3,000 

4 กิจกรรมจัดการเรียนรู้โครงงาน
สุขศึกษาและพลศึกษา 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

5 กิจกรรมการใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2,000 

 
 

2,000 

 
 
- 

 
 

2,000 
6 กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

7 กิจกรรมวัดผลและประเมินผล
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

8 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

9 กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ 
(PLC) 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

10 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมี
รายได้ระหว่างเรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวมเป็นเงิน - - 15,000 15,000 - 15,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
8. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

2. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่าง 

   เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมที่ดี  

2. ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์  

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ให้ดี

ยิ่งขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น  

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจให้แข็งแรง เข้มแข็งทำให้ลดปัญหาด้านสังคมลง 
 

            ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

                (นายจตุพร ไชยเพชร) 
 
                      ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
                (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

    หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

       ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางจินดา แขวงรถ) 
                                                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          

                  (นายประวีณ วีรเสนีย์) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 11  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางทัศนี กำภูพงษ์ 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มสาระการงานอาชีพสามารถ

ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการทำงาน รักในอาชีพสุจริต มีทักษะและรักในการ

ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แต่กระนั้นกลุ่มสาระก็ยังต้องการพัฒนานักเรียนและส่งเสริมศักยภาพ

ของนักเรียนให้สูงขึ้นเป็นไปตามพันธกิจของโรงเรียน  

ดังนั้นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและมี ให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ดียิ่งขึ้น 

2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพให้สูงขึ้น 

2.3 เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพของนักเรียนด้านอาชีพตามความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัด

โดยใช้สื่อ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมากขึ้น 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความรู้พ้ืนฐานในการทำงานหรืออาชีพ 

3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีทักษะพื้นฐานในการทำงานหรืออาชีพ 

3.2.4 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีเจตคติท่ีดีในการทำงานหรืออาชีพ 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 

65 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

ประสานงาน  

1-30 เมษายน 

65 

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงาน 

    อาชีพ 

  - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาชีพทวิศึกษา 

  - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพ 

  - กิจกรรมการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการ 

    จัดการเรียนรู้ 

  - กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคหกรรม 

  - กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 

  - กิจกรรมวัดผลประเมินผลและนำผลกลับมา 

    พัฒนาผู้เรียน 

  - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

  - กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 

  - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมีรายได้ 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางทัศนี กำภูพงษ์ 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้บรรลุ

เป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 

มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลโครงการ มี.ค. 66 นางทัศนี กำภูพงษ์ 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางทัศนี กำภูพงษ์ 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานใน

ครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

มี.ค. 66 นางทัศนี กำภูพงษ์ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้า

พันบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก
งบปร
ะมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม  

1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงาน
อาชีพ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

6,500 

 
 

6,500 

 
 
- 

 
 

6,500 
2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาชีพทวิศึกษา 

- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 
 

- 

 
 
- 

 
 

1,500 

 
 

1,500 

 
 
- 

 
 

1,500 
3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพ 

- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
   
 - 

 
- 

 
3,000. 

 
3,000. 

 
    - 

 
 3,000 

4 กิจกรรมการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4,000 

 
 

4,000 

 
 
- 

 
 

4,000 
5 กิจกรรมพัฒนาห้องคหกรรม 

- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6 กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

7 กิจกรรมวัดผลและประเมินผลและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

8 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

9 กิจกรรมการจัดชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

10 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมีรายได้ระหว่าง
เรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวมเป็นเงิน - - 15,000 15,000 - 15,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
8. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการทำงานหรืออาชีพ 

3. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการทำงานหรืออาชีพ 

4. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการทำงานหรืออาชีพ 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

2. ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์  

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ดียิ่งขึ้น  

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพให้สูงขึ้น สามารถพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียน

ด้านอาชีพตามความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัดโดยใช้สื่อ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น นำไปใช้เป็น

แนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 

     ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

         (นางทัศนี กำภูพงษ)์ 
                        ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
        (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 
                                                           หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

 
                                                    ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางจินดา แขวงรถ) 
                                                              หวัหนา้กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
                                                     ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
           (นายประวีณ วีรเสนีย์) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 12  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 ซึ่งกล่าวถึงหลักการ การพัฒนา

มนุษย์ ให้สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา โดยคำนึงถึง ความสามารถของบุคคลนั้นๆ  เป็นสำคัญ และ

ต้องพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเหล่านั้นเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ จึงเป็นเรื่องจำเป็น 

ดังนั้นงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้นเพื่อดำเนินการ 

ส่งเสริมทักษะกระบวนการดังกล่าวให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น 

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนเรียน มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 83 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมในเครื่องแบบและกิจกรรมชุมนุม 

  - กิจกรรมแนะแนว 

  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

นางยินดี ช่วยปลอด 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้บรรลุ

เป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลโครงการ มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานใน

ครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 54,000 บาท   

(ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  
1 กิจกรรมในเครื่องแบบและ

กิจกรรมชุมนุม 
- ค่าสถานที่ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

30,000 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 

20,000 

 
 

30,000 
20,000 

 
 
- 
- 

 
 

30,000 
20,000 

2 กิจกรรมแนะแนว 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 

3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2,000 

 
 

2,000 

 
 
- 

 
 

2,000 
รวมเป็นเงิน 30,000 - 24,000 54,000 - 54,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มบริหารวิชาการ  
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

2. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

3. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

2. ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์  

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้สามารถศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึ้น ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
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                                                        ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

         (นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล) 
 
                   ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
            (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

    ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางจินดา แขวงรถ) 
                                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
                                                        ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
              (นายประวีณ วีรเสนีย์) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 13  โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนคอมพิวเตอร์  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางทัศนี กำภูพงษ์ 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบ ันโลกเข้าสู ่ย ุคศตวรรษที ่ 21  และยุคการเร ียนรู ้ 4.0โลกและสังคมมีความ
เปลี่ยนแปลงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบของการเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เพื่อให้การ
เรียนรู้เป็นไปตามยุคสมัยจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี ผสานความรู้ในยุคเดิมกับยุคปัจจุบันให้เกิดความลงตัวมากที่สุด 
เพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
จึงดำเนินการจัดทำ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้ที่เรียนรู้ ก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลง  ของสื่อต่างๆสังเคราะห์ความรู้ต่างๆที ่อยู ่รอบตัวเพื่อดัดแปลงไปประยุกต์ใช้ก้าวทัน
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียน ให้สามารถใช้ความรู้ต่างๆรอบตัวได้อย่างถูกต้อง เข้าใจโดยการใช้สื่อ

เทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์ 

2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้รู้จักแสวงหาความรู้ สังเคราะห์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 76 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมพัฒนาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน 

    ดาวเทียม 

  - กิจกรรมการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการ 

    จัดการเรียนรู้ 

  - กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

 

 

 

นางทัศนี กำภูพงษ์ 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางทัศนี กำภูพงษ์ 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางทัศนี กำภูพงษ์ 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นางทัศนี กำภูพงษ์ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ICT) จำนวน 27,000 บาท   

  (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 กิจกรรมพัฒนาระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 
- 

 
 

1,000 
2 กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล

ผ่านดาวเทียม 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

3 กิจกรรมการใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,000.- 

 
 

1,000.- 

 
 
- 

 
 

1,000 
4 กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
- ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

25,000 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

25,000 
- 

 
 
- 
- 

 
 

25,000 
 

รวมเป็นเงิน 25,000 - 2,000 27,000 - 27,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มบริหารวิชาการ  
- กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

 
8. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในทางท่ีสร้างสรรค์ ปลอดภัย  

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างถูกต้อง เข้าใจการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง

สร้างสรรค์ รู้จักแสวงหาความรู้ สังเคราะห์ความรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยี 

 

      ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

          (นางทัศนี กำภูพงษ)์ 
 
                ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
         (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 
                                                            หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

 
ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นางจินดา แขวงรถ) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          

          (นายประวีณ วีรเสนีย์) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 14  โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจินดา แขวงรถ 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษา
เป็นเป้าหมาย สำคัญของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติอีก เป็น
การยกระดับ คุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม  
หลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื ่อเป็นเครื ่องมือในการเรียนรู ้ โดยกำหนดตัวชี ้วัด
ความสำเร็จให้ สถานศึกษายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบระดับชาติ(O–NET) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โรงเรียนหงษ์เจริญ
วิทยาคมจึงได้สนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ เพ่ิมผลสอบ
ระดับประเทศ (O–NET) ขึ้น ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ O–NET ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่าน
มานั้น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมมีผลการ
สอบ O– NET ทุกรายวิชาต่ำกว่าระดับประเทศ ดังนั ้นกลุ ่มบริหารงานวิชาการจึงจัดโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และเพิ่มผลการสอบระดับประเทศ (O–NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และนักเรียนชั ้น มัธยมศึกษาปีที ่ ๖ ขึ ้น เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและเพื ่อเพิ ่มผลการสอบ
ระดับประเทศ (O–NET) โดยมี เป้าหมายโครงการมีผลการสอบ O–NET เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8กลุ่มสาระของโรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 3  

2.2  เพื่อเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

          3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

                    3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

                    3.2.1 ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.77 
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                    3.2.2 ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.54 

         3.2.3 นักเรียนร้อยละ 72 ผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป  

 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมเติมเต็มความรู้สู่โอเน็ต 

  - กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

  - กิจกรรม Clearing Zero 

  - กิจกรรมเรียนดีมีรางวัล 

  - กิจกรรมนำนักเรียนไปสอบโอเน็ต 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

มิ.ย.65 -มี.ค.66 

นางจินดา แขวงรถ 

และครูกลุ่มสาระ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ สังคม

ศึกษา 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางจินดา แขวงรถ 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางจินดา แขวงรถ 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นางจินดา แขวงรถ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 40,000 บาท   

(สี่หมื่นบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 กิจกรรมเติมเต็มความรู้สู่โอเน็ต 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
20,000 

 
20,000 

 
- 

 
20,000 

2 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3 กิจกรรม Clearing Zero 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 

4 กิจกรรมเรียนดีมีรางวัล 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
16,000 

 
16,000 

 
- 

 
16,000 

5 กิจกรรมนำนักเรียนไปสอบโอเน็ต 
- ค่าใช้สอยในการดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 

รวมเป็นเงิน - 2,000 38,000 40,000 - 40,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มบริหารวิชาการ  
- ครูกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและสังคมศึกษา 
  

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ผลการทดสอบระดับชาติมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 

2. ผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนสูงขึ้น 

2. ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 3  ผลการทดสอบระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

 

 

            ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

                  (นางจินดา แขวงรถ) 
 
                      ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
                (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

     หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

       ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจินดา แขวงรถ) 

      หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

                                                           ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
                  (นายประวีณ วีรเสนีย์) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 15  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวู๊ดบอล  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจตุพร ไชยเพชร 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  ( ฉบับปรับปรุง 2545 )   หมวดที่ 1 มาตรา 6  

กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง

ร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา  7  ได้กล่าวว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาและ

ส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่เสรีภาพความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมถึงส่งเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและความรู้สึกอันเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จักพ่ึงตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้

และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ

จิตที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์   การบริหารโรงเรียนหงษเจริญวิทยาคม  ข้อ 2  เพื่อให้โรงเรียนได้

พัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของของโรงเรียน  ทางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษาจึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวู้ดบอลขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาได้แสดงความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

 2.2  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของโรงเรียน 

 2.3  เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 

 3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 76 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 83 อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง 

  - กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 

  - กิจกรรมคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

นายจตุพร ไชยเพชร 

นายจตุพร ไชยเพชร 

นายจตุพร ไชยเพชร 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นายจตุพร ไชยเพชร 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นายจตุพร ไชยเพชร 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นายจตุพร ไชยเพชร 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 25,000 บาท    

(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 กิจกรรมฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
25,000 

 
25,000 

 
- 

 
25,000 

2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3 กิจกรรมคัดเลือกเป็นตัวแทน
จังหวัด 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวมเป็นเงิน - - 25,000.- 25,000.- - 25,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

2. ผู้เรียนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนมีความตั้งใจ อดทนในการฝึกซ้อมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

2. ผู้เรียนมีสามารถในการเป็นนักกีฬาอาชีพ 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เรียนมีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาได้แสดงความสามารถเต็มศักยภาพ มีความสนใจเล่นกีฬา ไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยาสิ่งเสพติดและอบายมุข ได้เป็นตัวแทนจังหวัด เขต และภาคใต้  สร้างชื่อเสียงให้ตนเอง  โรงเรียน  

ท้องถิ่น 
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                                                      ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ 

                    (นายจตุพร ไชยเพชร) 
 
                      ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
                   (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

       หวัหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

        ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางจินดา แขวงรถ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

                                                            ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
                    (นายประวีณ วีรเสนีย์) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 16  โครงการตรวจสอบ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจินดา แขวงรถ 

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

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์สำเร็จ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่ างมีความสุข ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตร
แกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดทำสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน 
หลังจากที่ได้มีการนำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึง
ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการทำงานอย่าง
ต่อเนื่องและต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ข้ึนมาใหม่ และพร้อม
ที่จะนำประสบการณ์และความรู้ที ่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ ้น โรงเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่นและภายในประเทศ โดยน้อมนำ
พระบรมราโชบายในการจัดการศึกษา มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 ให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับ  

มาตรฐานสากล 
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 3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 175 คน  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมเป้าหมายอยู่ในระดับดีเลิศ 

3.2.2 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมเป้าหมายอยู่ในระดับดีเลิศ 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมตรวจสอบ ทบทวน หลักสูตรกลุ่มสาระ 

    การเรียนรู้ 

  - กิจกรรมประเมินผลการใช้หลักสูตรสาระการ 

    เรียนรู ้

  - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 - กิจกรรมจัดทำหลักสูตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

นางจินดา แขวงรถ 

 

ครูประจำวิชาทุกคน 

 

นางจินดา แขวงรถ 

นางจินดา แขวงรถ 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางจินดา แขวงรถ 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางจินดา แขวงรถ 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นางจินดา แขวงรถ 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 11,000 บาท    

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 กิจกรรมตรวจสอบ ทบทวน 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

5,000 

 
 

5,000 

 
 
- 

 
 

5,000 
2 กิจกรรมประเมินผลการใช้

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

6,000 

 
 

6,000 

 
 
- 

 
 

6,000 
3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

4 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรวิชาชีพ 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมเป็นเงิน - - 11,000 11,000 - 11,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
- ครูประจำวิชาทุกคน 

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
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9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพ  

ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง  วิถีชีวิตจริงและครอบคลุมเป้าหมาย 

2. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน 

2.สถานศึกษามีทางเลือกให้ผู้เรียนในการศึกษาต่อทั้งทางด้านสายสามัญสาย

อาชีพ 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและเทียบเคียงกับ

มาตรฐานสากล 

 

            ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

                 (นางจินดา แขวงรถ) 
 
                      ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                        
                (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

     หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

       ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางจินดา แขวงรถ) 
                                                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
                                                           ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
                    (นายประวีณ วีรเสนีย์) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 17  โครงการพัฒนาระบบงานห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางบุญญาพร เยาวยัง 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง

ได้โดยถือผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้  ส่วนหนึ่งก็คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก

การค้นคว้า แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อจะได้ เข้าใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ  ให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ทำเป็น  รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

 ดังนั้นการจัดการด้านแหล่งรู้ที่ดี มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหงส์ เจริญ

วิทยาคมโดยงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ จึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานห้องสมุดโรงเรียนและแหล่ง

เรียนรู้ขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดความรู้ที่คงทน  

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปรับปรุงห้องสมุดให้มีระบบบริการที่ดียิ่งขึ้น 

2.2 เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตำราในการค้นคว้าและครุภัณฑ์ใช้ในการดำเนินงาน 

2.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสริมอ่ืน ๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ 77 มีความสามารถในการอ่าน 

3.2.2 ผู้เรียนร้อยละ 76 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง 

3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีความสามารถในการใช้สารสนเทศ 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 

  - กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 

  - กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน 

    โรงเรียน 

 - กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

นางบุญญาพร เยาวยัง 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

นางบุญญาพร เยาวยัง 

 

นางสาวพิมพ์ชนก สมสมัย 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางบุญญาพร เยาวยัง 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางบุญญาพร เยาวยัง 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นางบุญญาพร เยาวยัง 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 20,000 บาท   

(สองหมื่นบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิต 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

7,000 

 
 

7,000 

 
 
- 

 
 

7,000 
2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ

ห้องสมุด 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

3,000 

 
 

3,000 

 
 
- 

 
 

3,000 
3 กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง

เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5,000 

 
 

5,000 

 
 
- 

 
 

5,000 
4 กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน 

- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 
- 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 

รวมเป็นเงิน - - 20,000 20,000  20,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
- ครูรับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน 
 

8. สถานที่ดำเนินการ 
ห้องสมุดโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง 

3. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้สารสนเทศ 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ห้องสมุดได้รับปรับปรุงให้มีระบบบริการที่ดียิ่งขึ้น มีวัสดุอุปกรณ์ ตำราในการค้นคว้าและครุภัณฑ์ใช้

ในการดำเนินงาน สามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสริมอ่ืน ๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 

            ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

                  (นางบุญญาพร เยาวยัง) 
 
                      ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
                (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

    หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

        ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางจินดา แขวงรถ) 

       หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

                                                             ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
                  (นายประวีณ วีรเสนีย์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
ชื่อโครงการที่ 18  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้โดย

ถือผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้  เนื้อหาสาระและกิจกรรมต้องสอดคล้องกับ

ความสนใจ  และความถนัดของผู้เรียน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  การฝึกทักษะกระบวนการ

คิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  การแก้ปัญหาต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

คิดเป็น  ทำเป็น  รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

 เนื่องจากโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ และระดับโรงเรียนต่ำกว่า

เป้าหมาย  โรงเรียนจึงทำแผนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงที่จำเป็น  ตามหลักสูตรของนักเรียนทุกกลุ่ม

สาระ 

 2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัด 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าอยู่ที่ 29.77 

3.2.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าอยู่ที่ 29.54 

3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 72 มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

  - กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 54,000 บาท   

(ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 กิจกรรมทัศนศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 
- ค่าจ้างเหมาะรถนำนักเรียนไป 
  ค่ายและทัศนศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนและ 
  เบี้ยเลี้ยงครู 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกทักษะต่าง ๆ 

 
 

- 
 
- 
 
- 

 
 

20,000 
 

7,000 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

20,000 
 

7,000 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

20,000 
 

7,000 
 
- 

2 กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 
- ค่าจ้างเหมารถนำนักเรียนไป 
  ค่ายและทัศนศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนและ 
  และเบี้ยงเลี้ยงครู 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกทักษะต่าง ๆ 

 
 

- 
 
- 
 
- 

 
 

20,000 
 

7,000 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

20,000.- 
 

7,000.- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

20,000.- 
 

7,000 
 
- 

รวมเป็นเงิน  54,000 - 54,000  54,000 
 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
- ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงที่จำเป็น  ตามหลักสูตรของนักเรยีน

ทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนสามารถจัดกระบวนการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตร  สามารถพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 

           ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

                (นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล) 
 
                      ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
               (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

    หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

       ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางจินดา แขวงรถ) 

       หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

       ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
                 (นายประวีณ วีรเสนยี์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 19  โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจินดา แขวงรถ 

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

1. หลักการและเหตุผล 

  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 ซึ่งกล่าวถึงหลักการ การ

พัฒนามนุษย์ ให้สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องก็เช่นเดียวกัน ต้องจัด

ให้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง ความสามารถของบุคคลนั้นๆ  เป็นสำคัญ และต้องพัฒนาให้เต็มตาม

ศักยภาพต้องพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเหล่านั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้เต็มตาม

ศักยภาพ 

ดังนั้นงานจัดการเรียนร่วมจึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการขึ้นเพื่อดำเนินการ ส่งเสริม

ทักษะกระบวนการดังกล่าวให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน เรียนร่วม ให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาการเรียนรู้ดี

ยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปรับปรุงระบบงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ 

2.2 เพ่ือพัฒนางานวิชาการให้มีการพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 

3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 175 คน  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

 

 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าอยู่ที่ 29.77 

3.2.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าอยู่ที่ 29.54 

3.2.3 ผู้เรียนร้อยละ 72 มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมกิจกรรมรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 

  - กิจกรรมจัดทำทะเบียนนักเรียน 

  - กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

  - กิจกรรมพัฒนาห้องกลุ่มบริหารวิชาการ 

  - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

นางจินดา แขวงรถ 

นางจรัสศรี ซังธาดา 

นางจรัสศรี ซังธาดา 

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางจินดา แขวงรถ 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางจินดา แขวงรถ 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นางจินดา แขวงรถ 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 40,000 บาท   

(สี่หมื่นบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการเรียนร่วม 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
10,000 

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

2 กิจกรรมจัดทำทะเบียนนักเรียน 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
10,000 

 
10,000.- 

 
- 

 
10,000 

3 กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
10,000.- 

 
10,000.- 

 
- 

 
10,000 

4 กิจกรรมพัฒนาห้องกลุ่มบริหารวิชาการ 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

 
- 

 
10,000 

5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 

รวมเป็นเงิน - - 40,000 40,000 - 40,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
   

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระบบงานของกลุ่มบริหารวิชาการจะเป็นระบบงานที่มีระบบสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 

รองรับกับโลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในยุคปัจจุบัน ผู้เรียนมีความสามารถในการ

แข่งขัน สามารถช่วยเหลือและพ่ึงตนเองได้ เป็นผู้เรียนที่สมบูรณ์  

 

 

           ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

                 (นางจินดา แขวงรถ) 
 
                     ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
                (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

     หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

      ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางจินดา แขวงรถ) 
                                                                    หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
                                                          ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
               (นายประวีณ วีรเสนีย์) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 20  โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายประวีณ วีรเสนีย์ 

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

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ขนาดเล็กประจำตำบลนั้นเป็นนโยบายที่ต้องการพัฒนาโรงเรียน

ประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมงานอาชีพและ

สุขอนามัยของผู้เรียนและบริการชุมชน เพ่ิมการเข้าถึงการศึกษาลดระดับความแตกต่าง ทางการศึกษา ส่งเสริม

ให้มีความร่วมมือในชุมชนมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามบริบทของตัวเอง 

 ดังนั้นโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบลจึงได้ดำเนินการจัดทำ

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ขึ้น เพื่อประสานความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน ในการพัฒนา 

บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้มีคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารให้เป็นที่ยอมรับมากข้ึน  

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีอาคารสถานที่เพียงพอและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

2.2 เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียนได้รับความเชื่อม่ันเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและของชุมชน 
2.3 เพ่ือหน่วยงานภายนอกและชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
2.4 พัฒนาโรงเรียนให้มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2.5 พัฒนาข้าราชการครูให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ 
2.6 พัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถเป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนที่

มีคุณภาพ 
3.เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-พัฒนาระบบบริหารงานของโรงเรียนได้เป็น 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพพฒันาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อม
และอาคารสถานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  -ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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  -พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  -พัฒนาครูให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการรู้แบบโครงงาน(project best learning)  
  -พัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางเทคโนโลยี รู้เท่าทนัและสามารถนำไปใชช้ีวิตประจำวนัได้ 
  -พัฒนานักเรียนให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับชาติดา้นวิชาการ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยี และกีฬา 
  -พัฒนานักเรียนให้สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
   -พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวติเป็นคนดีมีคุณธรรมดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   -พัฒนานักเรียนให้มีทักษะอาชพีตามบริบทของท้องถิ่นและชุมชนประกอบอาชีพได้และมีรายได้ระหว่างเรียน 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 -การบริหารงานโรงเรียนมีประสทิธิภาพ เข็มแข็งทางวชิาการเพิม่โอกาสทางการศึกษา บุคลการมีความพร้อม

ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมวางแผนและดำเนินงานตามแผน 

    พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

  - กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงาน 

    ตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

  - กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 

    พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

   - กิจกรรมสรุปและรายงานผลโครงการโรงเรียน 

     คุณภาพประจำตำบล 

   - กิจกรรมทบทวน ตรวจสอบผลการพัฒนาและ 

     ปรับปรุง  

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 – มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 
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 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

      1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้  

       แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประม

าณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมวางแผนและดำเนินงานตามแผน 
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

 
 
- 

 
 

1,000 
2 กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

3 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

4 กิจกรรมสรุปและรายงานผลโครงการโรงเรียน 
คุณภาพประจำตำบล 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

5 กิจกรรมทบทวน ตรวจสอบผลการพัฒนาและ 
ปรับปรุง 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวมเป็นเงิน - - 1,000 1,000 - 1,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
- ครูทุกคน   

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดผลและประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในระดับสงูขึ้น 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีความรูใ้นเร่ืองทักษะชีวิต การดำเนินชวีิตในสังคมและ
การประกอบอาชีพ 
- ร้อยละของนักเรียนที่เป็นคนดมีีจิตอาสาพฒันาสังคม 

ผลลัพธ์(outcomes) 
-ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีและได้รับรางวัลระดบัตา่งๆ 
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้นไป 
- ร้อยละของนักเรียนที่สามารถประกอบอาชีพได้และมีรายได้ 
   ระหว่างเรียน 
- ร้อยละของครูและบุคลากรที่จดัการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและ 
   ได้รบั  รางวลัในระดบัต่างๆ 
- ร้อยละของครูที่สอนตรงตามวชิาเอก 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีอาคารสถานที่เพียงพอและมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้รับ
ความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและของชุมชน หน่วยงานภายนอกและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ครูมีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะวิชาการ ทักษะ
ชีวิต และทักษะวิชาชีพ  โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถเป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ 
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            ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

                 (นายประวีณ วีรเสนยี์) 
 
                      ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
                (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

     หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

       ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจินดา แขวงรถ) 
                                                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
                                                          ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
                (นายประวีณ วีรเสนยี์) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 21  โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    (✓ ) โครงการต่อเนื่อง  ( ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21  มีความเปลี่ยนแปลงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบ
ของการเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปตามยุคสมัยจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี ผสานความรู้ในยุคเดิม
กับยุคปัจจุบันให้เกิดความลงตัวมากที่สุด เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมจึงดำเนินการจัดทำ  โครงการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา  เพ่ือสนองต่อการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาสาระสะเต็มศึกษา 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดตามกระบวนการสะเต็มศึกษา 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านสเต็มศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้   
3. เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 นักเรียนร้อยละ 68 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

3.2.2 นักเรียนร้อยละ 76 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสะเต็มศึกษา 

  - กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สะเต็มศึกษา 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 3,000 บาท   (สามพันบาท

ถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสะเต็มศึกษา 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 

2 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สะเต็มศึกษา 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 
1,000 

 
- 

 
1,000 

รวมเป็นเงิน - - 3,000 3,000 - 3,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
- ครูผู้รับผิดชอบโครงการสะเต็มศึกษา  
  

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี  

    วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. นักเรียนใช้ความรู้สะเต็มศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับที่ 

สูงขึ้นนักเรียนบอกความรู้เรื่องสะเต็มไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

  

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านสะเต็มศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาใน

เชิงโครงสร้าง และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ แบบแผน

และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
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            ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

             (นายศุภชัย ศิวประสิทธิก์ุล) 
 
                      ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
              (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

   หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

       ลงชื่อ ...................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
                (นางจินดา แขวงรถ) 
                                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
                                                           ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
                 (นายประวีณ วีรเสนยี์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 22  โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    ( ) โครงการต่อเนื่อง  ( ✓ ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

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

2. หลักการและเหตุผล 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดลงและถูกทำลาย ดังนั้นการปลูกฝังจิต
สำนักให้กับผู้เรียนในด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาแนวคิดในการ
อนุรักษ์ให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกในการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ เพ่ือใช้เป็น
ความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อด้านเกษตรกรรม ด้านวนศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนมีความรู้ในด้านพฤกษศาสตร์ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น 
 2.3 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้กับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาความรู้ในขั้นสูงต่อไป   

3. เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 175 คน  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 นักเรียนร้อยละ 76 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง 

3.2.2 นักเรียนร้อยละ 83 มีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3.2.3 นักเรียนร้อยละ 83 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
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3. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมป้ายชื่อพันธุ์ไม้ 

  - กิจกรรมบูรณาการงานพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

และครูประจำวิชา 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 

6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้า

พันบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมป้ายชื่อพันธุ์ไม้ 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
20,000 

 
20,000 

 
- 

 
20,000 

2 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 

รวมเป็นเงิน - - 25,000 25,000 - 25,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
- ครผูู้รับผิดชอบโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
    

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 

 

9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง

ในระดับดีขึ้นไป 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3.ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็น 

 ไทย 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. นักเรียนทราบชื่อพันธุ์ไม้อย่างน้อย 5 ชื่อที่พบในท้องถิ่น 

2.นักเรียนบอกประโยชน์พันธุ์ไม้ที่พบได้ 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ มีความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น 

รู้ถึงประโยชน์ถึงพรรณไม้ต่าง ๆ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ไปยังผู้อื่นได้  

 

            ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

             (นายศุภชัย ศิวประสิทธิก์ุล) 
 
                      ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
               (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

    หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

      ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางจินดา แขวงรถ) 
                                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 
                                                          ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
               (นายประวีณ วีรเสนีย์) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 
ชื่อโครงการที่ 23  โครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค   

    ไวรัสโคโรนา 2019 

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                   

สู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะ   

        ในศตวรรษท่ี 21 จุดเน้นข้อ 1.2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    ( ) โครงการต่อเนื่อง  ( ✓ ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจินดา แขวงรถ 

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

4. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องมี
การเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม แต่เดิมนั้นนักเรียนจะต้องมาโรงเรียนเพื่อทำการเรียนการสอน แต่การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ขึ้นมา การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้น ก็จะต้องมีองค์ประกอบเพ่ื อให้
การดำเนินการบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่ได้วางไว้ เพ่ือให้การจัดการศึกษาสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นจึงได้จัดทำโครงการการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนสามารถเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักในการเรียนรู้ไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ 
 2.3 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้กับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาความรู้ในขั้นสูงต่อไป   

3. เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนเข้า ร้อยละ 100  

3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส 

โคโรนา 2019 

4.2.2 นักเรียนมีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 
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4. กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จ-ของโครงการ  

28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

 3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 เมษายน 65 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  - กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ใน 

    สถานการณ์การแพร่รระบาดของโรคไวรัส 

    โคโรนา 2019 

  - กิจกรรมรายงานการเรียนการสอนใน 

    สถานการณ์การแพร่รระบาดของโรคไวรัส 

    โคโรนา 2019 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

 

 

นางจินดา แขวงรถ 

และครูประจำวิชา 

 6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

 9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

       1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 81,000 บาท    

(แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ใน 
สถานการณ์การแพร่รระบาดของโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

41,000 

 
 
 

41,000 

 
 
 
- 

 
 
 

41,000 
2 กิจกรรมรายงานการเรียนการสอนใน 

สถานการณ์การแพร่รระบาดของโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

40,000 

 
 
 

40,000 

 
 
 
- 

 
 
 

40,000 
รวมเป็นเงิน - - 81,000 81,000 - 81,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
- ครูทุกท่าน 

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง

ในระดับดีขึ้นไป 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3.ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็น 

 ไทย 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. นักเรียนทราบชื่อพันธุ์ไม้อย่างน้อย 5 ชื่อที่พบในท้องถิ่น 

2.นักเรียนบอกประโยชน์พันธุ์ไม้ที่พบได้ 

 

- สังเกต 

- สอบถาม 

- ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ มีความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น 

รู้ถึงประโยชน์ถึงพรรณไม้ต่าง ๆ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ไปยังผู้อื่นได้  

 

            

                                                           ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

                 (นางจินดา แขวงรถ) 
 
                      ลงชื่อ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          
                (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

     หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

      ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางจินดา แขวงรถ) 
                                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                                                           ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ                                          
                    (นายประวีณ วีรเสนีย์) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชือ่โครงการที่ 24          โครงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
                               (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
สนองกลยุทธ์ สพม.สฎชพ  ด้านการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน 

การศึกษาบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1(3) 
ลักษณะโครงการ    ( ) โครงการต่อเนื่อง  ( ✓ ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางยินดี  ช่วยปลอด 

............................................................................................................................. ............................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันเก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบ
ในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง  เป็นสาเหตุทำให้
เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ  มีการคอร์รัปชั่น  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดย
หน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว  เช่น  การติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่น
พวกผล  ประโยชน์ทับซ้อน  การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต 
 ตามท่ี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต”  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ  5  ประการ  คือ  กระบวนการคิด  
ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ  ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ดำเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
 ดังนั้น  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
เพ่ือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีส่วนร่วมในการสร้างแนวทางการปฏิบัติตน 
ป้องกันการทุจริต และปลูกฝังจิตสำนึกความสุจริตในโรงเรียน 
2.  เพื่อจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างเครือข่ายในสังคมต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่
โครงการโรงเรียนสุจริต 
3.  เพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโครงการ  
“โรงเรียนสุจริต” 

3. เป้าหมาย 
 1.  เชิงปริมาณ 
      1.1  ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรม    จำนวน 21   คน 
      1.2  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม    จำนวน 186  คน 
      1.3  ผู้ปกครองนักเรียน    จำนวน 9  คน 
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 2.  เชิงคุณภาพ 
      2.1  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจในกิจกรรมปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและ
เผยแพร่กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติตน 
       2.2  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนี้ 
4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ รายละเอียด/กิจกรรมท ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม  ปรึกษาบุคคลที่เกี่ยวข้อง  และเขียน

โครงงานโรงเรียนสุจริตนำเสนอ 
17-18 พฤษภาคม  
2565 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน 19 พฤษภาคม  2565 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
 

3 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 19-24 พฤษภาคม  
2565 

นางยินดี  ช่วยปลอด 

4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร ประสานงาน 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

1-30 มิถุนายน  2565 นางยินดี  ช่วยปลอด 

5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
1) กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อยและป.ป.ช. สพฐ.
ชุมชน 
2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
3) กิจกรรมค่ายเยาวชน(เยาวชนต้นกล้าสุจริต) 
4) กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง(Project 
Citzen) 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สดคล้องกับ
โครงการโรงเรียนสุจริต 

มิถุนายน  2565-  
31 มีนาคม  2566 

นางยินดี  ช่วยปลอด 
นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
นางบุญาพร  เยาวยัง 
นางสาวมันทนีย์  สังข์แก้ว 
นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์ 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัด
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จ 

1 มิถุนายน  2565-  
31มีนาคม  2566 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
นางยินดี  ช่วยปลอด 
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มีนาคม  2566 นางยินดี  ช่วยปลอด 
 

8 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการ
ดำเนินงาน 

มีนาคม 2566 นางยินดี  ช่วยปลอด 
 

9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

มีนาคม 2566 นางยินดี  ช่วยปลอด 
 

 หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 17 พฤษภาคม  2565 – 31 มีนาคม  2566 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบกลุ่มบริหารวิชาการ  เป็นเงิน  2,000 บาท  รายละเอียดงบประมาณ ดั้งนี้ 
 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 1) กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 
2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
3) กิจกรรมค่ายเยาวชน(เยาวชน
ต้นกล้าสุจริต) 
-ค่าวัสดุดำเนินงาน 
4) กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง
(Project Citzen) 
-ค่าวัสดุดำเนินงาน 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สดคล้องกับโครงการโรงเรียน
สุจริต เตรียมวัสดุ  
-ค่าวัสดุดำเนินงาน 
 

      - 
 
     - 
     - 
 
 
     - 
 
 
     - 

      - 
 
     - 
     - 
 
 
     - 
 
 
     - 

   - 
 
- 
1,000 
 
 
500 
 
 
500 

- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

  - 
 
  - 
  - 
 
 
  - 
 
 
  - 

 
 
 
1,000 
 
 
500 
 
 
500 

รวมงบประมาณ - - 2,000 - - 2,000 
7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 -  ครูที่ปรึกษาทุกคนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 - วัด/ พระสงฆ์ที่ในชุมชน 
 - แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 - บุคคลที่เป็นแบบอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. สถานที่ดำเนินการ 
 - โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
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9. การวัดและประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผลผลิต (Output)  

1.  นักเรียนมีความรู้ ทักษะการป้องกันการทุจริต สามารถ
เผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการปฏิบัติตน  
ให้เกิดความสุจริตในสังคมและสร้างเครือข่ายในสังคมต่
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
  

สังเกต 

สอบถาม 

สัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 

2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
2. นักเรียนมีความกล้าทางจริยธรรมและมีทักษะในการพัฒนา
ชีวิตที่มั่นคง อยู่อย่างพอเพียง 

สำรวจความพึงพอใจ -แบบประเมิน
สำรวจความพึง
พอใจ 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนมีความกล้าทางจริยธรรมมี ส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมป้องกันการทุจริต และปลูกฝังจิตสำนึก
ความสุจริตในโรงเรียน สามารถนำความรู้  นำไปสู่การปฏิบัติที่เข้มแข็งได้ ร้อยละ 80 
2.  นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการปลูกฝัง ด้านทุจริต และการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

ลงชื่อ............................................. เสนอโครงการ 
(นางยินดี  ช่วยปลอด) 

 
ลงชื่อ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน) 

หัวหน้างานแผนงาน 
 

         ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางจินดา แขวงรถ) 
                                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายประวีณ  วีรเสนีย์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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กลยุทธ์ที่ 2 

เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้ มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ชื่อโครงการที่ 1    โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สนองนโยบายของ สพฐ.   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส ข้อ 2.3 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ   กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

จุดเน้นข้อ 1.3 จุดเน้นข้อ 1.4  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1 สร้างโอกาสทางการศึกและพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 (3) (4)  

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 (4) 

ลักษณะโครงการ    () โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม    นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 

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

1.หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมมี การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำเป็นต้องมีกิจกรรมที่

เสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน โดย

การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง อย่าง

เป็นระบบมีข้ันตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที โดยแต่ละกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ในการดำเนินการ จึงจะทำให้นักเรียนรู้จักการดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ในขณะเดียวกัน จึงจะทำให้

กระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ โดยมีครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องคอยให้ความ

ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและคุณค่าอย่างเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้สังคมมีความเป็นปกติสุขส่งผลต่อการพัฒนา

ประเทศต่อไป 

ดังนั้นกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมตามแบบอย่างที่ดีใช้ชีวิตอย่าง

ถูกต้องจึงมีความจำเป็นที่ควรต้องโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาด้านต่างๆ  และ

ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที่ดี ที่เป็นพื้นฐานของคนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดขึ้นในตัว

นักเรียน 

 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  

2.2 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  

2.3 สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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3.เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 -นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6  ร้อยละ 84 ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ  

            พัฒนาให้มีพฤติกรรมที่ดีมีศักยภาพ 

           -ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ  

            พัฒนาให้มีพฤติกรรมที่ดีมีศักยภาพ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

             - นักเรียนร้อยละ 84 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน เพศ วัย 

             - นักเรียนร้อยละ 84 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความ 

                ขัดแย้งกับผู้อื่น 

   -สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี

คุณภาพ ระดับดีเลิศ 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 -ประชุม/วางแผนกำหนดเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จของโครงการ  

17-18 พ.ค.65 นายประวีณ    วีรเสนีย์ 
นางขวัญเมือง   พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 18 พ.ค.65 นายประวีณ    วีรเสนีย์ 

3 จัดทำโครงการเพ่ือขอเสนออนุมัติ 19-24 พ.ค.65 นางเนธิภัค      พรมบุญแก้ว 

4 
 

ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ประสานงาน 

1-30 มิ.ย.65 
 

นางเนธิภัค      พรมบุญแก้ว 
 

 

5 

 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 -กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้น 

 -กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 -กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.65 
14 มิ.ย.65 , ธ.ค.65 
14 มิ.ย.65 , ธ.ค.65 

นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 

นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 

นายธีรชัย    ชื่นชูวงศ ์

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จ 

1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 นายประวีณ    วีรเสนีย์ 
นางขวัญเมือง   พิกุลเงิน 

นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 

7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค.66 นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 

8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน  มี.ค.66 นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 

9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

มี.ค.66 นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 พฤษภาคม 2565 -31 มีนาคม 2566 
 

6. งบประมาณที่ใช้  

 แผนงบประมาณกลุ่มบริหารกิจการ   เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 19,000  บาท  

(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

-ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

 

8.สถานที่ดำเนินการ  

-โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช ่วยเหลือ
นักเรียน 5 ขั้น 
-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

6,000 

 
 

6,000 

 
 

- 

 
 

6,000 
2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
 
- 

 
- 

 
6,000 

 
6,000 

 
- 

 
6,000 

3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
7,000 

 
7,000 

 
- 

 
7,000 

 รวม - - 19,000 19,000 - 19,000 
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9.การวัดและประผลการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 

2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ

ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

3. สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

ผลลัพธ์ (outcomes) 

1.นักเรียนมีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

-สังเกต 

-สอบถาม 

-ตรวจแบบ

ประเมิน 

-แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

-แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมนักเรียน 

-แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน

นักเรียน 

-แบบบันทึกการ

ประชุมผู้ปกครอง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เข้าใจ ไม่มีความขัดแย้ง บนความแตกต่างระหว่าง

บุคคลในด้าน เพศ วัย และแก้ไข ลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

 
 

      ลงชื่อ .......................................................ผู้เสนอโครงการ 

              (นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว) 

 
 

      ลงชื่อ ...................................................... ผู้พิจารณาโครงการ 

               (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

 
 

 ลงชื่อ .......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 (นายธีรชัย ชื่นชวูงศ์) 

     หัวหน้าบริหารกิจการนักเรียน 

 
 

       ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                            (นายประวีณ  วีรเสนีย์) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

สนองนโยบายของ สพฐ.   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 

การแข่งขันสู่มาตรฐานสากล จุดเน้นข้อ 1.3  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 (1)  

ลักษณะโครงการ     () โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม    นายธีรชัย   ชื่นชูวงศ ์

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

1.หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมมีความประสงค์ให้นักเรียนทุกคน  มีวินัย และพฤติกรรมที่ดีที่เหมาะสมใน 

การอยู่ร่วมกันในสังคม  มีหลักการดำรงตนด้วยความถูกต้อง หากนักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีวินัยและ

พฤติกรรมที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม ย่อมทำให้แนวโน้มของประชาชนทุกคนมีศักยภาพ และคุณค่าอย่างเท่า

เทียมกัน  อันจะส่งผลให้สังคมมีความเป็นปกติสุขส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 

ดังนั้นกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมตามแบบอย่างที่ดีจึงมีความจำเป็น

ที่ควรต้องดำเนิน โครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาพฤติกรรม

ที่ไม่เหมาะสม  และส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที่ดี ที่เป็นพ้ืนฐานของคนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้เกิดข้ึนในตัวนักเรียน 

 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด และมี

คุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

2.2 เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2.3 เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที ่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด และมี

คุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

3.เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6  ร้อยละ 84 ได้รับการแก้ไขปัญหาผ่านการ 

ประเมินการมีพฤติกรรมที่ดีมีวินัยในตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

- นักเรียนร้อยละ 84 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด 

และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

- นักเรียนร้อยละ 84 มีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

- นักเรียนร้อยละ 84 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด 

และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 -ประชุม/วางแผนกำหนดเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จของโครงการ  

17-18 พ.ค.65 นายประวีณ     วีรเสนีย ์
นางขวัญเมือง   พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 18 พ.ค.65 นายประวีณ     วีรเสนีย ์

3 จัดทำโครงการเพ่ือขอเสนออนุมัติ 19-24 พ.ค.65 นางเนธิภัค      พรมบุญแก้ว 

4 
 

ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ประสานงาน 

1-30 มิ.ย.65 
 

นางเนธิภัค      พรมบุญแก้ว 
 

5 

 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  -กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 

  -กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 

  -กิจกรรมเวรหน้าเสาธง 

  -กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 

ประการ 

  -กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศบริหารกิจการ

นักเรียน 

 
1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 
1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 
1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 
 

1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 
 

1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 

 

นายธีรชัย    ชื่นชูวงศ ์

นายธีรชัย    ชื่นชูวงศ ์

นายธีรชัย    ชื่นชูวงศ ์

นายธีรชัย    ชื่นชูวงศ ์

นางสาวแสงรวี    แสงสม 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จ 

1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 นายประวีณ     วีรเสนีย ์

นางขวัญเมือง   พิกุลเงิน 

นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์

7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค.66 นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์

8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน  มี.ค.66 นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์

9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

มี.ค.66 นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์
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5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 พฤษภาคม 2565 -31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้  

 แผนงบประมาณกลุ่มบริหารกิจการ   เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 27,000 บาท  

(สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

-ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

-สถานีตำรวจภูธรสลุย 

8.สถานที่ดำเนินการ  

-โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
4,000 

 
4,000 

 
- 

 
4,000 

2 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 
-ค่าวัสดุพัฒนาระบบงานและกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 

3 กิจกรรมเวรหน้าเสาธง 
-ค่าวัสดุทำกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 
1,000 

 
- 

 
1,000 

4 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ 
-ค่าวัสดุทำกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 

5 กิจกรรมสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

 
- 

 
- 

 
18,000 

 
18,000 

 
- 

 
18,000 

 รวม - - 27,000 27,000 - 27,000 
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9.การวัดและประผลการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (outputs) 
1.เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่
สถานศึกษากำหนด และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
2.เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
3.เพื ่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู ้ที ่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนด และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
ผลลัพธ์ (outcomes) 
1.นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 
2.นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
3.นกัเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับชีวิตของตนเอง 

 
-การจดบันทึก 
-สังเกต
พฤติกรรม 
-ตรวจแบบ
ประเมิน 

 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึกข้อตกลง 
-แบบบันสถิติมา
เรียน 
-คู่มือนักเรียน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนเคารพและปฏิบัติตามตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน รู้จักการใช้คุณธรรม และความอดทน

ต่อสิ่งยั่วยุได้ และมีพฤติเสี่ยงลดลงและประพฤติตนเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     

 

 

     ลงชื่อ ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 

             (นายธีรชัย ชื่นชวูงศ์) 
 

 

      ลงชื่อ ...................................................... ผู้พิจารณาโครงการ 

               (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

 ลงชื่อ .......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 (นายธีรชัย ชื่นชวูงศ์) 

     หัวหน้าบริหารกิจการนักเรียน 

 

      ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นายประวีณ  วีรเสนีย์) 

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 3    โครงการวันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

สนองนโยบายของ สพฐ.   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ   กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย จุดเน้นข้อ 1.3  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 (2)  

 ลักษณะโครงการ     () โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม    นายธีรชัย   ชื่นชูวงศ ์

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

1.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมมีความประสงค์ให้นักเรียนทุกคน  มีพฤติกรรมที่ดีที่เหมาะสมในการอยู่

ร่วมกันในสังคม  มีหลักการดำรงตนด้วยความถูกต้องมีหลักยึดเหนี่ยวเป็นหนึ่งเดียว  หากนักเรียนได้รับการ

พัฒนาให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดี ถูกต้องของสังคมโดยรวม ดำรงตนร่วมกับคนส่วนรวมได้  ย่อมทำให้แนวโน้มของ

ประชาชนทุกคนมีศักยภาพ และคุณค่าอย่างเท่าเทียมกัน  อันจะส่งผลการพัฒนาต่อประเทศต่อไปดังนั้นการ

ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมตามแบบอย่างที่ดี 

ดังนั้นกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จึงดำเนินโครงการวันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพ่ือ

ส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ แก้ปัญหาพฤติกรรมของสังคมโดยรวม  และส่งเสริมให้เกิด

ค่านิยมท่ีดี ที่เป็นพ้ืนฐานของคนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดข้ึน 

 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

3.เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ร้อยละ 84 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ

ความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

  - นักเรียนร้อยละ 84 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

- นักเรียนร้อยละ 84 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา

ไทย 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 -ประชุม/วางแผนกำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จของโครงการ  
17-18 พ.ค.65 นายประวีณ     วีรเสนีย ์

นางขวัญเมือง   พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 18 พ.ค.65 นายประวีณ     วีรเสนีย ์

3 จัดทำโครงการเพ่ือขอเสนออนุมัติ 19-24 พ.ค.65 นายธีรชัย       ชื่นชูวงศ์ 

4 
 

ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ประสานงาน 

1-30 มิ.ย.65 
 

นายธีรชัย       ชื่นชูวงศ์ 

5 
 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 
    -กิจกรรมวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ 
    -กิจกรรมไหว้ครู 
    -กิจกรรมสถาปนาโรงเรียน 

 
1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 
1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 

26 มิ.ย.66 

 
นางเนธิภัค      พรมบุญแก้ว 
นายธีรชัย       ชื่นชูวงศ์ 
นางบุญญาพร   เยาวยัง 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จ 

1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 นายประวีณ     วีรเสนีย ์
นางขวัญเมือง   พิกุลเงิน 
นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์

7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค.66 นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์

8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน  มี.ค.66 นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์

9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
ในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

มี.ค.66 นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 พฤษภาคม 2565 -31 มีนาคม 2566 

 

6. งบประมาณที่ใช้  

 แผนงบประมาณกลุ่มบริหารกิจการ   เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 15,000 บาท  

(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

-ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

-วัดหงส์ปิยราม 

-โรงเรียนประชานิคม 4 

 

8. สถานที่ดำเนินการ 

-โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9.การวัดและการประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

ผลลัพธ์ (outcomes) 

1.นักเรียนมีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อสถาบันหลัก และปฏิบัติตนตามจารีต

ประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทยและ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 

-การจดบันทึก 

-สังเกต

พฤติกรรม 

-ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

-แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

-แบบบันทึกความ

พึงพอใจการเข้า

รวมกิจกรรม 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบ
ประมา 

รวม 
ตอบแทน ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1 ก ิจกรรมว ันสำค ัญของชาต ิและ
พระมหากษัตริย์ 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3,000 

 
 

3,000 

 
 
- 

 
 

3,000 
2 กิจกรรมไหว้คร ู

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 
- 

 
- 

 
4,000 

 
4,000 

 
- 

 
4,000 

3 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
-ค่าใช้สอยในการดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
8,000 

 
8,000 

 
- 

 
8,000 

 รวม - - 15,000 15,000 - 15,000 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย เคารพและปฏิบัติตามตนตามระเบียบรู้จักการใช้ชีวิตบน

พ้ืนฐานของความเป็นไทย ประยุกต์ประเพณี วัฒนธรรม 
 

 

     ลงชื่อ .......................................................ผู้เสนอโครงการ 

             (นายธีรชัย ชื่นชวูงศ์) 
 

 

 

      ลงชื่อ ...................................................... ผู้พิจารณาโครงการ 

               (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

 

 ลงชื่อ .......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 (นายธีรชัย ชื่นชวูงศ์) 

     หัวหน้าบริหารกิจการนักเรียน 
 

 

        ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นายประวีณ     วีรเสนีย์)   

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 4    โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

สนองนโยบายของ สพฐ.   ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 

สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ   กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย จุดเน้นข้อ 1.3  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 (1)  

ลักษณะโครงการ     () โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม    นางบุญยาพร  เยาวยัง 

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

1.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมมีความประสงค์ให้นักเรียนทุกคน  มีพฤติกรรมที่ดีที่เหมาะสมในการอยู่

ร่วมกันในสังคม  มีหลักการดำรงตนด้วยความถูกต้องมีหลักยึดเหนี่ยวเป็นหนึ่งเดียว  หากนักเรียนได้รับการ

พัฒนาให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดี ถูกต้องของสังคมโดยรวม ดำรงตนร่วมกับคนส่วนรวมได้  ย่อมทำให้แนวโน้มของ

ประชาชนทุกคนมีศักยภาพ และคุณค่าอย่างเท่าเทียมกัน  อันจะส่งผลการพัฒนาต่อประเทศต่อไปดังนั้นการ

ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมตามแบบอย่างที่ดี 

ดังนั้นกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จึงดำเนินโครงการวันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพ่ือ

ส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ แก้ปัญหาพฤติกรรมของสังคมโดยรวม  และส่งเสริมให้เกิด

ค่านิยมที่ดี ที่เป็นพ้ืนฐานของคนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดข้ึน 

 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนา ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที ่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด และมี

คุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด และมี 

                คุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 

3.เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  1-6 ร้อยละ 84  ผ่านการประเมินคุณธรรมและ

จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ ที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

- นักเรียนร้อยละ 84 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด 

และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

- นักเรียนร้อยละ 84 มีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

- นักเรียนร้อยละ 84 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด 

และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 -ประชุม/วางแผนกำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จของโครงการ  
17-18 พ.ค.65 นายประวีณ     วีรเสนีย ์

นางขวัญเมือง   พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 18 พ.ค.65 นายประวีณ     วีรเสนีย ์

3 จัดทำโครงการเพ่ือขอเสนออนุมัติ 19-24 พ.ค.65 นายธีรชัย       ชื่นชูวงศ์ 

4 
 

ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ประสานงาน 

1-30 มิ.ย.65 
 

นายธีรชัย       ชื่นชูวงศ์ 

5 
 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 
     -กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม “เส้นทางคนดี ตามวิถี
พอเพียง” 
     -กิจกรรมวิถีพุทธ (ศุกร์สงบ  พบพระธรรม) 
     - กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย 

 
มิ.ย.65 

 
1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 
1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 

 
นางบุญญาพร  เยาวยัง 
 
นายธีรชัย      ชื่นชวูงศ์ 
นางบุญญาพร  เยาวยัง 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จ 

1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 นายประวีณ     วีรเสนีย ์
นางขวัญเมือง   พิกุลเงิน 
นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์

7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค.66 นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์

8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน  มี.ค.66 นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์

9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
ในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

มี.ค.66 นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 พฤษภาคม 2565 -31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช้  

 แผนงบประมาณกลุ่มบริหารกิจการ   เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 13,000 บาท  

(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (รายหัว) เงินนอก
งบประม

าณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม “เส้นทางคนดี ตาม
วิถีพอเพียง” 
-ค่าใช้สอยในการดำเนินกิจกรรม 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

9,000 

 
 

9,000 

 
 
- 

 
 

9,000 

2 กิจกรรมวิถีพุทธ (ศุกร์สงบ  พบพระธรรม) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
1,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,000 

 
1,000 

3 กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
3,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 
3,000 

 รวม  - 9,000 - 4,000 13,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-หน่วยงานมารยาทงามอย่างไทย 

-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

-ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

-พระอาจารย์สอนพระพุทธศาสนา 

8. สถานที่ดำเนินการ 

-โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 

9.การวัดและการประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (outputs) 
1. เพื่อพัฒนา ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่
สถานศึกษากำหนด และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

 
-การจดบันทึก 
-สังเกตพฤติกรรม 
-ตรวจแบบ
ประเมิน 

 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึกคาบอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
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3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนด และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
ผลลัพธ์ (outcomes) 
1.นักเรียนสามารถใช้หลักศาสนามาประยุกต์ให้เกิดความพอเพียงและ
ลดปัญหาทางสังคม 

-แบบบันทึกการ
รายงานเส้นทางคนดี 
ตามวิถีพอเพียง 

 

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนสามารถนำคุณธรรมและจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ ที ่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพที่ดีและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองใน

ฐานะนักเรียนพลเมืองชาติและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 

 

 

 

 

      ลงชื่อ ......................................................ผู้เสนอโครงการ 

             (นางบุญญาพร เยาวยัง) 
 

 

      ลงชื่อ ...................................................... ผู้พิจารณาโครงการ 

               (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

 

 ลงชื่อ .......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 (นายธีรชัย ชื่นชวูงศ์) 

     หัวหน้าบริหารกิจการนักเรียน 

 

        ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นายประวีณ     วีรเสนีย์)   

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 5    โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

สนองนโยบายของ สพฐ.   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย  

สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ   กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเป็นไทย จุดเน้นข้อ 1.2  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่  1  สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 (1) (4) 

ลักษณะโครงการ     () โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม    นายธีรชัย   ชื่นชูวงศ ์

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

1.หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบัน “ยาเสพติด”เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ และเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขจากทุกภาคส่วน  

ทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ยาเสพติดเป็น

บ่อนเซาะทำลายความมั่นคงของชาติและแทรกซึมเข้าไปในครอบครัว สถานศึกษา  ชุมชน สังคม อันส่งผล

กระทบทุกด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคงของประเทศ  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้

เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชนให้พ้นภัยจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมา จึงได้กำหนดเป็น

แนวนโยบายให้โรงเรียนปราศจากยาเสพติด โดยให้สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรภาคี

เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาควบคู่กับ

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะชีวิตที่นำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

อย่างมีความสุข ด้วยการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก สามารถรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและ

ประเทศ โดยมุ ่งหวังให้สถานศึกษา ชุมชน สังคมปราศจากยาเสพติด และเป็นสถานศึกษาในโครงการ 

“สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนหงษ์เจริญ

วิทยาคมจึงดำเนินจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด 

 

2. วัตถุประสงค์ 

   2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด และมีคุณภาพ 

       อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

   2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ 

       ช่วงวัย  
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3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ร้อยละ 84 ร่วมกิจกรรมการเสริมการเรียนรู้   

เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข ที่เหมาะสม 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

- นักเรียนร้อยละ 84 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด 

และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

- นักเรียนร้อยละ 84 มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

4. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 -ประชุม/วางแผนกำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จของโครงการ  
17-18 พ.ค.65 นายประวีณ     วีรเสนีย ์

นางขวัญเมือง   พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 18 พ.ค.65 นายประวีณ     วีรเสนีย ์

3 จัดทำโครงการเพ่ือขอเสนออนุมัติ 19-24 พ.ค.65 นายธีรชัย       ชื่นชูวงศ์ 

4 
 

ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ประสานงาน 

1-30 มิ.ย.65 
 

นายธีรชัย       ชื่นชูวงศ์ 

5 
 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 
   - กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
   - กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
   - กิจกรรมโครงงานเพ่ือลดยาเสพติด 
   - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
   - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก    
   -กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

 
1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 
1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 
1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 
1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 
1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 
1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 

 
นายธีรชัย     ชื่นชวูงศ์ 
นายธีรชัย     ชื่นชวูงศ์ 
นายธีรชัย     ชื่นชวูงศ์ 
นายธีรชัย     ชื่นชวูงศ์ 
นายธีรชัย     ชื่นชวูงศ์ 
นายธีรชัย     ชื่นชวูงศ์ 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จ 

1 มิ.ย.65 -31 มี.ค.66 นายประวีณ     วีรเสนีย ์
นางขวัญเมือง   พิกุลเงิน 
นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์

7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค.66 นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์

8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน  มี.ค.66 นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์

9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
ในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

มี.ค.66 นายธีรชัย        ชื่นชูวงศ ์
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5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 พฤษภาคม 2565 -31 มีนาคม 2566 
 

6. งบประมาณที่ใช้  

 แผนงบประมาณกลุ่มบริหารกิจการ   เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน 16,000 บาท  

(หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ (รายหัว) เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 
- 

 
- 

 
3,000 

2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 
- 

 
- 

 
3,000 

3 กิจกรรมโครงงานเพื่อลดยาเสพติด 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 
- 

 
- 

 
3,000 

4 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
- 

 
- 

 
2,000 

5 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
- 

  
2,000 

6 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 รวม - - 16,000 - - 16,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-โรงเรียนในเครือข่ายท่าแซะ 1 

-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

-ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

-รพ.สต.หงษ์เจริญ  

-อบต.หงษ์เจริญ 

-สภ.สลุย    
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8.สถานที่ดำเนินการ  

-โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. เพื ่อให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู ้ที ่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่

สถานศึกษากำหนด และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

2. เพื ่อให้ผู ้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ

แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

ผลลัพธ์ (outcomes) 

1.โรงเรียนมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง

เป็นระบบ 

2.นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดจากยาเสพติด 

3.โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข 

 

-การจดบันทึก 

-สังเกตพฤติกรรม 

-ตรวจแบบ

ประเมิน 

 

-แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

-แบบบันทึก

สถานศึกษาสีขาว 

-แบบบันทึกรายงาน

กิจกรรม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้เกี ่ยวกับยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิบัติตนให้

หลีกเลี่ยงยาเสพติดและสิ่งมอมเมาและสถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข” 
  

      ลงชื่อ ........................................................ผู้เสนอโครงการ 

             (นายธีรชัย   ชื่นชูวงศ์) 
 

      ลงชื่อ ...................................................... ผู้พิจารณาโครงการ 

               (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

 ลงชื่อ .......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 (นายธีรชัย ชื่นชวูงศ์) 

     หัวหน้าบริหารกิจการนักเรียน 
 

        ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นายประวีณ     วีรเสนีย์)   

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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กลยุทธ์ท่ี 3 

พฒันา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ เชียวชาญในการ

จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั โดยมุ่งเน้นการท างาน

เป็นทีม 
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ชื่อโครงการที่ 1                       โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทาง 

      วิชาชีพ 

สนองนโยบายของ สพฐ.   ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.4 

สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ      กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ                         

                                            จุดเน้นข้อที่ 2.1 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

         จุดเน้นข้อที่ 2.1  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา 

                                            ที่ 2.4 (1)และ ประเด็นพิจารณา 3.5 (1) 

ลักษณะโครงการ     (   ) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ                           นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

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

1.หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆนั้นต้องอาศัยครูที่มีความรู้ในเรื่อง

การจัดการเรียนการสอนทั้งในด้านเนื้อหาวิชาและมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนานักเรียน แนวทางในการ

พัฒนาการศึกษาซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมที่ซับซ้อนและมีปัญหามากขึ้น ฉะนั้นการพัฒนาครูให้มี

ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาทางสังคมและก้าวทันเทคโนโลยียุค 4.0 และเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางาน

การเรียนการสอน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และโรงเรียนมีบุคลากรครบถ้วนในทุกสาระวิชา และ

สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง 

ดังนั้นการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรมีความพร้อม

ด้าน อัตรากำลังและมีระบบบริหารที่ดี  จะเป็นการ นำไปสู่การพัฒนา องค์กร ให้เข้มแข็ง สามารถพัฒนา 

นักเรียนให้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของสังคมในโอกาสต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน 

2.1 เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ  

2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใช้พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 

        3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาร้อยละ 85 

        3.1.2 มีบุคลากรครบตามสายงาน ตามกลุ่มสาระวิชา และสามารถส่งเสริมความรู้ทีจำเป็นได้ 

         ครบ 8 กลุ่มสาระ 
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           3.2 ด้านคุณภาพ 

  3.2.1 ระดับคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการจัดการ 

          เรียนการสอนและพัฒนานักเรียนให้ได้เต็ม ระดับดีเลิศขึ้นไป 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ลำดับ

ที ่

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุม/วางแผนกำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จของโครงการ 

17 – 18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 19 - 23 พ.ค. 65 นางสาวศริิเพ็ญ  ดวงแก้ว 

4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

ประสานงาน 

1-30 มิ.ย. 65 นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

5 

 

 

 

 

ดำเนินกิจกรรม 

       - กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับ 

         หน่วยงานภายนอก 

       -กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ 

       -กิจกรรมอบรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 

      - กิจกรรมส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(PLC) 

 

มิ.ย. 65 –  มี.ค. 66 

 

มิ.ย. 65 –  มี.ค. 66        

มิ.ย. 65 –  มี.ค. 66  

มิ.ย. 65 –  มี.ค. 66 

 

นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย 

 

นางสาวศริิเพ็ญ  ดวงแก้ว 

นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้วน 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดกิจกรรมให้

บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

 มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 นายประวีณ  วีรเสนีย์

นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้ง

ต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

มี.ค. 66 นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 พฤษภาคม 2565 – 31  มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล เงินอุดหนุนค่าการจัดการเรียนการสอน 111,000 บาท                  

 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที ่

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

รวม 

ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม เงิน

นอก

งบประ

มาณ 

 

1 กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดู

งานกับหน่วยงานภายนอก 

-ค่าใช้สอย 

 

 

- 

 

 

60,000.- 

 

 

- 

 

 

60,000.- 

 

 

- 

 

 

60,000.- 

2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

-ค่าใช้สอย 

 

- 

 

40,000.- 

 

- 

 

40,000.- 

 

- 

 

40,000.- 

3 กิจกรรมอบรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 

- 

 

8,000.- 

 

2,000.- 

 

10,000.- 

 

- 

 

 

10,000.- 

4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดชุมชนการเรียนรู้ 

(PLC) 

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,000.- 

 

 

1,000.- 

 

 

- 

 

 

1,000.- 

รวมเป็นเงิน - 108,000.- 3,000.- 111,000.-  111,000

.- 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

7. หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 

 -เครือข่ายส่งเสริมสวัสดิ์ภาพการจัดการศึกษาจังหวัดชุมพร 

 -สหวิทยาเขตชุมพร 1 

 -สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  

 -กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนหงษ์เจริญ 
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8. สถานที่ดำเนินการ 

           -โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 -สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษธานี ชุมพร 

 -สหวิทยาเขตชุมพร 1 

9. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ระดับคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 

   ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา    

   นักเรียนให้ได้เต็มระดับดีเลิศข้ึนไป 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ครูและบุคลากรมีพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ  

2. ครูและบุคลากรมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พัฒนางาน   

    และการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ยิ่งขึ้น 

 

-สอบถาม 

-ประเมิน 

-การสำรวจ

อัตรากำลัง 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบประเมินกิจกรรม 

-แบบรายงานการปฏิบัติงาน 

-แบบสำรวจอัตรากำลัง 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครูมีความรู้ความสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น 

      ลงชื่อ ..............................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว) 

       ลงชื่อ ............................................ ผู้พิจารณาโครงการ 

             (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

 หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

        ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ   

 

                                    (นางศิริเพ็ญ ดวงแก้ว) 

    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

        ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

 

                  (นายประวีณ  วีรเสนีย์)   

                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 2        โครงการพัฒนาระบบงานบุคลากรและสวัสดิการ 

สนองนโยบายของ สพฐ.     ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.4  

สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ       กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ  

                                             จุดเน้นข้อที่ 2.1 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน              กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ  

                                             จุดเน้นข้อที่ 2.1                                           

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานด้าน 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  

                                             ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 (1) 

ลักษณะโครงการ                        () โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ                            นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย 

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

1.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคือ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ 

กลุ ่มบร ิหารงานบุคคลมีงานสารบรรณ และงานสารสนเทศ งานอัตรากำล ัง งานทะเบียนประว ัติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงจัดทำโครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลขึ้น เพื่อให้กลุ่ม

บริหารงานบุคคลมีการจัดเก็บข้อมูลและมีการพัฒนางานอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการค้นคว้า การรายงาน

ข้อมูลและมคีวามพร้อมในการรองรับการประเมินด้านคุณภาพและบุคคลากรทางการศึกษา 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน 

  1) เพ่ือพัฒนาระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
  2) เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบ  
                   ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
              3) เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 

  3.1.1 งานของกลุ่มงานบริหารบุคคลมีการพัฒนางาน/ ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
          ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 3.2 ด้านคุณภาพ 

  3.1.2 ระดับคุณภาพของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีการพัฒนา 
             ระบบงาน การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ 
           ค้นคว้าและการนำไปใช้มีระดับดีเลิศ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ลำดับ

ที ่

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป่าหมายและระดับ

ความสำเร็จของโครงการ  

17-18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

3 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 19-24 พ.ค. 65 นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย 

4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ประสานงาน 

1-30 มิ.ย.65 นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย 

5 

 

 

 

 

 

 

 

-ดำเนินกิจกรรม 

      -กิจกรรมปรับปรุงห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 

      -กิจกรรมพัฒนาระบบงานบุคคลและข้อมูล

สารสนเทศกลุ่มบริหารงาน 

      - กิจกรรมจัดสวัสดิการประกันสังคม 

      - กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติผลการ

ปฏิบัติงานข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 

      - กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 

 

มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

 

มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

 

มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

 

นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย 

นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย 

 

นางสาววริษฐา กมลเนตร 

นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

 

นายประวีณ  วีรเสนีย์

นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค. 66 นางสาวพิมพ์ชนก สมสมัย 

3 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางสาวพิมพ์ชนก สมสมัย 

4 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

มี.ค. 66 นางสาวพิมพ์ชนก สมสมัย 

 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 

      1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้  

แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล เงินอุดหนุนค่าการจัดการเรียนการสอน 42,000 บาท                  

(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที่ 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

รวม 

ค่าตอบ

แทน 

ใช้

สอย 

ครุภัณฑ์ วัสดุ รวม เงินนอก

งบประมาณ 

 

1 กิจกรรมปรับปรุงห้องกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5,000.- 

 

5,000.- 

 

- 

 

5,000.- 

2 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน

บุคคลและข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

17,000.- 

 

 

13,000.- 

 

 

30,000.- 

 

 

- 

 

 

30,000.- 

3 กิจกรรมจัดสวัสดิการ

ประกันสังคม 

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5 กิจกรรมประเมินผลการ

ปฏิบัติผลการปฏิบัติงาน

ข้าราชการครูและ

ลูกจ้างประจำ 

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

6 กิจกรรมสร้างขวัญและ

กำลังใจบุคลากร 

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7,000.- 

 

7,000.- 

 

- 

 

7,000.- 

 รวม - - 17,000.- 25,000.- 42,000.- - 42,000.- 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

7.   หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
- ครูและบุคลากรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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9. การวัดผลการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ระดับคุณภาพของการประเมินระบบงานบุคคลากรที่มี

ระบบ ทันสมัย งานเป็นปัจจุบัน 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. มีการจัดทำสารสนเทศงานบุคลากรที่เป็นระบบปัจจุบัน 

ง่ายต่อการค้นหา 

2. มีการจัดทำสารสนเทศแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานบุคคล 

ตรวจสอบจาก

แบบฟอร์มที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 

และสรุปสารสนเทศ 

- แผนปฎิบัติการ 

- แบบฟอร์ม 

- จัดทำข้อมูลครูและบุคลากร 

- แบบสรุปการลาของครูและ

บุคลากร  

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  

 

     ลงชื่อ ..............................................ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย) 

 

       ลงชื่อ ............................................ ผู้พิจารณาโครงการ 

            (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

 หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

        ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ   

                                    (นางศิริเพ็ญ ดวงแก้ว) 

    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

        ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายประวีณ  วีรเสนีย์)   

                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 3   โครงการนิเทศภายใน 

สนองนโยบายของ สพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.4 

สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

    ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 (5) 

ลักษณะโครงการ    (   ) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ       นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึด

หลักว่าผู ้เร ียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้เร ีย นมีความสำคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั ้งความรู ้ คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม  สถานศึกษาต้องมีการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตาม

ศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการ

เรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการ

ดําเนินการดังกล่าวจะสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

และเป็นระบบ สามารถให้คําแนะนํา คําปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 

ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกัน

จนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

สร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2.วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

2.2. เพ่ือช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

2.3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่กําหนด  

3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 นิเทศติดตามในด้านการจัดการเรียนการสอนของครูร้อยละ 85 
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 เชิงคุณภาพ 
  3.1.2 ระดับคุณภาพของครูได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเลิศ 

 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ 

การดำเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จ-ของโครงการ 

17-18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 19-24 พ.ค. 65 นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ประสานงาน 

1-30 มิ.ย.65 นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

5 

 

 

 

 

 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  

ดำเนินกิจกรรมการนิเทศภายใน  

- กิจกรรมตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 

- กิจกรรมนิเทศการสอน 

- กิจกรรมนิเทศงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

 

 

 

นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรม
ให้บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของ
โครงการ 

มิ.ย. 65 - มี.ค. 66 

 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค. 66  นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

มี.ค. 66 นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

5.ระยะเวลาดำเนินการ 

      1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6.งบประมาณที่ใช้ 

 แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล เงินอุดหนุนค่าการจัดการเรียนการสอน 500 บาท                  

(ห้าร้อยบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที ่

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

- 

2 กิจกรรมนิเทศการสอน 

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 

- 

 

- 

 

500.- 

 

500.- 

  

500 

3 กิจกรรมนิเทศงานที่ได้รับมอบหมาย 

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

- 

รวมเป็นเงิน - - 500.- 500.-  500 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7.หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
- ครูและบุคลากรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 

 
8. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 

9. ผลการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1. ระดับคุณภาพของการประเมินผลการนิเทศครูและ

บุคลากร 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการ

สอนได้อย่างมีคุณภาพดีเลิศขึ้นไป 

 

สอบถาม 

ประเมิน 

 

แบบสอบถาม 

แบบประเมินกิจกรรม 

แบบรายงานการ

ปฏิบัติงาน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  ช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการ

จัดการเรียนการสอนได้มากขึ้นและเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่กําหนด 

       

 

      

     ลงชื่อ ..............................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว) 

 

       ลงชื่อ ............................................ ผู้พิจารณาโครงการ 

             (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

 หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

        ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ   

                                    (นางศิริเพ็ญ ดวงแก้ว) 

    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

        ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายประวีณ  วีรเสนีย์)   

                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 4   โครงการจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 

สนองนโยบายของ สพฐ.  ด้านที่ 3 คุณภาพ ข้อ 3.4  

สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

    ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2(4) 

ลักษณะโครงการ    ( ✓) โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

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

1.หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอีกต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๘(๒) ให้บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กร เอกชน องค์กรวิช าชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาบริจาคทรัพย์สิน และทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย  อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗(๒) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองด้านการ
จัดการศึกษา และจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙
(๒) สถานศึกษามีอำนาจหน้าที่ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน 
การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพต้องอาศัยปัจจัย ในการสนับสนุนหลายอย่าง เช่นการมีหลักสูตรที่ดี บุคลากรในการจัดการเรียน
การสอนครบตามหลักสูตรที่เปิดสอนและมีคุณภาพ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมจึงได้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานถึงเหตุผลความจำเป็นในการจัดหาครูผู้สอนที่ยังไม่ครบตามหลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอน
แต่ยังขาดงบประมาณในการจ้างครูผู้สอนทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการเพื่อของบประมาณมายังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชุมพรเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณและจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อนำมาจ้างครู ใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาไทยและพลศึกษาในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมจึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน 

2.1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะ 

      อันพึง ประสงค์ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

2.2. เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล 

2.3. เพ่ือจัดหาบุคลากรครูให้ครบตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 

      3.1.1 ร้อยละ 85 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ 

     ผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  

      3.1.2  มีบุคลากรครูครบตามหลักสูตรสถานศึกษา 

            3.2 ด้านคุณภาพ 

       3.2.1 ระดับคุณภาพนักเรียนมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

     และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดีเลิศ 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ลำดับ

ที ่
กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จ-ของโครงการ  

17-18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 19-24 พ.ค. 65 นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ประสานงาน  

1-30 มิ.ย.65 นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

5 

 

 

 

 

 

-ดำเนินกิจกรรม 

      -กิจกรรมทำสัญญาจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 

      -กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตรา

จ้างและลูกจ้างชั่วคราว 

     -กิจกรรมกิจกรรมสรุปและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 

 

พ.ค.65 - มี.ค.66 

พ.ค.65 - มี.ค.66 

 

พ.ค.65 - มี.ค.66 

 

 

นางสาวพิมพ์ชนก สมสมัย 

นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

 

นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

 มิ.ย. 65 -  มี.ค. 66 

 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 
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7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 
มี.ค. 66  นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

มี.ค. 66 นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

5.ระยะเวลาดำเนินการ 

      1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6.งบประมาณที่ใช้ 

 แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล  

-เงินอุดหนุนค่าการจัดการเรียนการสอน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

-เงินบำรุงการศึกษา 324,000 (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   

-เงินรายได้สถานศึกษา 131,940 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  

-เงินอุดหนุน อบจ.จ้างครู 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที ่

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบ

แทน 

ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมทำสัญญาจ้าง

และลูกจ้างชั่วคราว 

- 20,000 - 1,000.- 21,000.- - 21,000.- 

2 กิจกรรมจ้างครูสาขา

ขาดแคลน 

- 655,940.- - - 655,940.- - 655,940.- 

3 กิจกรรมประเมินผลการ

ปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง

และลูกจ้างชั่วคราว 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4 กิจกรรมกิจกรรมสรุป

และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง

และลูกจ้างชั่วคราว 

- - -  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวมเป็นเงิน - 675,940.- .- 1,000.- 676,940.- - 676,940.- 

ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.   หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
- ครูและบุคลากรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

8. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1.ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร 

 ผลลัพธ์(outcomes) 

1.ระดับครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ 

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจให้ปฏิบัติงาน

อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

มีความภูมิใจเต็มตามศักยภาพ 

 

สอบถาม 

ประเมิน 

 

แบบสอบถาม 

แบบประเมินกิจกรรม 

แบบรายงานการ

ปฏิบัติงาน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      นักเรียน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา และมีบุคลากรครูครบตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

        ลงชื่อ ..............................................ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว) 

       ลงชื่อ ............................................ ผู้พิจารณาโครงการ 

             (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

 หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

        ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ   

                                    (นางศิริเพ็ญ ดวงแก้ว) 

    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

        ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายประวีณ  วีรเสนีย์)   

                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 5     โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

    ในการรับผิดชอบคุณภาพการศึกษา 

สนองนโยบายของสพฐ.  ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพข้อ 4.1  

สนองกลยุทธ์ของสพม.สฎชพ     กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 

                                  การจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 

                                          การจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

     ประเด็นพิจารณาท่ี  2.2(7) 

ลักษณะโครงการ    ( ✓) โครงการต่อเนื่อง  (  ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

1.หลักการแหตุผล 

โรงเรียนมีการกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางที่จะบริหารงานเพ่ือให้ไปถึงเป้าประสงค์ พันธกิจและ

วิสัยทัศน์และรวมไปถึงจุดเน้นต่างๆ นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและบรรลุตามพระราชบัญญัติทางการ

ศึกษา พ.ศ.2542 จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของงาน

ฝ่ายต่างๆเพ่ือเน้นการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนเพ่ือส่งเสริมให้การดำเนินการไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็น

ที่ยอมรับของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดังนั้นงานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จึงได้

ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายในสถานศึกษา 

เพื่อนำพาโรงเรียนไปให้ถึงวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผ่านการประเมินคุณภาพ

จากภายนอก 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือการประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาโรงเรียนและประงานด้านต่างๆกับชุมชน 

 2.2 เพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาระบบการบริหารจัดการการดำเนินการของโรงเรียน 

 2.3 เพ่ือดำเนินการควบคุมภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3.เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 พัฒนาระบบบริหารงานของโรงเรียนได้คล่องตัวเพิ่มขั้นให้มีผลการประเมินคุณภาพ 

          ภายในเป็นระดับดีเยี่ยม 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

  3.2.2 การบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนโดยใช้ระบบสารสนเทศทำให้ 

          ดำเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับความสำเร็จ-
ของโครงการ  

17-18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 19-24 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

 

4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ประสานงาน  

1-30 มิ.ย.65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ดำเนินกิจกรรม 

    - กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา 

    - กิจกรรมประชุมผู้บริหารมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

    - กิจกรรมประชุมผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพ

มัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร 

    -กิจกรรมประชุมผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษาสหวิทยา

เขตชุมพร 1 

   - กิจกรรมประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการอำเภอท่าแซะ 

   - กิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ตำบลหงษ์เจริญ 

   - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน 

   - กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   - กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

   - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 

มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

 

มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

 

มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

    มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

    มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

    มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

    มิ.ย. 65 – มี.ค. 66 

มิ.ย. 65 - มี.ค. 66 

 

นางกันนิกา มีอารีย์ 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์ 

นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์ 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมให้บรรลุ

เป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 

66 

 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นางจินดา แขวงรถ 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลโครงการ มี.ค. 66  นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน มี.ค. 66 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

9 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในครั้ง

ต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

มี.ค. 66 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 



160 
5.ระยะเวลาดำเนินการ 

      1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6.งบประมาณที่ใช้ 

 แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล เงินอุดหนุนค่าการจัดการเรียนการสอน 5,500 บาท                  

(ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที ่

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  

 

ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

1 กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา - - 1,000.- 1,000.- - 1,000.

- 

2 กิจกรรมประชุมผู้บริหารมัธยมศึกษาแห่ง

ประเทศไทย 

- - - - - - 

3 กิจกรรมประชุมผู้บริหารเครือข่ายพัฒนา

ประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร 

- - - - - - 

4 กิจกรรมประชุมผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษา

สหวิทยาเขตชุมพร 1 

- - - - - - 

5 กิจกรรมประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการ

อำเภอท่าแซะ 

- - - - - - 

6 กิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ตำบล

หงษ์เจริญ 

- - - - - - 

7 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

โรงเรียน 

- - 500.- 500.- - 500.- 

8 กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

- - 4,000.- 4,000.- - 4,000.

- 

9 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง - - - - - - 

10 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน - - - - - - 

รวมเป็นเงิน - - 5,500.- 5,500.- - 5,500.

- 

ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม    
8. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
9. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (outputs) 

1.ระดับคุณภาพของการประเมินระบบการบริหารจัดการข้อมูล

ของโรงเรียน 

ผลลัพธ์(outcomes) 

1.การบริหารงาประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนโดยใช้ระบบ

สารสนเทศทำให้ดำเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเป็น

ระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ระดับคุณภาพที่ดีเลิศขึ้นไป 

 

 

-ประเมิน 

 

-แบบประเมิน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 การประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาโรงเรียนและประงานด้านต่างๆกับชุมชนมีประสิทธิภาพ 

 10.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาระบบการบริหารจัดการการดำเนินการของโรงเรียน 

 10.3 การดำเนินการควบคุมภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

 

 ลงชื่อ ..............................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นายประวีณ  วีรเสนีย์) 

 

  ลงชื่อ ............................................ ผู้พิจารณาโครงการ 

        (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

 ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ   

                      (นางศิริเพ็ญ ดวงแก้ว) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

           (นายประวีณ  วีรเสนีย์)   

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ช่ือโครงการท่ี 6  โครงกำรส่งเสริมกำรปฎิบติังำนของบุคลำกรเพื่อต่อตำ้นกำรทุจริตในองคก์ร 

สนองนโยบายของ สพฐ.      ท่ี3 ดำ้นบริหำรจดักำร ขอ้ 3.2  

สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีเนน้กำรมีส่วนร่วมในทุก  

ภำคส่วนเพื่อคุณภำพกำรศึกษำใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา  มำตรฐำนกำรศึกษำท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร  

ลกัษณะโครงการ  (  / ) โครงกำรต่อเน่ือง   (   ) โครงกำรใหม่   

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นำงยินดี  ช่วยปลอด   

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

1.หลกัการและเหตุผล  

                กำรป้องกนักำรทุจริตนบัเป็นเร่ืองส ำคญัไม่นอ้ยไปกวำ่กำรปรำบปรำมกำรทุจริต เพรำะเป็นกำร

ดบัปัญหำท่ีสำเหตุ ซ่ึงหำกปล่อยใหมี้กำรทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้ำงปัญหำขึ้นในองคก์รจะท ำให ้สร้ำงควำม

เสียหำยแก่สังคมและประเทศชำติ ตอ้งยอมรับกนัวำ่ปัญหำกำรทุจริตในองคก์รของโรงเรียนเป็นเร่ืองท่ีมี

ควำมเส่ือมเสีย และข่ำวสำรกำรทุจริตท่ีเผยแพร่ในส่ือต่ำง ๆ ส่งผลกระทบต่อควำมเช่ือมัน่ และภำพลกัษณ์

ของโรงเรียน ประกอบกบักำรมีปัจจยันำนบัประกำรท่ี คอยยัว่ยวนใจ บัน่ทอนควำมมีคุณธรรม จริยธรรม 

ควำมซ่ือสัตยสุ์จริตของบุคลำกรได ้ดว้ยเหตุน้ีโรงเรียนจึงเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรส่งเสริมคุณธรรม และ

จริยธรรมใน กำรป้องกนักำรทุจริตท่ีจะเกิดขึ้น จึงไดจ้ดัท ำโครงกำรน้ี 

 2.วัตถุประสงค์  

1) เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงำมในกำรปฎิบติังำนใหแ้ก่บุคลำกรของโรงเรียน 

2) เพื่อสร้ำงจิตส ำนึก และควำมตระหนกัในหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบและผลกระท ำท่ีเกิดขึ้นจำก

ปัญหำกำรทุจริต  

3) เพื่อบูรณำกำรงำนคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงำมในกำรใหค้วำมรู้และสร้ำงค่ำนิยมในกำร

ป้องกนักำรทุจริตใหแ้ก่องคก์ร และนกัเรียนทุกคน 

4) เพื่อสร้ำงภำพลกัษณ์ขององคก์รโรงเรียนดำ้นกำรบริหำรจดักำรท่ีมีระบบคุณธรรมและควำม 

โปร่งใสยิง่ขึ้น  

3. เป้าหมาย  

1) เป้ำหมำยเชิงปริมำณ ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรประกอบดว้ย ผูบ้ริหำร คณะครู และบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80  

2) เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  ผูบ้ริหำร คณะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำไดรั้บกำรส่งเสริม คุณธรรม

และจริยธรรมในกำรป้องกนักำรทุจริตมีควำมตระหนกัต่อหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบเพิ่มมำกขึ้น  
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4. กิจกรรมและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรมโครงกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผูรั้บผิดชอบ 
1 ประชุม/วำงแผน/ก ำหนดเป้ำหมำยระดบั

ควำมส ำเร็จของโครงกำร 
1-20 พฤษภำคม 
2565 

นำยประวีณ  วีรเสนีย ์
นำงขวญัเมือง   พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบตำมค ำสั่งของโรงเรียน 20-30 พฤษภำคม 
2565 

นำยประวีณ  วีรเสนีย ์
 

3 จดัท ำโครงกำรเพื่อเสนอขออนุมติั มิถุนำยน  2565 นำงยนิดี  ช่วยปลอด 
 

4 ประชุมช้ีแจงครูในโรงเรียน มิถุนำยน 2565 นำงยนิดี  ช่วยปลอด 
 

5 ด ำเนินกำรจดักิจกรรม 
-กิจกรรมประชุมบุคลำกรประจ ำเดือน 
- กิจกรรมยกยอ่ง เชิดชูเกียรติคุณบุคลำกร 
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงำนดีเด่นของ
โรงเรียนต่อสำธำรณะ 
 

มิถุนำยน 2565 
-มีนำคม  2566 

 
นำงสำวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 
นำงสำวปรำรถนำ  เงเลิศ 
นำงสำวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 
 

6 นิเทศ ก ำกบั ติดตำมกำรด ำเนินงำนจดั
กิจกรรมใหบ้รรลุเป้ำหมำยและระดบั
ควำมส ำเร็จ 

กรกฏำคม-กนัยำยน 
2565 
พฤศจิกำยน 2565 -
มีนำคม 2566 

นำยประวีณ  วีรเสนีย ์
นำงยนิดี  ช่วยปลอด 
นำงขวญัเมือง   พิกุลเงิน 

7 ประเมินผล รวบรวมขอ้มูล สรุปและ
รำยงำนผลโครงกำร 

มีนำคม  2566 นำงยนิดี  ช่วยปลอด 
 

8 วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค ท่ีเกิดจำกกำร
ด ำเนินงำน 

30  มีนำคม  2566 นำงยนิดี  ช่วยปลอด 

9 ก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุง 
พฒันำกำรด ำเนินกำรในคร้ังต่อไปใหมี้
คุณภำพยิง่ขึ้น 

30  มีนำคม  2566 นำงยนิดี  ช่วยปลอด 

5.ระยะเวลำด ำเนินกำร  

เดือนพฤษภำคม - มีนำคม  2566   

6.งบประมำณ 

ในกำรด ำเนินกำร ไม่ใชง้บประมำณ 
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7. หน่วยงำนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 - บุคลำกรของโรงเรียนทุกคน 

 - กลุ่มบริหำรกิจกำรนกัเรียน 

 - งำนบุคลำกร 

 8. สถำนท่ีด ำเนินกำร 

 โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยำคม 

9. กำรวดัผลและประเมินผล 

ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ กำรวดัผลและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช ้

ผลผลิต (Output)  
- ผูบ้ริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย มีควำมรู้และมี
กระบวนกำรท ำงำนท่ีค ำนึงถึงควำมซ่ือสัตย ์สุจริต 
ควำมโปร่งใส และต่อตำ้นกำรทุจริตทุกรูปแบบ
เพิ่มขึ้น 

สังเกต 

สอบถำม 

แบบสอบถำม 

ผลลพัธ์ (Outcome)  
โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยำคม ปลอดจำก 
กำรทุจริต 

ประเมินภำยใน -แบบประเมิน 
-รำยงำนผลกำรประเมิน 

10. ผลท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

1. บุคลำกรของโรงเรียนทุกคนไดรั้บกำรส่งเสริม ควำมรู้ดำ้นคุณธรรม จริยธรรมในกำรป้องกนัและ

ต่อตำ้นกำรทุจริต  

2. บุคลำกรของโรงเรียนมีจิตส ำนึกและ ควำมตระหนกัในหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ และผลกระทบท่ี

เกิดจำกปัญหำกำรทุจริต  

3. ภำพลกัษณ์ท่ีดีของโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยำคม ไม่มีทุจริตคอรัปชัน่ มีควำม โปร่งใสในองคก์ร

เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือในสังคม  
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                                                                                            ลงช่ือ...........................................ผูเ้สนอโครงกำร          

                                                                                                       (นำงยนิดี  ช่วยปลอด) 

  

                                                                                          ลงช่ือ........................................ผูพ้ิจำรณำโครงกำร 

                                                                                                  (นำงขวญัเมือง   พิกุลเงิน) 

                              หวัหนำ้งำนนโยบำยและแผน 

 

                                                                                       ลงช่ือ...........................................ผูเ้ห็นชอบโครงกำร 

                 (นำงสำวศิริเพญ็  ดวงแกว้) 

                  หวัหนำ้งำนบริหำรบุคคล 

 

ลงช่ือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงกำร 

                                          (นำยประวีณ  วีรเสนีย)์ 

      ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยำคม 
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กลยุทธ์ท่ี 4 

พฒันาระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาค

ส่วนเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงสุด 
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ชื่อโครงการที่ 1    โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองนโยบายของ สพฐ.     ด้านที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ.  กลยุทธ์ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคน 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย จุดเน้นข้อ 1.4 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษ
กิจพอเพียง จุดเน้นข้อ 1.4 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 (4)     สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ      () โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายจตุพร  ไชยเพชร 

1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นศูนย์รวมของเยาวชน  ซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตเพ่ือเป็นพลเมืองที่ดี  เป็นกำลังของ
ชาติในอนาคต จะต้องให้ความคุ้มครอง ดูแลความปลอดภัยในความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุต่าง ๆ  รวมถึงเฝ้า
ระวังสถานการณ์ของโรคติดต่อ การเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการมีร่างกายเติบโตสม
ส่วน มีสุขภาพฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนรักการออกกำลังกาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด  ตลอดจนจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างให้มีสุขภาพกาย  และมีสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมความเจริญเติบโต
งอกงามในด้านอื่น ๆตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สมบูรณ์ตามความมุ่งหมายของสถานศึกษา   

จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือเป็นการปลูกฝังเสริมสร้างสุขนิสัย และเจตคติท่ีดีด้านสุขภาพ
อนามัยที่ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นไป 
2.วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
2.2 เพื่อให้นักเรียมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ

ช่วงวัย 
3.เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
  3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 20 คน   
 
 
 
 



168 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

  3.2.1 นักเรียนร้อยละ 83 มีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
3.2.2 นักเรียนร้อยละ 83 มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จของโครงการ 
28 – 31 มีนาคม 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 
2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ 1 เมษายน 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 4 เมษายน 65 นายจตุพร  ไชยเพชร 
4 ประชุมชี ้แจ้งครูและบุคลากรจัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน 
1-30 เมษายน 65 นายจตุพร  ไชยเพชร 

5 
 
 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 
    - กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
    - กิจกรรมบริการสุขภาพในโรงเรียน     
    - กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
    - กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ 
    - กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 
มิ.ย.65 - มี.ค.66 
มิ.ย.65 - มี.ค.66 
มิ.ย.65 - มี.ค.66 

 
นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
 
 

นายจตุพร ไชยเพชร 
นางบุญญาพร  เยาวยัง 
นางสาวแสงรวี แสงสม 
นายจตุพร ไชยเพชร 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรม
ให้บรรลุเป้าหมาย และระดับความสำเร็จ 

1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 

66 

 

นายจตุพร  ไชยเพชร 
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

7 ประเมินผล รวมรวบข้อมูล สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค. 66 นายจตุพร  ไชยเพชร 
นายประวีณ  วีระเสนีย์ 

8 ว ิ เคราะห ์ป ัญหา อ ุปสรรคท ี ่ เก ิดจากการ
ดำเนินงาน 

มี.ค. 66 นายจตุพร  ไชยเพชร 

9 กำหนดแนวทางในการปร ับปร ุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

มี.ค. 66 นายจตุพร  ไชยเพชร 

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช้  

 แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน  40,000 บาท  
    (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดงบประมาณ 

 
ลำดับ

ที่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
    - ค่าวัสดุทำเอกสารประชาสัมพันธ์และ
จัดป้าย 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
30000 

 
 
 
30000 

 
 
 
- 

 
 
 
30000 

2 กิจกรรมบริการสุขภาพในโรงเรียน 
    - ค่ายาสามัญประจำห้องพยาบาลและ
วัสดุอื่นๆ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
5,000.
- 

 
 
5,000.
- 

 
 
- 

 
 
5,000.- 

3 กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
   - ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
2,000.
- 

 
2,000.
- 

 
- 
 

 
2,000.- 

4 กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ 
   - ค่าวัสดุดำเนินการ 

 
- 

 
- 

 
2,000.
- 

 
2,000.
- 

 
- 

 
2000.- 

5 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 
   - ค่าวัสดุดำเนินการจัดกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
1,000.
- 

 
1,000.
- 

 
- 

 
1,000. 

รวมเป็นเงิน - - - 40,000
  

- 40,000 

 (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหงส์เจริญ 
 - อสม.ตำบลหงษ์เจริญ 
 - โรงพยาบาลท่าแซะ 
 - ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย 
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8. สถานที่ดำเนินการ 

- โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพกาย อย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
2. ร ้อยละของนักเร ียน ที ่ม ีการรักษาสุขภาพจิต 
อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 
ผลผลิต 
- นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 
ผลลัพธ์ 
- นักเรียมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมที่ดี
ขึ้น 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- ตรวจแบบประเมิน 
-  ทดสอบสมรรถภาพ 
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 

 

 
- กรมพลศึกษา 
 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียน เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมทั้งร่างกายและจิตใจ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ                                         

                (นายจตุพร  ไชยเพชร) 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้พิจารณาโครงการ                                           
                (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                          หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ                                           
                (นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว) 

       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ลงชื่อ................................................ผู้ อนุมัตโิครงการ                                           
                  (นายประวีณ  วีรเสนีย์) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  
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ชื่อโครงการที่ 2      โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
สนองนโยบายของ สพฐ.     ด้านที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ.  กลยุทธ์ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคน 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย จุดเน้นข้อ 1.4 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษ
กิจพอเพียง จุดเน้นข้อ 1.4 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 (4)     สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ      () โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางยินดี  ช่วยปลอด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมมีความประสงค์ให้นักเรียนทุกคน  มีวินัย มีลักษณะของผู้เสียสละ  
มีจิตอาสาเห็นแก่สาธารณะประโยชน์ และพฤติกรรมที่ดีที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคม  มีหลักการดำรง
ตนด้วยความถูกต้อง และสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดระเบียบวินัยในตนเองด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน หากนักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีวินัยและพฤติกรรมที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคมด้ วยเหตุดังกลา่ว
แล้วย่อมทำให้แนวโน้มของสิ ่งแวดล้อมน่าอยู ่และมีบรรยากาศที ่เอ ื ้อต่อการเรียนรู ้  อันจะส่งผลให้
สภาพแวดล้อมดี ลดภาวะมลพิษของภูมิอากาศได้มากข้ึน  

ดังนั้นการส่งเสริมนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมในด้านการจัดการขยะที่ดีจึงมีความจำเป็นที่ควรต้อง
ดำเนินการ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ขึ้นเพื่อเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมทีดีและเหมาะสม  และส่งเสริมให้
เกิดค่านิยมที่ดี ที่เป็นพื้นฐานทางสังคมของคนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดขึ้นในตัว
นักเรียน 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด และมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีผู้ที่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด และมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

3.เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 175 คน 
  3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 20 คน  
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1 นักเรียนร้อยละ 83 มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3.2.2 นักเรียนร้อยละ 83 มีผู้ที่มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด และมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จของโครงการ 
17 – 18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 
2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ  18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 19 – 24 พ.ค. 65 นางยินดี ช่วยปลอด 
4 ประชุมชี ้แจ้งครูและบุคลากรจัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน 
มิ.ย. 65 นางยินดี ช่วยปลอด 

5 
 
 

ดำเนินการจัดกิจกรรม 
    - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
    - กิจกรรมธนาคารขยะ 
    - กิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดเขตพ้ืนที่ 
    - กิจกรรม Big cleaning day 

 
 มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 

 
นางยินดี ช่วยปลอด 
นางยินดี ช่วยปลอด 
นางยินดี ช่วยปลอด 
นายธีรชัย ชื่นชูวงศ์ 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรม
ให้บรรลุเป้าหมาย และระดับความสำเร็จ 

1 มิ.ย. 65 – 31 มี.ค.
66 

 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
นายจตุพร  ไชยเพชร 
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

7 ประเมินผล รวมรวบข้อมูล สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค. 66 นางยินดี ช่วยปลอด 

8 ว ิ เคราะห ์ป ัญหา อ ุปสรรคท ี ่ เก ิดจากการ
ดำเนินงาน 

มี.ค. 66 นางยินดี ช่วยปลอด 

9 กำหนดแนวทางในการปร ับปร ุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

มี.ค. 66 นางยินดี ช่วยปลอด 
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช ้ 
 แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน  10,000 บาท 
 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดงบประมาณ   

 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม   

1 - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
-ค่าใช้สอยในการดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 

500.- 

 
3,000.- 

- 

 
3,000.- 
500.- 

  
3,000.- 
500.- 

2 กิจกรรมธนาคารขยะ 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
3,000.- 

 
3,000.- 

  
3,000.- 

3 กิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดเขตพ้ืนที่ 
-ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
2,000.- 

 
2,000.- 

  
2,000.- 

4 กิจกรรม Big Cleaning day 
- ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
1,500.- 

 
1,500.- 

  
1,500.- 

รวมเป็นเงิน - - 10000 10000  10000 
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9. ผลการประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ี
สถานศึกษากำหนด และมี   
2. ผู้เรียนมีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด 
และมีคุณภาพ 
3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
ผลลัพธ์ 
1. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
2. ผู้เรียนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

 
-สังเกตและประเมิน
นักเรียน 

 
แบบประเมิน 
แบบบันทึกการ
สังเกต 

 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนเข้าใจในการร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดอาคาร บริเวณโรงเรียน รู้จักการใช้คุณธรรม และ
สามารถใช้แนวทาง 5 ส ในการดำเนินชีวิตได้ประพฤติตนเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที ่พึง
ประสงค์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ                                               

      (นางยินดี  ช่วยปลอด) 

ลงชื่อ  ...................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                             
       (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 
           ลงชื่อ...............................................ผู้ เห็นชอบโครงการ                                           

              (นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว) 
                                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ลงชื่อ.......................................................... ผู้อนุมัตโิครงการ                                     
  (นายประวีณ  วีรเสนีย์)   
     ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 3 โครงการพัฒนาโรงอาหารและระบบ
โภชนาการ 

สนองนโยบายของ สพฐ.     ด้านที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ.  กลยุทธ์ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคน 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย จุดเน้นข้อ 1.4 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษ
กิจพอเพียง จุดเน้นข้อ 1.4 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 (4)     สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ      () โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางบุญญาพร เยาวยัง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล ทีมีสุขภาวะที่ดี   
ส่งเสริมให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ   ผู้อยู่ในโรงเรียนปลอดภัยและมีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการดำเนินชีวิตและทั้งส่งเสริมให้มีการปลูกฝังให้เกิดค่านิยมในการบริ โภค เพื ่อส่งเสริมการมีภาวะ
โภชนาการที่ดี เติบโตแข็งแรง ตามมาตรฐานที่ดีโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ดังนั้นงานโภชนาการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม จึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานโภชนาการและ
การให้บริการด้านอุปโภคบริโภคข้ึนเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเพ่ือผลดังกล่าว 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที่  อาคารประกอบ  ของโรงอาหารของโรงเรียนมีสภาพที่ดีสวยงาม ปลอดภัย  
 ถูกสุขลักษณะ 
2.2 เพ่ือปรับปรุงการให้บริการของโรงอาหารให้มีการเพ่ิมคุณค่าอาหารและถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 
2.3 เพ่ืออนุรักษ์  ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมท่ีดี  และรู้จักเลือกบริโภค  พัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้มีทักษะชีวิตที่ดี
ในการบริโภค 

 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
  3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 20 คน   
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

  3.2.1 นักเรียนร้อยละ 83 มีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
3.2.2 นักเรียนร้อยละ 83 มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จของโครงการ 
17 – 18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 
2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ  18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 19 – 24 พ.ค. 65 นางบุญญาพร เยาวยัง 
4 ประชุมชี ้แจ้งครูและบุคลากรจัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน 
มิ.ย. 64 นางบุญญาพร เยาวยัง 

5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
    - กิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงอาหาร 
    - กิจกรรมควบคุมระบบการอุปโภคและ
บริโภค 
    - กิจกรรมสวัสดิการร้านค้า 

 
 มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.6 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.6 

 
นางบุญญาพร เยาวยัง 
นางเนธ ิภ ัค  พรมบุญ
แก้ว 
นางจินดา  แขวงรถ 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรม
ให้บรรลุเป้าหมาย และระดับความสำเร็จ 

1 มิ.ย. 65 – 31 มี.ค.
66 

 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
นายจตุพร  ไชยเพชร 
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

7 ประเมินผล รวมรวบข้อมูล สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค. 66 นางบุญญาพร เยาวยัง 

8 ว ิ เคราะห ์ป ัญหา อ ุปสรรคท ี ่ เก ิดจากการ
ดำเนินงาน 

มี.ค. 66 นางบุญญาพร เยาวยัง 

9 กำหนดแนวทางในการปร ับปร ุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

มี.ค. 66 นางบุญญาพร เยาวยัง 
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 แผนงบประมาณ  อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน    20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก
งบประ
มาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงอาหาร 
-ค่าวัสดุเพ่ือตกแต่งปรับปรุงอาคารและ
บริเวณ 

 
- 

 
- 

 
10,000 

 
10,000 

 
- 

 
10,000 

2 กิจกรรมควบคุมระบบการอุปโภคบริโภค 
-ค่าวัสดุเพ่ือดำเนินงาน 

 
- 

 
- 

 
10,000 

 
10,000 

 
    - 

 
10,000 

3 กิจกรรมสวัสดิการร้านค้า - - - - - - 
รวมเป็นเงิน - - 20,000 20,000 - 20,000 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. ผลการประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  
1. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
2. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ 
เกิดความแข็งแรงต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ เติบโตด้วยความสมบูรณ์ 

 
ประเมินโครงการ 
ประเมินกิจกรรม 
 

 
แบบประเมิน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
อาคารสถานที่ อาคารประกอบของโรงอาหารของโรงเรียนมีสภาพที่ดีสวยงาม ปลอดภัย ถูก

สุขลักษณะ การให้บริการของโรงอาหารมีการเพ่ิมคุณค่าอาหารและถูกต้องตามหลักโภชนาการส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมท่ีดี  และรู้จักเลือกบริโภค  พัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้มีทักษะชีวิตที่ดีในการบริโภค 
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ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ                                               

      (นางบุญญาพร เยาวยัง) 

ลงชื่อ  ...................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                             
       (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                 หวัหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 
           ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ                                           

               (นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว) 
                                                            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
ลงชื่อ.......................................................... ผู้อนุมัตโิครงการ                                     
  (นายประวีณ  วีรเสนีย์)   
     ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 4      โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และ 
                                                                      สิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบายของ สพฐ.     ด้านที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ.  กลยุทธ์ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคน 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย จุดเน้นข้อ 1.4 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษ
กิจพอเพียง จุดเน้นข้อ 1.4 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 (4)     สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ      () โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมได้กำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนไว้ คือ “โรงเรียนสวย สิ่งแวดล้อมดี ด้วย
วิถีพอเพียง” รวมทั้งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปในทางท่ีแย่ลง เป็นผลให้เกิดภาวะเป็นพิษในหลายด้าน การตื่นตัว
เพ่ือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงสิ่งจำเป็น การพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และใส่ใจสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะและ
มีการดำรงชีวิตที่ใส่ใจต่อสิ ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเพื ่อให้ผู ้อยู่ในโรงเรียนมีความปลอดภัยและมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกเวลาและทั้งส่งเสริมให้มีการปลูกฝังให้เกิดค่านิยมในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ดังนั้นฝ่ายบริหารทั่วไปจึงดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาปลูกฝังผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบร่วมดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา
สภาพสังคมโดยรวมต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาให้อาคารสถานที่  อาคารประกอบ  มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม 
 2.2 เพ่ือลดปริมาณขยะ  สร้างจิตสำนึกท่ีดีที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ให้กับนักเรียนโดยมีจิต 
                สาธารณะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 เพ่ือควบคุมดูแลอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 175 คน 
  3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 20 คน   
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

  3.2.1 นักเรียนร้อยละ 83 มีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
3.2.2 นักเรียนร้อยละ 83 มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จของโครงการ 
17 – 18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 
2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ  18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 19 – 24 พ.ค. 65 นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 

4 ประชุมชี ้แจ้งครูและบุคลากรจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ประสานงาน 

มิ.ย. 65 นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
 

5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
    - กิจกรรมซ่อมโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน 
    - กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา 
    - กิจกรรมปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ 
    - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
    - กิจกรรมพัฒนาส้วมสุขสันต์ 
    - กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 
    - กิจกรรมภูมิทัศน์ห้องศาสตร์พระราชา 
    - กิจกรรมทำผ้าสวยรวยบรรยากาศ 
    - กิจกรรมพัฒนาบ้านพักครู 

 
 มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิย.65 – มี.ค  66 
มิย.65 – มี.ค  66 
มิย.65 – มี.ค  66 

 
นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
นายวิรัช มณีแดง 
นายสันติภาพ เขียวปากพนัง 

นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
นางสาวพิมพ์ชนก สมสมัย 
นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
นางสาวพิมพ์ชนก สมสมัย 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรม
ให้บรรลุเป้าหมาย และระดับความสำเร็จ 

1 มิ.ย. 65 – 31 มี.ค.66 
 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
นายจตุพร  ไชยเพชร 
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

7 ประเมินผล รวมรวบข้อมูล สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค. 66 นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 

8 ว ิ เคราะห ์ป ัญหา อ ุปสรรคท ี ่ เก ิดจากการ
ดำเนินงาน 

มี.ค. 66 นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 

9 กำหนดแนวทางในการปร ับปร ุงพ ัฒนาการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

มี.ค. 66 นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช ้
 แผนงบประมาณ  อุดหนุนรายหัว  จำนวน     187,000  บาท   (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประม

าณ 

 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   
 
1 

ติดตั้งระบบประปา 
-ค่าใช้สอยในการดำเนินกิจกรรม 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม  

 
- 
- 

 
5,000 

- 

 
- 
- 

 
5,000 - 

 
- 
- 

 
5,000 

 
2 

กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
-ค่าใช้สอยในการดำเนินกิจกรรม 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 
- 

 
12,000 

- 

 
- 
- 

 
12,000 

- 

 
- 
- 

 
12,000 

- 
3 กิจกรรมปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ 

-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 
 

- 
 

25,000 
 

- 
 

25,000 
 

- 
 
25,000 

4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
60,000 

 
60,000 

 
- 

 
60,000 

5 กิจกรรมพัฒนาส้วมสุขสันต์ 
-ค่าใช้สอยดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
15,000 

 
15,000 

 
- 

 
15,000 

6 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย    
-ค่าใช้สอยกิจกรรม 

 
- 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 

7 กิจกรรมภูมิทัศน์ห้องศาสตร์พระราชา - 20,000 - 20,000 - 20,000 

8 กิจกรรมทำผ้าสวยรวยบรรยากาศ - 20,000 - 20,000 - 20,000 

9 กิจกรรมพัฒนาบ้านพักครู 
- ซ่อมแซมพัฒนา 
- ขวัญและกำลังใจ 
- ระบบไฟฟ้า 
- ระบบประปา 
- ป้ายชื่อบ้านพัก 
- ทำรั้วหลังบ้านพัก 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

25,000 
5,000 
1,000 
5,000 
4,500 
1,000 
8,500 

- 25,000 - 25,000 

รวมเป็นเงิน - 187,000 - 25,000 - 187,000 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. ผลการประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  
1. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
2. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ 
เกิดความแข็งแรงต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ เติบโตด้วยความสมบูรณ์ 

 
ประเมินโครงการ 
ประเมินกิจกรรม 
 

 
แบบประเมิน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนมีอาคารสถานที่  อาคารประกอบ  มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม  สามารถ

ดำเนินการลดปริมาณขยะ  สร้างจิตสำนึกที่ดีที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ให้กับนักเรียนโดยมีจิตแบบ
สาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่ส่งเสริม
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
ลงชื่อ......................................................... .ผู้เสนอโครงการ                                               

         (นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว) 

ลงชื่อ  ...................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                             
         (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                   หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 
           ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ                                           

        (นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ลงชื่อ.......................................................... ผู้อนุมัตโิครงการ                                     
    (นายประวีณ   วีรเสนีย์)   
     ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 5      โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไปและ
ธุรการโรงเรียน 
สนองนโยบายของ สพฐ.     ด้านที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ.  กลยุทธ์ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคน 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย จุดเน้นข้อ 1.4 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษ
กิจพอเพียง จุดเน้นข้อ 1.4 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 (4)     สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ      () โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่มีส่วนรับผิดชอบ ตามภารกิจของหน่วยงาน  จึง
จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจะต้องมีความเข้าใจ    เพื่อทุกคนจะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนก็เช่นเดียวกัน  หากมีการกำหนดโครงสร้างสายงานที่ดี  บุคลากรมีความรู้  ความ
ตั้งใจในบทบาทหน้าที่ ของโรงเรียนก็จะปฏิบัติการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  มีความเจริญก้าวหน้า สามารถ
ปฏิบัติตามได้ จุดหมายของทางราชการ  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา
เป้าหมายโครงสร้างสายงานให้สมบูรณ์สอดคล้อง เหมาะสมกับปัจจัยการบริหารได้ 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาให้ระบบงาน ธุรการมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารรายละเอียดของงานทั้งภายในและ
ภายนอกได้ดี 

2.2 พัฒนาระบบการสื่อสาร ตอบโต้เอกสารให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพขึ้น 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 20 คน   

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  3.2.1 การให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จของโครงการ 
17 – 18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 
2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ  18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 19 – 24 พ.ค. 65 นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

4 ประชุมชี ้แจ้งครูและบุคลากรจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ประสานงาน 

มิ.ย. 65 นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
    - กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไปและ
ห้องสำนักงานธุรการ 
    - กิจกรรมจัดทำทะเบียนหนังสือรับ - ส่งและ
จัดเก็บเอกสาร 
    - กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 
    - กิจกรรมทำจดหมายข่าว 
    - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ 

 
 มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 

 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 

 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 

 
นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 
 
นางสาวปรารถนา เงเลิศ 
 
 
นางสาวปรารถนา เงเลิศ 
นางสาวปรารถนา เงเลิศ 
นางสาวปรารถนา เงเลิศ 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรม
ให้บรรลุเป้าหมาย และระดับความสำเร็จ 

1 มิ.ย. 65 – 31 มี.ค.
66 

 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

7 ประเมินผล รวมรวบข้อมูล สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค. 66 นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

8 ว ิ เคราะห ์ป ัญหา อ ุปสรรคท ี ่ เก ิดจากการ
ดำเนินงาน 

มี.ค. 66 นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

9 กำหนดแนวทางในการปร ับปร ุงพ ัฒนาการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

มี.ค. 66 นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้      
   เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม   

1     -กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป
และห้องสำนักงานธุรการ 
   1.จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์สำนักงานธุรการ 
   2.จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์สำนักผู้อำนวยการ
และห้องหงษ์สง่า 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

10,000 
3,000 

 
 

10,000 
3,000 

 
 
- 
- 

 
 

10,000 
3,000 

2 กิจกรรมจัดทำทะเบียนหนังสือรับ – ส่งและ
จัดเก็บเอกสาร 
-ค่าใช้สอยในการดำเนินงาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

  
 
- 

3 กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
-ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม/กิจกรรมจดหมายข่าว 

 
 
- 

 
 

6,000 

 
 
- 

 
 

6,000 

  
 

6,000 
4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนทางสื่อ

ออนไลน์ 
- ค่าวัสดุดำเนินการ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,000 

 
 

1,000 

  
 

1,000 
 รวม - 6,000 14,000 20,000  20,000 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  

8. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. ผลการประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  
1. การได้รับบริการที่ประทับใจ 
2. การติดต่อประสานงานมีความคล่องตัว 
ผลลัพธ์ 
องค์กรที่มีคุณภาพ 

 
ประเมินโครงการ 
ประเมินกิจกรรม 
 

 
แบบประเมิน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระบบงาน ธุรการมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารรายละเอียดของงานทั้งภายในและภายนอกได้ดี  

ระบบการสื่อสาร ตอบโต้เอกสารคล่องตัวและมีประสิทธิภาพขึ้น 
ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ                                               

      (นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว) 

ลงชื่อ  ...................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                             
       (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                 หวัหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 
           ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ                                           

      (นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว) 
              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ลงชื่อ.......................................................... ผู้อนุมัตโิครงการ                                     
  (นายประวีณ  วีรเสนีย์)   
     ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที่ 6      โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน 
สนองนโยบายของ สพฐ.     ด้านที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองกลยุทธ์ของ สพม.สฎชพ.  กลยุทธ์ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคน 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย จุดเน้นข้อ 1.4 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษ
กิจพอเพียง จุดเน้นข้อ 1.4 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 (4)     สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ      () โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางยินดี ช่วยปลอด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 บทบาทหน้าที่ของครูและผู้ปกครองในฐานนะผู้ดูแล สั่งสอน อบรม เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี นั้นเป็น
หน้าที่สอดคล้องเกี่ยวเนื่อง กันอยู่แล้ว แต่ในสภาพสังคมปัจจุบัน ได้มีการกำหนดผู้ที่หน้าต้องมาเป็นผู้กำกับ
ดูแล การบริหารดำเนินงานและให้ความเห็นชอบ ในเรื่องต่างๆ ที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ เป็นการเปิด
โอกาสให้บุคลากรในชุมชน เข้ามามีบทบาทและทำหน้าที่ ในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการบริหารดำเนิน
ภายในโรงเรียน 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและชุมชน ดังกล่าวเกิดผลประโยชน์สูงสุด
ต่อทางโรงเรียน งานชุมชน จึงดำเนินโครงการพัฒนางานเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนหงษ์เจริญ
วิทยาคมขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนโดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา
และชุมชน 
2.2 เพ่ือพัฒนาบทบาทขององค์กรในชุมชนในการมีส่วนร่วมดูแลนักเรียนแก้ไขปัญหาและพัฒนา
นักเรียนอย่างมีระบบ 
2.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
  3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 20 คน 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

  3.2.1 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในทุกภาคส่วน 
3.2.2 นักเรียนร้อยละ 83 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ

ความสำเร็จของโครงการ 
17 – 18 พ.ค. 65 นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 
2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ  18 พ.ค. 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 
3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 19 – 24 พ.ค. 65 นางยินดี ช่วยปลอด 
4 ประชุมชี ้แจ้งครูและบุคลากรจัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ ประสานงาน 
มิ.ย. 65 นางยินดี ช่วยปลอด 

5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
     -กิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม 

-     - วันเด็กแห่งชาติร่วมกับ อบต.หงษ์เจริญ 

-     - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

-     - กิจกรรมวันลอยกระทง 
    - กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน 
    - กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลศพ 

 
 มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65–  มี.ค.66 

 
นางยินดี ช่วยปลอด 
นางยินดี ช่วยปลอด 
นางเนธิภัค พรหมบุญ
แก้วนางยินดี ช่วยปลอด 
นางยินดี ช่วยปลอด 
นางยินดี ช่วยปลอด 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรม
ให้บรรลุเป้าหมาย และระดับความสำเร็จ 

1 มิ.ย. 65 – 31 มี.ค.
66 

 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
นายจตุพร  ไชยเพชร 
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

7 ประเมินผล รวมรวบข้อมูล สรุปและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค. 66 นางยินดี ช่วยปลอด 

8 ว ิ เคราะห ์ป ัญหา อ ุปสรรคท ี ่ เก ิดจากการ
ดำเนินงาน 

มี.ค. 66 นางยินดี ช่วยปลอด 

9 กำหนดแนวทางในการปร ับปร ุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

มี.ค. 66 นางยินดี ช่วยปลอด 
 

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. งบประมาณที่ใช้      
  เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน  จำนวน  20,000 บาท    (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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รายละเอียดงบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม 
-ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 
3,000 

 
- 

 
3,000 

2 วันเด็กแห่งชาติร่วมกับ อบต.หงษ์เจริญ 
-ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 
3,000 

 
- 

 
3,000 

3 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
-ค่ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
5,000 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 

4 กิจกรรมวันลอยกระทง 
-ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
4,000 

 
4,000 

 
- 

 
4,000 

5 กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน 
- ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 
3,000 

 
- 

 
3,000 

6 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลศพ 
- ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 

 รวม - - 20,000 20,000 - 20,000 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  
 - องค์การบริหารส่วนตำบลหงส์เจริญ 
 - วัดหงษ์ปิยาราม  
 - โรงเรียนประชานิคม 4  

8. สถานที่ดำเนินการ 
- โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  

 - องค์การบริหารส่วนตำบลหงส์เจริญ 
 - วัดหงษ์ปิยาราม  
 - โรงเรียนประชานิคม 4  
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9. ผลการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (outputs) 
1. จำนวนกิจกรรมจัดประชุม 
2. จำนวนเอกสารการประชุมและประชาสัมพันธ์ 
3. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมกับชุมชน 
ผลลัพธ์(outcomes) 
 1. ชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรภายนอกได้ทราบผลการพัฒนาและร่วมเมือ
กันในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
2. โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
ประเมินโครงการ 
ประเมินกิจกรรม 
 

 
แบบประเมิน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระบบงาน ธุรการมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารรายละเอียดของงานทั้งภายในและภายนอกได้ดี  

ระบบการสื่อสาร ตอบโต้เอกสารคล่องตัวและมีประสิทธิภาพขึ้น 
 

 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ                                               
           (นางยินดี ช่วยปลอด) 

ลงชื่อ  ...................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                             
       (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

                  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 
           ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ                                           

       (นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ลงชื่อ.......................................................... ผู้อนุมัตโิครงการ                                     
   ( นายประวีณ  วีรเสนีย์ )  
     ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการท่ึ 7      โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและ 

      สินทรัพย์ 

สอดคล้องนโยบายสพฐ     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.1 

สนองยุทธศาสตร์สพม.สฎชพ 11   กลยุทธ์ที่ 5   ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จุดเน้นที่ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการ               

                                                               มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

      ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 (1) ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2(3) 

ลักษณะโครงการ      (   ) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางยินดี  ช่วยปลอด 

             

1.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนมีการกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางที่จะบริหารงานเพ่ือให้ไปถึงเป้าประสงค์ พันธกิจและ

วิสัยทัศน์และรวมไปถึงจุดเน้นต่างๆ นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและบรรลุตามพระราชบัญญัติทางการ

ศึกษา พ.ศ.2542 จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการการจัดระบบงานงบประมาณด้านการเงินและ

พัสดุให้เป็นตามแผนที่กำหนด โดยยึดระเบียบและกฏกระทรวงที่สำคัญและรายงานผลการดำเนินการให้เป็นไป

ตามระเบียบโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นสำคัญและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ดังนั ้นงานการเงินและพัสดุโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จึงได้ดำเนิ นการจัดทำโครงการพัฒนา

ระบบงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ ให้ควบคู ่ไปในทางเดียวกันตาม

แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  เพื่อนำพาโรงเรียนไปให้ถึงวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทศัน์ 

และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ 

 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปแผนงานการใช้เงินโดยยึดระเบียบปฏิบัติให้ถูกต้องโปร่งใส 

                 ตรวจสอบได้ 

 2.2 เพ่ือดำเนินเกี่ยวกับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้องโปร่งใส 

      ตรวจสอบได้ 

 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาดำเนินการได้ถึงเป้าหมาย ที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของ 

      สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย 

      ของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3.เป้าหมาย 
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3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 งานดำเนินด้านการเงินและพัสดุดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้  

          ร้อยละ100 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

  3.2.1 โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 

          ในระดับดีเลิศ ขึ้นไป  

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จของโครงการ  

17 – 18 พ.ค. 65      นายประวีณ  วีรเสนีย ์
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ  18 พ.ค. 65      นายประวีณ  วีรเสนีย ์
3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 19 – 24 พ.ค. 65      นางยินดี ช่วยปลอด 
4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ประสานงาน 
มิ.ย. 65      นางยินดี ช่วยปลอด 

 
5 ดำเนินการ 

  -กิจกรรมระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
  -กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี 
  - กิจกรรมพัฒนาระบบพัสดุและสินทรัพย์ 
  - กิจกรรมสวัสดิการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  - กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหาร 
    งบประมาณ   

 
 มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 

 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 

 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 

 

 
นางยินดี ช่วยปลอด 

 
นางยินดี ช่วยปลอด 

นางสาววริษฐา กมลเนตร 
นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 
นายจตุพร ไชยเพชร 

 
6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัด

กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จ  

1 มิ.ย. 65 – 31 มี.ค.
66 

 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

นางยินดี ช่วยปลอด 
7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางยินดี ช่วยปลอด 
 

8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดจากการ

ดำเนินงาน 

มี.ค. 66 นางยินดี ช่วยปลอด 
 

9. กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และ

ข้อเสนอแนะ 

มี.ค. 66 นางยินดี ช่วยปลอด 
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5.ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

 

6. งบประมาณที่ใช้ 

 แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน  31,400 บาท 

(สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงิน

นอก

งบประ

มาณ 

 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใช้

สอย 

วัสดุ รวม  

1 กิจกรรมเบิกจ่ายสาธารณูปโภค 

-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 

- 

 

- 

 

5,000 

 

5,000 

 

- 

 

5,000 

2 กิจกรรมระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา 

-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

- 

 

 

500 

3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี 

-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 

- 

 

- 

 

2,500 

 

2,500 

 

- 

 

2,500 

4 กิจกรรมพัฒนาระบบพัสดุและสินทรัพย์ 

-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 

- 

 

- 

 

17,900 

 

17,900 

 

- 

 

17,900 

5 กิจกรรมสวัสดิการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

- 

 

 

500 

6 กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม

บริหารงบประมาณ 

-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5,000 

 

 

5,000 

 

 

- 

 

 

5,000 

รวมเป็นเงิน - - 31,400 31,400 - 31,400 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ  

7.หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 -กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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8.สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการ

ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

- โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนอย่างมี

คุณภาพในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 

ผลลัพธ์(outcomes) 

 1.เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปแผนงานการใช้เงินโดยยึดระเบียบปฏิบัติให้       

ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 2.เพ่ือดำเนินเกี่ยวกับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบและกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดย

ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

 

-แบบประเมิน 

 

 

-แบบประเมิน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สถานศึกษามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปแผนงานการใช้เงินโดยยึดระเบียบปฏิบัติให้ถูกต้อง ตาม

หลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุเป็นไปตามระเบียบและกฏกระทรวงที่

เกี่ยวข้องโดยถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 

     ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

         (นางยินดี ช่วยปลอด) 

 

                ลงชื่อ ................................................ ผู้พิจารณาโครงการ                                          

          (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

              หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

       

      ลงชื่อ ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                      (นางยินดี ช่วยปลอด) 

                                                              หวัหนา้กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

 

     ลงชื่อ  ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ  

           (นายประวีณ วีรเสนีย์)  

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที ่8     พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 

สอดคล้องนโยบายสพฐ     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.1,4.4, 4.6 

สนองยุทธศาสตร์สพม.สฎชพ 11   กลยุทธ์ที่ 5   ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จุดเน้นที่ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการ

      มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

      ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 (1) 

      ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 (2) 

      ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 (7) 

ลักษณะโครงการ      (   ) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

             

1.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนมีการกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางท่ีจะบริหารงานเพื่อให้ไปถึงเป้าประสงค์ พันธกิจและ

วิสัยทัศน์และรวมไปถึงจุดเน้นต่างๆ นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและบรรลุตามพระราชบัญญัติทางการ

ศึกษา พ.ศ.2542 จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการการ จัดระบบงานงบประมาณและแผนงานเพื่อ

การดำเนินต่างๆภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ผ่านการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดังนั้นงานแผนงานโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนางานนโยบาย

และแผนงาน ให้การดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันกัน  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนไปให้ถึงวัตถุประสงค์ ตาม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1.สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 

     การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนการใช้งบประมาณประจำปี 

2.2 สถานศึกษามีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

      จริงจัง 

2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม 

     รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 โครงการในแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร้อยละ 80 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

  3.1.2 โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 

          ในระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ลำดับ

ที ่
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จของโครงการ  

17 – 18 พ.ค. 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ  18 พ.ค. 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 19 – 24 พ.ค. 65 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ประสานงาน 

มิ.ย. 65 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

5 ดำเนินการ 
-กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

- กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุม การใช้

งบประมาณตามแผนงาน 

- กิจกรรมควบคุมภายในสถานศึกษา 

 
 มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 

 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 

 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 

 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 
 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 

นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัด
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จ  

1 มิ.ย. 65 – 31 มี.ค.
66 

 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

 
7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 

8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดจากการ

ดำเนินงาน 

มี.ค. 66 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 

9. กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และ

ข้อเสนอแนะ 

มี.ค. 66  
นางขวัญเมือง พิกุลเงิน 

 

5.ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช้ 

 แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน  8,600 บาท 

          (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 

รายละเอียดงบประมาณ  

ที ่  

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 

2565 

-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

8,000. 

 

 

8,000. 

  

 

8,000. 

2 กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุม การใช้

งบประมาณตามแผนงาน 

-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

300 

 

 

300 

  

 

.300 

3 กิจกรรมควบคุมภายในสถานศึกษา 

-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 

- 

 

- 

 

300 

 

300 

  

300 

รวมเป็นเงิน - - 8,600 8,600  8,600 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ  

7.หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 -กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 

8.สถานที่ดำเนินการ 

 - โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9. การวัดและประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

- โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารจัดการการเงินและ

สินทรัพย์ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพในระดับ 

 ดีเลิศ ขึ้นไป 

ผลลัพธ์ 

 

ประเมินโครงการ 

 

 

แบบประเมินโครงการ 
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1.โรงเรียนสามารถใช้แผนพัฒนาการศึกษาได้อย่าง

บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 

2.โรงเรียนมีการนิเทศภายใน ในการดำเนินพัฒนา

โรงเรียนจนบรรลุ จุดเน้น วิสยัทัศน์ได้ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตามปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

ในระบบงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการดำเนินการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

     ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

        (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

               ลงชื่อ ................................................... ผู้พิจารณาโครงการ                                          

        (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

            หวัหน้างานนโยบายและแผนงาน 

       

      ลงชื่อ .................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

                   (นางยินดี ช่วยปลอด) 

      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

 

     ลงชื่อ  .................................................... ผู้อนุมัติโครงการ  

         (นายประวีณ วีรเสนีย์)  

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ชื่อโครงการที ่9              โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

               สถานศึกษา 

สอดคล้องนโยบายสพฐ     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.4,4.5,4.6 

สนองยุทธศาสตร์สพม.สฎชพ 11   กลยุทธ์ที่ 5   ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จุดเน้นที่ 3.2 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการ

      มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

      ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 (5) 

      ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 (6) 

      ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 (7) 

ลักษณะโครงการ      (   ) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

             

1.หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนมีการกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางที่จะบริหารงานเพ่ือให้ไปถึงเป้าประสงค์ พันธกิจและ

วิสัยทัศน์และรวมไปถึงจุดเน้นต่างๆ นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลและบรรลุตามพระราชบัญญัติทางกา ร

ศึกษา พ.ศ.2542 จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการการจัดระบบประกันคุณภาพและรายงานผลการ

ประกันคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดังนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนา

ระบบงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือนำพาโรงเรียนไปให้ถึงวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ เป็นที่

ยอมรับของชุมชนและผ่านการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู  

2.2 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

2.3 ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม 

     รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและตามกฏกระทรวง 

3.เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 ร้อยละ80 ของผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐานและแต่ละประเด็น 

          พิจารณาที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

  3.1.2 โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 

          ในระดับดีเลิศ ขึ้นไป 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 

 

ลำดับ

ที ่
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุม/วางแผน/กำหนดเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จของโครงการ  

17 – 18 พ.ค. 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 
นางขวัญเมือง  พิกุญเงิน 

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ  18 พ.ค. 65 นายประวีณ วีรเสนีย์ 

3 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 19 – 24 พ.ค. 65 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

4 ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ประสานงาน 

มิ.ย. 65  
นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

5 ดำเนินการ 
   -กิจกรรมจัดทำมาตรฐานการศึกษาและ

ประกาศค่าเป้าหมาย 

- กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมิน

คุณภาพภายใน 

- กิจกรรมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 

- กิจกรรมจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) 

 
 มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 

 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 

 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 
มิ.ย. 65 –  มี.ค.66 

 
นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

 
นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

 
นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 
นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

6 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัด
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จ  

มิ.ย. 65 – มี.ค.66 
 

นายประวีณ วีรเสนีย์ 
นางขวัญเมือง  พิกุญเงิน 

 
7 ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล

โครงการ 

มี.ค. 66 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

8 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดจากการ

ดำเนินงาน 

มี.ค. 66 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

9. กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และ

ข้อเสนอแนะ 

มี.ค. 66  
นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว 

5.ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณที่ใช้ 

 แผนงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน จำนวน  5,000- บาท 

 (ห้าพันบาทถ้วน) 

 

รายละเอียดงบประมาณ  

ที ่  

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบ

แทน 

ใช้

สอย 

วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมจัดทำมาตรฐานการศึกษาและประกาศค่า

เป้าหมาย 

-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,000 

 

 

2,000 

  

 

2,000 

2 กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินคุณภาพ

ภายใน 

-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,000 

 

 

2,000 

  

 

2,000 

3 กิจกรรมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 

-ค่าใช้สอยในการดำเนินกิจกรรม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

- 

4 กิจกรรมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

-ค่าใช้สอยในการดำเนินกิจกรรม 

 

- 

 

- 

 

1,000 

 

,000 

  

1,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - 5,000 5,000  5,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ  

 

7.หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 -กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 

8.สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
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9. ผลการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

-โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์

ของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพในระดับ 

 ดีเลิศ ขึ้นไป 

 ผลลัพธ์ 

1). สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนของครู  

2). สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3). ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน 

ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษาและตามกฏกระทรวง 

 

 

ประเมินมาตรฐาน

การศึกษา 

 

 

แบบประเมินมาตรฐาน

การศึกษา 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครบตามข้ันตอน  มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ 

ตามกฏกระทรวง 

                                            ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอโครงการ                                          

       (นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว) 

               ลงชื่อ .................................................. ผู้พิจารณาโครงการ                                          

       (นางขวัญเมือง พิกุลเงิน) 

            หวัหน้างานนโยบายและแผนงาน 

   

               ลงชื่อ .................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 

                  (นางยินดี ช่วยปลอด) 

                                                         หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

 

     ลงชื่อ  ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ  

       (นายประวีณ วีรเสนีย์)  

                  ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
ที่  13/ ๒๕๖4 
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เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 256๕  
…………...................………………. 

เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 256๕ ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมได้ดำเนิน
ไปอย่างครบถ้วน และใช้พัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
บุคคล เพื่อดำเนินการรับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 256๕ ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายประวีณ วีรเสนีย์  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
1.2 นางจินดา   แขวงรถ  ครูชำนาญการ        รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
1.4 นางเนธิภัค พรมบุญแก้ว ครูชำนาญการ                  กรรมการ 
1.5 นายธีรชัย ชื่นชูวงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
1.6 นางยินดี  ช่วยปลอด ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
1.7 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน  ครูชำนาญการ           กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและควบคุมการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 256๕ ของโรงเรียน 

2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
2.1 นายประวีณ วีรเสนีย์  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ         รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสาววริษฐา กมลเนตร ครู           กรรมการ 
2.4 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
2.5 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน  ครูชำนาญการ             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดำเนินการประสานและจัดกิจกรรมจัดอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปี
การศึกษา 256๕ 

3. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 256๕ประกอบด้วย 
3.1 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน  ครูชำนาญการ             ประธานกรรมการ 
3.2 นางยินดี ช่วยปลอด ครูชำนาญการพิเศษ        รองประธานกรรมการ 
3.๓ นางจินดา แขวงรถ  ครูชำนาญการ         กรรมการ 
3.๔ นายธีรชัย ชื่นชูวงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
3.๕ นางเนธิภัค พรมบุญแก้ว ครูชำนาญการ  กรรมการ 
3.๖ นางกันนิกา มีอารีย์  ครู   กรรมการ 
3.๗ นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.๘ นางสาววริษฐา กมลเนตร ครู   กรรมการ 
3.๙ นางสาวแสงรวี แสงสม  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
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3.1๐ นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.1๑ นายจตุพร ไชยเพชร ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.1๒ นายสันติภาพ เขียวปากพนัง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.1๓ นางสาวอนุสรา   พัตหาญ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๑๔ นางสาวรุ่งรวิน  นาคโต            ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ 
3.1๕ นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล ครู   กรรมการและเลขานุการ 
3.1๖ นางสาวปรารถนา  เงเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดำเนินการและประสานงานระดมความคิดเห็นเป็นกลุ่มงานและกลุ่มสาระเพื่อเขียน

โครงการในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปี
การศึกษา 2564 

4. คณะกรรมการกลั ่นกรองและพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 256๕ 
ประกอบด้วย 

4.1 นายประวีณ วีรเสนีย์  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
4.2 นางจินดา แขวงรถ  ครูชำนาญการ        กรรมการ 
4.3 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว  ครูชำนาญการ        กรรมการ 
4.4 นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว  ครูชำนาญการ        กรรมการ 
4.5 นายธีรชัย ชื่นชูวงศ์  ครูชำนาญการ        กรรมการ 
4.6 นางยินดี ช่วยปลอด ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
4.7 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน  ครูชำนาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ดำเนินการประสานงานระดมความคิดเห็นพิจารณางบประมาณจัดสรรเพื่อใช้
ประกอบการจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 256๕ 

5. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 256๕ 
ประกอบด้วย 
5.1 นางขวัญเมือง พิกุลเงิน   ครูชำนาญการ       ประธานกรรมการ 
5.2 นางยินดี ช่วยปลอด ครูชำนาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ 
5.3 นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
5.4 นางสาววริษฐา กมลเนตร ครู        กรรมการ 
5.5 นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
5.6 นายศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล ครู        กรรมการและเลขานุการ 
5.7 นางสาวปรารถนา  เงเลิศ  เจ้าหน้าที่ธุรการ       กรรมการและผู้เลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดทำรูปเล่ม การจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 256๕ และเสนอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ได้ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
   
  สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 
             (นายประวีณ  วีรเสนีย์) 
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
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