
๑ 

 

ตารางแสดงโครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ของโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 

ฝาย โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

วิชาการ ๑. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ ๒๓๙,๐๐๐ - ๒๓๙,๐๐๐ 

๒. สงเสริมศักยภาพการเรียนรูของ

ผูเรียน 

๒,๒๐๕,๒๕๐ ๔,๔๒๐,๐๐๐ ๖,๖๒๕,๒๕๐ 

๓.แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ๓๒,๙๐๐ - ๓๒,๙๐๐ 

๔. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๙๔,๓๖๐ - ๙๔,๓๖๐ 

รวม ๒,๕๗๑,๕๑๐ ๔,๔๒๐,๐๐๐ ๖,๙๙๑,๕๑๐ 

บริหารท่ัวไป ๑. พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพ

สิ่งแวดลอม 

๑,๐๕๔,๑๑๒ - ๑,๐๕๔,๑๑๒ 

๒. สงเสริมสุขภาพอนามัย ๔๔,๐๙๐ - ๔๔,๐๙๐ 

๓. บริการชุมชนและประชาสัมพันธ - - - 

รวม ๑,๐๙๘,๒๐๒ - ๑,๐๙๘,๒๐๒ 

กิจการ

นักเรียน 

๑. ศาสน ราษฎร รัฐพิธี สงเสริม

คานิยมท่ีดีของไทย 

๓๑,๐๐๐ - ๓๑,๐๐๐ 

๒. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ๑๑๖,๑๐๐ - ๑๑๖,๑๐๐ 

รวม ๑๔๗,๑๐๐ - ๑๔๗,๑๐๐ 

งบประมาณ

และงาน

บุคคล 

๑. พัฒนาบุคลากรสูความเปนมือ

อาชีพแบบยั่งยืน 

๖๓๕,๘๑๕ - ๖๓๕,๘๑๕ 

๒. พัฒนาระบบบริหารงาน

งบประมาณแบบสมดุล 

- - - 

รวม ๖๓๕,๘๑๕ - ๖๓๕,๘๑๕ 

แผนงานและ

ประกัน

คุณภาพ

สถานศึกษา 

๑. พัฒนาแผนงานและระบบ

สารสนเทศ 

๔๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ 

๒. พัฒนางานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๔๕,๐๐๐ - ๓๔๕,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๔,๗๙๗,๖๒๗ ๔,๔๒๐,๐๐๐ ๙,๒๑๗,๖๒๗ 

 

ตารางแสดงโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

ฝาย โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี รวม 



๒ 

 

วิชาการ ๑. สงเสริมความเปนเลิศนักเรียนสู

สากล  

- ๑,๓๖๗,๘๘๐ ๑,๓๖๗,๘๘๐ 

กิจการ

นักเรียน 

๒. นอกกลุมสาระ พัฒนาทักษะชีวิต   - ๗๕๖,๙๓๕ ๗๕๖,๙๓๕ 

รวมท้ังส้ิน - ๒,๑๒๔,๘๑๕ ๒,๑๒๔,๘๑๕ 



๓ 

 

ตารางแสดงโครงการของฝายวิชาการ 

 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๑.  โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ    

 ๑.๑ จัดทําอบรมและพัฒนาหลักสูตร  การเรียนรู

บูรณาการแบบครบวงจร / ศึกษาแลกเปลี่ยนรูกับครู

ตางโรงเรียน      

๑๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 ๑.๒ พัฒนาเว็บไซดและขอมูลสารสนเทศ ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

 ๑.๓ พัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ 

 ๑.๔ พัฒนาระบบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยของ

นักเรียน  (GPA) 

๒๐,๐๐๐ 

 

- 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๑.๕ พัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู - - - 

 ๑.๖ จัดระบบงานวิชาการและนิทรรศการ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 

 ๑.๗ จัดซ้ือสิ่งพิมพ/แบบพิมพเอกสารบันทึกผลการ

เรียน  (ปพ.)  
๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 

 ๑.๘ จัดตารางเรียนตารางสอน - - - 

 ๑.๙ พัฒนาระบบตรวจสอบการเขาชั้นเรียนของ

นักเรียน 

- - - 

 ๑.๑๐ สงเสริมการวิจัย - - - 

 ๑.๑๑ สงเสริมการเรียนรูจากการอาน    ๘๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ 

รวม   ๒๓๙,๐๐๐ - ๒๓๙,๐๐๐ 

๒. สงเสริมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน    

 ๒.๑ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                    

                           (ยอดเงินรวม ๑๕,๕๖๐ บาท) 

   

  ๒.๑.๑  การแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร - - - 

  ๒.๑.๒ การแขงขัน A-MATH, ZUDOKU,๑๘๐ IQ - - - 

  ๒.๑.๓ โครงงานคณิตศาสตร ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ 

  ๒.๑.๔ พัฒนานักเรียนท่ีบกพรองทางคณิตศาสตร - - - 

  ๒.๑.๕ คณิตศาสตรสัญจร ๘,๐๖๐ - ๘,๐๖๐ 

  ๒.๑.๖ หองเรียนคุณภาพ - - - 

  ๒.๑.๗ อบรมการผลิตสื่อการสอน ๓,๕๐๐ - ๓,๕๐๐ 

๒.๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

(ยอดเงินรวม ๙๐,๐๐๐ บาท) 

   

   ๒.๒.๑ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - - - 



๔ 

 

   ๒.๒.๒ พัฒนาหองสมุดกลุมสาระวิทยาศาสตร ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

   ๒.๒.๓ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตร  ๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ 

   ๒.๒.๔ พัฒนาระบบโสต  ทัศนูปกรณหองเรียน   

 

 

- - - 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

 ๒.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

(ยอดเงินรวม ๓๐,๐๐๐ บาท) 

   

   ๒.๓.๑ พัฒนาแหลงเรียนรู ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

   ๒.๓.๒ สัปดาหวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

 ๒.๔ กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ  

(ยอดเงินรวม ๑๙,๘๐๐ บาท) 

   

  ๒.๔.๑ "พิพิธภัณฑภูมิบาน ภูมิเมืองอําเภอกระสัง” ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

  ๒.๔.๒ สงเสริมการเรียนรูสูอาเซียน ๖,๘๐๐ - ๖,๘๐๐ 

  ๒.๔.๓ กิจกรรมหองเรียนชีวิต  ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - 

  ๒.๔.๔ กิจกรรมตอบปญหาธรรมะ  “ทางกาวหนา”    ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

๒.๕ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

(ยอดเงินรวม ๑๕๓,๖๙๐ บาท) 

   

  ๒.๕.๑ พัฒนาการเรียนการสอน ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

  ๒.๕.๒ พัฒนาแหลงเรียนรู ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

  ๒.๕.๓ รักษสืบสานงานนาฏศิลปไทย ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

  ๒.๕.๔ ปรับปรุงพัฒนาวงดนตรีพ้ืนเมืองโปงลาง  ๖๓,๖๙๐ - ๖๓,๖๙๐ 

  ๒.๕.๕ ปรับปรุงพัฒนาวงดนตรีสากลและวงโยทวาทิต   ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 

  ๒.๕.๖ เครื่องเสียงใชในการเรียนการสอน - - - 

๒.๖  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี            (ยอดเงินรวม ๑๙๒,๒๐๐ บาท) 

   

  ๒.๖.๑ พัฒนาการเรียนการสอนงาน คหกรรม ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

  ๒.๖.๒ พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

  ๒.๖.๓ พัฒนาการเรียนการสอนงานชาง ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

  ๒.๖.๔ พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร ๑๑,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ 

  ๒.๖.๕ พัฒนาหองปฎิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร  ๕ ๑๒๑,๒๐๐ - ๑๒๑,๒๐๐ 

 ๒.๗ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

(ยอดเงินรวม ๑๖,๐๐๐ บาท) 

   



๕ 

 

  ๒.๗.๑ “มิงกาลาบา” สวัสดเีมียนมาร - - - 

  ๒.๗.๒ Talkative  Man – คนชางพูด - - - 

  ๒.๗.๓ “Thunder Puzzle”  ปริศนาฟาแลบ ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

  ๒.๗.๔ Smart Board  สงเสริมการอานคิด - - - 

  ๒.๗.๕ สงเสริมการเรียนการสอน - - - 

  ๒.๗.๖ พัฒนาแหลงเรียนรูกลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ 

  ๒.๗.๗ วันคริสมาสต 

 

 

๙,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

 ๒.๘ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                 

                         (ยอดเงินรวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท) 

   

  ๒.๘.๑ พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา 

- - - 

 ๒.๘.๒ สงเสริมนักกีฬาสูความเปนเลิศ      ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ 

 ๒.๙ จัดจางครูและบุคลากร  ๑,๓๘๘,๐๐๐ ๒,๙๘๐,๐๐๐ ๔,๓๖๘,๐๐๐ 

 ๒.๑๐ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

ป พ.ศ.๒๕๕๘ 

- ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ 

รวม ๒,๒๐๕,๒๕๐ ๔,๔๒๐,๐๐๐ ๖,๖๒๕,๒๕๐ 

๓. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ    

 ๓.๑  จัดซ้ือสื่ออุปกรณการแนะแนว - - - 

 ๓.๒  พ่ีพบนอง ๙,๙๐๐ - ๙,๙๐๐ 

 ๓.๓  สัมผสัรอบรั้วอุดมศึกษา - - - 

 ๓.๔  นิทรรศการแนะแนวการศึกษา และอาชีพ - - - 

 ๓.๕  ติดตามผลการแนะแนว - - - 

 ๓.๖  ปฐมนิเทศ ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ 

 ๓.๗  ปจฉิมนิเทศ ๙,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ 

 ๓.๘  จัดปายนิเทศ - - - 

 ๓.๙  การจัดการศึกษาเด็กพิเศษ                                                  - - - 

 ๓.๑๐ กรุไทยยุววาณิช ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

รวม ๓๒,๙๐๐ - ๓๒,๙๐๐ 

๔.  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน     

 ๔.๑  การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๔ ๗๔,๐๖๐ - ๗๔,๐๖๐ 



๖ 

 

ดาน 

 ๔.๒  จัดอบรมครูการจัดการเรียนรูกับงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

๑๓,๕๐๐ - ๑๓,๕๐๐ 

 ๔.๓  จัดแหลงเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                             ๖,๘๐๐ - ๖,๘๐๐ 

รวม ๙๔,๓๖๐ - ๙๔,๓๖๐ 

รวมท้ังส้ิน ๒,๕๗๑,๕๑๐ ๔,๔๒๐,๐๐๐ ๖,๙๙๑,๕๑๐ 

 



๗ 

 

ตารางแสดงโครงการของฝายบริหารท่ัวไป 

 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๑.  พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพส่ิงแวดลอม    

 ๑.๑ พัฒนางานสารบรรณฝายบริหารท่ัวไป - - - 

 ๑.๒โรงจอดรถครูขางบานพักตํารวจขนาด ๓๒๐ ม๒ ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ 

 ๑.๓ ถนนลานจอดรถหนาอาคาร ๕ ๑๔๙,๑๑๒ - ๑๔๙,๑๑๒ 

 ๑.๔ อาคารรับรองแขกหองโสตทัศนศึกษา ๓๘๕,๐๐๐ - ๓๘๕,๐๐๐ 

 ๑.๕ หองเก็บวัสดุครุภัณฑงานดนตร ี ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

 ๑.๖ ปรับปรุงโรงฝกงานวิชาเกษตร ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

 ๑.๗ รองระบายน้ําหลังอาคารศิลปะ ขางสนามฟุตบอล

และสนามบาสเกตบอล   

- - - 

 ๑.๘ หองรับรองและหองน้ําหลังหองโสตฯ - - - 

 ๑.๙ ปรับปรุงไฟฟาอาคาร ๒ และอาคาร ๓ - - - 

 ๑.๑๐ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและวัสดุครุภัณฑ - - - 

 ๑.๑๑ ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 

 ๑.๑๒ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยใชกิจกรรม ๕ - - - 

 ๑.๑๓ เครื่องเสียงกิจกรรมกลางแจงและงานท่ัวไป ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

 ๑.๑๔ เครื่องเสียงกิจกรรมงานโสต ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

รวม ๑,๐๕๔,๑๑๒ - ๑,๐๕๔,๑๑๒ 

๒.  สงเสริมสุขภาพอนามัย    

 ๒.๑  จัดตรวจสุขภาพนักเรียน  ชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง  

ตรวจสายตา 

- - - 

 ๒.๒  จัดซ้ือวัสดุ  ครุภัณฑ  เวชภัณฑ ๓๕,๕๐๐ - ๓๕,๕๐๐ 

 ๒.๓  จัดปายนิเทศ  ๘  เรื่อง / ป ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

 ๒.๔  ฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

 ๒.๕ อบรมผูนําเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

 ๒.๖ วัยใสไรพุง ๓,๕๙๐ - ๓,๕๙๐ 

 ๒.๗ สงเสริมพลานามัยของนักเรียน ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

รวม ๔๔,๐๙๐ - ๔๔,๐๙๐ 

๓.  บริการชุมชนและประชาสัมพันธ    

 ๓.๑  เผยแพรความรูสูสารธารณชน - - - 

 ๓.๒ จัดทําขาวประชาสัมพันธของโรงเรียน - - - 



๘ 

 

 ๓.๓  กิจกรรมเสียงตามสาย  “เชาวันใหมกับฝาย

บริการ 

- - - 

 ๓.๔ ประชาสัมพันธเพ่ืออวยพรวันเกิดบุคลากรใน

โรงเรียน 

 

 

- - - 

โครงการ /กิจกรรม เงิน 

อุดหนุน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

 ๓.๕ จัดบอรดประชาสัมพันธแจงขาวสาร - - - 

 ๓.๖ สงเสริมอาชีพอิสระ - - - 

 ๓.๗ งานปฏิคมโรงเรยีน - - - 

 ๓.๘ บริการดนตรีและดุริยางค - - - 

รวม - - - 

รวมท้ังส้ิน ๑,๐๙๘,๒๐๒ - ๑,๐๙๘,๒๐๒ 

 



๙ 

 

ตารางแสดงโครงการของฝายกิจการนักเรียน 

 

โครงการ /กิจกรรม เงิน 

อุดหนุน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

๑. ศาสน ราษฎร รัฐพิธี สงเสริม    

 ๑.๑ โรงเรียนสุจริต ๑,๐๐๐ - - 

 ๑.๒ โรงเรียนวิถีพุทธ - - - 

 ๑.๓ สํานึกพลเมือง (project citizen) - - - 

 ๑.๔ วันรฐัพิธี รําลึกคุณความดี พอแมของแผนดิน ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

 ๑.๕ ขยะรีไซเคิล เสริมสรางรายได - - - 

 ๑.๖ เกง ดี มีวิชาจึงมาประชันขันแขง - - - 

 ๑.๗ ไหวคร ู ๗,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ 

 ๑.๘ วินัยจราจร ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

 ๑.๙ ตามรอยพออยูอยางพอเพียง - - - 

 ๑.๑๐ การพัฒนาบุคลากรกลุมบริหารกิจการนักเรียน - - - 

 ๑.๑๑ คนดีศรีกระสัง - - - 

รวม ๓๑,๐๐๐ - ๓๑,๐๐๐ 

 ๒. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน    

  ๒.๑ การบริหารฝายกิจการนักเรียน - - - 

  ๒.๒ ติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ิมเติม ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ 

  ๒.๓ ประชุมผูปกครอง ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

  ๒.๔ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ๕๘,๑๐๐ - ๕๘,๑๐๐ 

  ๒.๕ เพ่ือนใจวัยรุน - - - 

  ๒.๖ ดาวแดง - - - 

  ๒.๗ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - - - 

  ๒.๘ รณรงคตอตานยาเสพติดและสถานศึกษาสีขาว ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

  ๒.๙ วันเอดสโลก ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

รวม ๑๑๖,๑๐๐ - ๑๑๖,๑๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๑๔๗,๑๐๐ - ๑๔๗,๑๐๐ 



๑๐ 

 

ตารางแสดงโครงการของฝายงบประมาณและงานบุคคล 

 

โครงการ /กิจกรรม เงิน 

อุดหนุน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

๑. พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพแบบย่ังยืน    

 ๑.๑ ประชุมอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน ๖๓๕,๘๑๕ - - 

 ๑.๒ พัฒนางานบุคลากร - - - 

 รวม ๖๓๕,๘๑๕ - ๖๓๕,๘๑๕ 

๒. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณแบบสมดุล    

 ๒.๑ พัฒนาระบบบบริหารงานงบประมาณแบบสมดลุ - - - 

รวม - - - 

รวมท้ังส้ิน ๖๓๕,๘๑๕ - ๖๓๕,๘๑๕ 

 



๑๑ 

 

ตารางแสดงโครงการของฝายแผนงานและประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 

โครงการ /กิจกรรม เงิน 

อุดหนุน 

เงินอ่ืนๆ รวม 

 ๑. พัฒนาแผนงานและระบบสารสนเทศ    

 ๑.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป - - - 

 ๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ - - - 

 ๑.๓ พัฒนางานสํานักงาน - - - 

 ๑.๔ ประเมินโครงการพิเศษ ๔๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ 

รวม ๔๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ 

 ๒. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา    

  ๒.๑ ทําหองงานประกันคุณภาพการศึกษา  ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๓๔๕,๐๐๐ - ๓๔๕,๐๐๐ 

 

 



๑๒ 

 

โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

งบ
วิช

าก
าร

 

งบ
 IC

T 

งบ
คุณ

ธร
รม

 

งบ
 

ทัศ
นศ

ึกษ
า 

รวม 

  ๑.สงเสริมความเปนเลิศนักเรียนสูสากล  

 ๑.๑ คายคณิตศาสตร  

 

√ 

    

๓๗,๒๖๕ 

 ๑.๒ คายยุวศิลปน √    ๒๐,๐๐๐ 

 ๑.๓ คายภาษาอังกฤษ  √    ๖,๖๐๐ 

 ๑.๔ สงเสริมการเรียนรูสูอาเซียน  √    ๓,๘๐๐ 

 ๑.๕ พัฒนาทางสังคมศึกษาเพ่ือสูความเปนเลิศ  √    ๑๔,๘๐๐ 

 ๑.๖ แขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร √    ๓๐,๐๐๐ 

 ๑.๗ ประกวด/แขงขันงานศิลปะหัตถกรรม  √    ๒๔๐,๐๐๐ 

 ๑.๘ เตรียมความพรอมนักเรียนสูรั้วอุดมศึกษา  √    ๒๙๐,๔๑๕ 

 ๑.๙ สงเสริมการเรียนรูจากการใชอินเตอรเนต  √   ๒๙๐,๐๐๐ 

 ๑.๑๐ พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร   √   ๖๐,๐๐๐ 

 ๑.๑๑ จัดซ้ือคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน   √   ๓๗๕,๐๐๐ 

๒. นอกกลุมสาระ พัฒนาทักษะชีวิต        

 ๒.๑ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรมลูกเสือ ยุว

กาชาด และบําเพ็ญประโยชน ระดับชั้น ม. ๑  

  √  ๒๐,๐๐๐ 

 ๒.๒ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ระดับชั้น ม.๑    √ ๑๐๓,๖๒๐ 

 ๒.๓ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรมลูกเสือ ยุว

กาชาด และบําเพ็ญประโยชน ระดับชั้นม.๒  

  √  ๒๐,๐๐๐ 

 ๒.๔ ทัศนศึกษานอกสถานท่ีระดับชั้น ม.๒     √ ๑๑๕,๒๘๐ 

 ๒.๕ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรมลูกเสือ ยุว

กาชาด และบําเพ็ญประโยชน ระดับชั้น ม.๓   

  √  ๒๐,๐๐๐ 

 ๒.๖ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ระดับชั้นม. ๓     √ ๑๑๐,๐๐๐ 

 ๒.๗ คายคุณธรรมนําชีวิต ระดับชั้นม. ๔     √  ๒๐,๐๐๐ 



๑๓ 

 

 ๒.๘ ทัศนศึกษานอกสถานท่ีระดับชั้นม. ๔     √ ๙๐,๙๖๐ 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย รวม 

งบ
วิช

าก
าร

 

งบ
 IC

T 

งบ
คุณ

ธร
รม

 

งบ
 

ทัศ
นศ

ึกษ
า 

 ๒.๙ สงเสริมการคิดดี  ทําดี ระดับชั้นม. ๕    √  ๑๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๐ พัฒนาคุณภาพนักเรียนสูสากลระดับชั้นม. ๕    √  ๑๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๑ ทัศนศึกษานอกสถานท่ีระดับชั้นม.๕ -    √ ๑๑๔,๒๓๗.๕๐ 

 ๒.๑๒ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมระดบัชั้นม.๖    √  ๒๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๓ ทัศนศึกษานอกสถานท่ีระดับชั้นม.๖      √ ๑๐๒,๘๓๗.๓๐ 

 

งบเรียนฟรี วิชาการ รวม ๖๔๒,๘๘๐ บาท 

  ICT  ๗๒๕,๐๐๐ บาท 

  คุณธรรม  ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

  ทัศนศึกษา         ๖๓๖,๙๓๔.๘๐ บาท 



๑๔ 

 

กลยุทธโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 ๑.  เรงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสากลโดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย 

 ๒.  สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตามจุดเนนของการจัด 

 การศึกษา 

 ๓.  เรงรัดพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตาม

 วิสัยทัศน เกิดความพึงพอใจจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

 ๔.  สงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถสื่อสาร

 ดวยภาษาตางประเทศท่ีสองอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๕.  สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน การสืบคนในทุกโอกาส 

 ๖.  สงเสริมสนับสนุนการใชระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียน

 การสอน 

 ๗.  สงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชคุณธรรม   

 นําความรู 

 

กลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 ๑.  พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตามมาตรฐานสากลเพ่ือสู   

 ความเปนเลิศ 

 ๒.  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกในความเปนชาติ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ          

 เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓.  ใหประชากรในวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และครอบคลุม 

 ๔.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

 คุณภาพ                          

 ๕.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน   

 

กลยุทธสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๑.  พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถดาน 

 เทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

 ๒.  ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

 พอเพียง 

 ๓.  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

 ศักยภาพ 

 ๔.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 



๑๕ 

 

 ๕.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวการกระจายอํานาจหลักธรรมภิบาล เนน

 การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสงเสริม และ

 สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ๖.  พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ียากลําบาก 

 

 

 



๑๖ 

 

ช่ือโครงการ   พัฒนาระบบงานวิชาการ 

สนองกลยุทธโรงเรียน ขอท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๖  

สนองกลยุทธ สพม.  ขอท่ี  ๓  

สนองกลยุทธ สพฐ.   ขอท่ี ๑, ๓, ๕ 

รหัสกิจกรรมยอย  ๑๙๑ 

ลักษณะโครงการ         (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ  งานวิชาการ 

ผูรับผิดชอบ     นายชนัญู  ทะนวนรัมย 

ระยะเวลาดําเนินการ       ๑  ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม เปนโรงเรียนหนึ่งในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  หรือ World-

Class Standard School  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนวิธีการหนึ่งท่ีสถานศึกษาตองปฏิบัติ   โดย

มีจุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพ เปนพลเมืองโลก    ดังนั้นโครงการพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียง

มาตรฐานสากลจึงเปนมาตรการในการขับเคลื่อนการสราง และใชหลักสูตรทางเลือก  โดยยึดหลักสูตร

การศึกษาแกนกลางข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนสําคัญ   ซ่ึงหลักการในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมารฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ    

การใชแหลงเรียนรู  และการสรางเครือขายรวมมือจากชุมชนสถานศึกษา  แหลงวิทยาการ  สถาน

ประกอบการและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดกระบวนการเรียนรู    พัฒนาทักษะความถนัดเฉพาะทางดาน

วิชาการ ดานวิชาชีพใหผูเรียนไดแสดงออกซ่ึงความสามารถท่ีตนเองถนัดอยางตอเนื่องและสามารถนํา

ความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ 

 ดังนั้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน จําเปนตองพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนให

เปนไปตามยุคสมัย และสนับสนนุนโยบายการพัฒนาของรัฐ ระบบการบริหารวิชาการนับเปนปจจัยพ้ืนฐาน

ท่ีสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนอันไดแก กรพัฒนาหลักสูตรสูมาตรฐานสากล การ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การซอมเสริมการเรียนรู การพัฒนาระบบทะเบียน จัดทําฐานขอมูลผูเรียน

ใหเปนปจจุบัน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหาร

จัดการ เปนแหลงสืบคน แหลงเรียนรูแกนักเรียน  

ซ่ึงพัฒนาดังกลาวมีความจําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ บุคลากรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในการ

เสริมสรางศักยภาพ และพัฒนาระบบเครื่องมือ อุปกรณ ใหท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับความตองการของ

ผูเรียน ครู ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๒. วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือใหไดหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 



๑๗ 

 

 ๒. เพ่ือใหเกิดการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 

  ๓. เพ่ือใหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถความ

ถนัด และความสนใจของผูเรียน 

 ๔. ครูไดรับการสนับสนุนใหจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได

ดวยตนเอง 

 ๕. ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู 

 ๖. สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ 

 ๗. ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจตอผลการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 ๘. หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก 

พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

 ๙. หองสมุดสามารถใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและ

หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 ๑๐. สถานศึกษานําระบบเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ 

 ๑๑. สถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม

แหงการเรียนรู 

 ๑๒. ครูมีนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู 

 ๑๓. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูผาน

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๑๔. ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลใชขอมูลผูเรียนในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

  ๑๕. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ

พัฒนาการทางสติปญญา 

 ๑๖. ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการใน

การจดัการเรียนรู 

 ๑๗. ครูมีวิจัยและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลในการการ

ปรับการสอน 

 ๑๘. ครูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 

 ๑๙. ครูมีการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๓. เปาหมาย 

 ๓.๑ ดานคุณภาพ 



๑๘ 

 

  ๑.  หลักสูตรพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมารฐานของหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษาชาติ 

  ๒.  โรงเรียน มีและใชหลักสูตรพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเปนพลโลก 

  ๓.  โรงเรียนใชหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยมีการใชแหลงเรียนรู และการสราง

เครือขายรวมมือจากชุมชนสถานศึกษา แหลงวิทยาการ สถานประกอบการและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการ

จัดกระบวนการเรียนรู 

  ๔.  โรงเรียนมีหนังสือ/ตําราเรียนท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอยางเพียงพอ 

  ๕. งานวิชาการมีวัสดุ อุปกรณ โปรแกรม ในการใหบริการนักเรียน ครู ผูปกครอง และหนวยงาน

ตางๆ อยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

  ๖. ระบบเครือขายและสารสนเทศสามารถใชเพ่ือการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และ

การใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับความตองการของผูเรียน ครู และชุมชน การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  ๗. ครู จํานวน ๑๒๐  คนมีความรูและใชระบบการดําเนินการทางวิชาการสําหรับการจัด

นิทรรศการทางวิชาการและนักเรียน จํานวน ๒,๘๕๖ คนไดรับการบริการดานวิชาการอยางท่ัวถึง 

 ๓.๒ ดานปริมาณ 

  ๑.  ผูบริหาร และ ครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลรอยละ ๑๐๐ 

  ๒.  นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมารฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ 

รอยละ ๑๐๐ 

  ๓.  โรงเรียนมีหนังสือ/ตําราเรียนท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอยางเพียงพอ รอยละ๘๐ 

  ๔. งานวิชาการมีวัสดุ อุปกรณ โปรแกรม ท่ีใชในการดําเนินงานอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

  ๕.  มีระบบเครือขายและ WiFi ท่ีครอบคลุมอาคารเรียน บรเิวณภายในโรงเรียนไมนอยกวา 

รอยละ ๘๐ ของพ้ืนท่ี 

  ๖. จัดนิทรรศการทางวิชาการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  ประชุมวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินการ 

     ในปท่ีผานมา 

๑๑ 

กิจกรรม 

ส.ค. ๕๗ 
รองฯ ประถม 

๒.  จัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๑๑ 

กิจกรรม 

ก.ย. ๕๗ 
ครูสด  

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

     ดําเนินการ 

๑๑ 

กิจกรรม 

ก.ย. ๕๗ 

 
ครูสด  



๑๙ 

 

๔.  ดําเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดรับ 

     การอนุมัติ 

   

   ๔.๑ จัดทําอบรมและพัฒนาหลักสูตร  การเรียนรู

บูรณาการแบบครบวงจร / ศึกษาแลกเปลี่ยนรูกับครู

ตางโรงเรียน  

       -วิเคราะหปญหาของการใชหลักสูตร 

    -หาแนวทางการพัฒนาและการแกปญหา 

    -รวบรวมขอมูลผลการวิเคราะหหลักสูตร/ แนว

ทางการจัดทําหลักสูตร 

    -จัดทําหลักสูตรมาตรฐานสากล  

    -นําหลักสูตรไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

โรงเรียน 

    -ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูตางโรงเรียน 

    -นิเทศ/ติดตามผล 

 

 

 

๑ ครั้ง/ป ๑ ต.ค.๕๗ – 

๓๐ก.ย.๕๘ 

นายชนัญู/ 

งานหลักสูตร

โรงเรียน 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๔.๒ พัฒนาเว็บไซดและขอมูลสารสนเทศ 

    -วางแผนการจัดทําแผนการพัฒนาเว็บไซตของ

โรงเรียน 

    -จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณซอมบํารุง 

    -ดําเนินการตามแผนงาน 

    -ประเมินผลกิจกรรมตลอดปงบประมาณ 

๒ ครั้ง/ป ๑ ต.ค. ๕๗– 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 

 

ครูอมรรัตน 

๔.๓ พัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

    -ทํา Site Surveys ระบบไรสาย 

    -ประเมินความคุมคาในการซอม 

    -จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณซอมบํารุง                                                                        

๒ ครั้ง/ป ๑ ต.ค. ๕๗– 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 

  

ครูอมรรัตน 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

    -ดําเนินการซอม / ติดตั้งระบบเครือขาย 

    -ประเมินผลกิจกรรมตลอดปงบประมาณ 

   

๔.๔ พัฒนาระบบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยของ

นักเรียน  (GPA) 

    -ดําเนินการปรบัปรุง / พัฒนาระบบงาน / จัดซ้ือ

วัสดุ อุปกรณ โปรแกรมท่ีจําเปน 

    -ประเมินผลกิจกรรมตลอดปงบประมาณ 

    -รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

๔ ครั้ง/ป ๑ ต.ค. ๕๗– 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 

 

ครูสุริยันต  / 

งานGPA ฝาย

วิชาการ 

๔.๕ พัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู 

    -สํารวจแหลงสื่อ และแหลงเรียนรูภายใน

ภายนอก 

    -จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู 

    -รณรงค  สงเสริม  ใหแตละกลุมสาระการเรียนรู

ใชสื่อ  และแหลงเรียนรู 

๔ ครั้ง/ป ๑ ต.ค. ๕๗– 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 

 

ครูอิสรีย 

๔.๖ จัดระบบงานวิชาการและนิทรรศการวิชาการ 

    -ดําเนินงานตามโครงการปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

๒ ครั้ง/ป ๑ ต.ค. ๕๗– 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 

ครูชนัญู 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๔.๗ จัดซ้ือสิ่งพิมพ/แบบพิมเอกสารบันทึกผลการ

เรียน  (ปพ.) 

    -จัดทําและเสนอจัดซ้ือ 

    -ครูประจําวิชานําปพ๕ ไปใชจัดทําขอมูลการวัด

และประเมินผล ในรายวิชาท่ีสอน 

    -ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๑-๖ มีปพ๖ เพ่ือรายงานผล

การเรียน ใหผูบริหารและผูปกครองรับทราบ 

๒ ครั้ง/ป ๑ ต.ค. ๕๗– 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 

งานวัดผล 

๔.๘ ตารางเรียนตารางสอน ๒ ครั้ง/ป ชวงท่ี ๑ 

ต.ค.-พ.ย. ๕๗ 

ชวงท่ี ๒ 

ครูกอบเกียรติ 



๒๑ 

 

เม.ย.-พ.ค.๕๘ 

๔.๙ พัฒนาระบบตรวจสอบการเขาชั้นเรียนของ

นักเรียน 

   -พัฒนาระบบตรวจสอบการเขาชั้นเรียน 

   -จัดทําแบบบันทึกการเขาชั้นเรียน 

๔ ครั้ง/ป ๑ ต.ค. ๕๗– 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 

ครูบัวผัน 

   -ดําเนินการจัดเก็บขอมูลการเขาชั้นเรียน 

   -รวบรวมขอมูลการเขาชั้นเรียน 

   -บันทึกขอมูลการเขาชั้นเรียนของนักเรียนผาน

ระบบอินเทอรเน็ต 

   -ตรวจสอบการเขาชั้นเรียนผานอินเทอรเน็ต 

   

๔.๑๐ สงเสริมการวิจัย 

    -ดําเนินงานตามแผน 

    -จัดหาแหลงขอมูล 

    -จัดทีมงานท่ีปรึกษาในการทําวิจัย 

๒ ครั้ง/ป ชวงท่ี ๑ 

ต.ค.-พ.ย. 

๕๗ 

ชวงท่ี ๒ 

เม.ย.-พ.ค.๕๘ 

ครูชนัญู 

๔.๑๑ สงเสริมการเรียนรูจากการอาน    

    -จัดซ้ือหนังสือความรูท่ัวไป 

    -หนังสือพิมพ วารสาร 

    -ลงทะเบียนรับ 

    -ดําเนินการใหบริการ 

    -จัดทําสถิติการเขาใชบริการ 

    -จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

    -จัดงานสัปดาหหองสมุด 

    -ปายไวนิลคําขวัญหองสมุด 

๔ กิจกรรม  

๑ พ.ย. ๕๗ , 

๑ มิ.ย. ๕๘ 

 

 

๑พ.ย. ๕๗ –

๓๐ ก.ย.๕๘ 

๑-๗ ส.ค.๕๘ 

๑–๓๐พ.ย.๕๗ 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 

งานหองสมุด 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอ 

      ฝายบริหาร 

๓  ชุด ก.ย. ๕๘ 
ครูชนัญู          

 

๕. งบประมาณท่ีใช 

  เงินงบประมาณ    ๒๓๙,๐๐๐  บาท 

  เงินอ่ืนๆ                              -  บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๒๓๙,๐๐๐  บาท  



๒๒ 

 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ จัดทําอบรมและพัฒนาหลักสูตร  การเรียนรูบูรณาการ

แบบครบวงจร / ศึกษาแลกเปลี่ยนรูกับครูตางโรงเรียน      

    - กิจกรรมจัดทําอบรมและพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู

บูรณาการแบบครบวงจร (๑×๑๐,๐๐๐) 

    - ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูตางโรงเรียน 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

- 

รวม ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๕.๒ พัฒนาเว็บไซดและขอมูลสารสนเทศ 

    -คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต 

    -คา Domain name www.krasang.ac.th 

    -วัสดุ อุปกรณ                               

๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

รวม ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

๕.๓ พัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

    -อุปกรณซอมบํารุงคอมพิวเตอรตามรายการสํารวจ 

    -อุปกรณระบบเครือขาย 

    -อุปกรณ / โปรแกรมจัดทําระบบเก็บ Log ตาม พรบ.

คอมพิวเตอร 

๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ 

รวม ๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ 

๕.๔ พัฒนาระบบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน  

(GPA) 

    -คาวัสดุสิ้นเปลือง (๑×๑๕,๐๐๐) 

    -คาวัสดุ วัสดุ อุปกรณ โปรแกรม (๑×๕,๐๐๐) 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

- 

- 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

รวม ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

๕.๕ พัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู - - - 

รวม 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

http://www.krasang.ac.th/


๒๓ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๖ จัดระบบงานวิชาการและนิทรรศการ 

    -คาวัสดุจัดนิทรรศการ ๘ กลุมสาระฯกับ ๑ งาน (๑×

๑๘,๐๐๐) 

    -คาเชาเต็นท 

    -คาเอกสารบันทึกกิจกรรมนักเรียน 

    -คารางวัลการแขงขัน 

    -คาตกแตงเวที 

     -อ่ืนๆ อุปกรณการแสดง 

 

๑๘,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

๑๘,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

รวม ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 

๕.๗ จัดซ้ือสิ่งพิมพ/แบบพิมพเอกสารบันทึกผลการเรียน(ปพ.) 

    -ปพ.๑ บ (๑๑  เลม× ๑๕๐) 

    -ปพ.๑ พ (๑๑  เลม× ๑๕๐) 

    -ปพ.๒ บ (๓  หอ× ๕๐๐) 

    -ปพ.๒ พ (๓  หอ× ๕๐๐) 

    -ปพ.๓ บ (๒  หอ× ๑,๕๐๐) 

    -ปพ.๓ พ (๒  หอ× ๑,๕๐๐) 

    -พิธีมอบใบประกาศ 

    -กระดาษ ๑๒๐ แกรม (๒๐  รีม× ๑๐๐) 

    -อ่ืนๆ 

๑,๖๕๐ 

๑,๖๕๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓๐,๗๐๐ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๑,๖๕๐ 

๑,๖๕๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓๐,๗๐๐ 

รวม ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 

๕.๘ จัดตารางเรียนตารางสอน - - - 

รวม - - - 

๕.๙ พัฒนาระบบตรวจสอบการเขาชั้นเรียนของนักเรียน - - - 

รวม - - - 

๕.๑๐ สงเสริมงานวิจัย - - - 

รวม - - - 



๒๔ 

 

๕.๑๑  สงเสริมการเรียนรูจากการอาน    

    -หนังสือสําหรับคนควา ( ๑๕๐ เลม×๒๐๐) 

    -หนังสือพิมพ (๑,๐๐๐ ฉบับ × ๑๐)  

    -วารสาร  ( ๖๐๐ เลม × ๕๐ ) 

    -ปายไวนิลคําขวัญหองสมุด  (๔๐ × ๑๕๐ ) 

    -กิจกรรมสงเสริมการอาน  (๑ × ๒,๐๐๐) 

    -งานสัปดาหหองสมุด (๑ × ๒,๐๐๐)  

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

รวม ๘๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๒๓๙,๐๐๐ - ๒๓๙,๐๐๐ 

 



๒๕ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

 ๑. เพ่ือใหไดหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม

ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 

ดีมาก 

 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 

๒. เพ่ือใหเกิดการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ี

หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตาม

ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

ดีมาก 

 

สํารวจ 

 

แบบสํารวจ 

๓. เพ่ือใหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี

สงเสริมและตอบสนองความตองการ 

ความสามารถความถนัด และความสนใจ

ของผูเรียน 

ดีมาก 

 

 

สํารวจ 

 

แบบสํารวจ 

 

๔. ครูไดรับการสนับสนุนใหจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

ดีมาก 

 

สํารวจ แบบสํารวจการสง

รายงานการสอน 

๕. ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก

กับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ิน

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

รอยละ ๙๓ 

 

การนิเทศ 

 

แบบนิเทศการสอน 

 

๖. สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียน

การสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็ม

เวลา เต็มความสามารถ 

รอยละ ๑๐๐ 

 

การนิเทศ 

 

แบบนิเทศการสอน 

 

๗. ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึง

พอใจตอผลการบริหารการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 

รอยละ ๙๘ 

 

สอบถามความพึง

พอใจ 

 

แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

 

๘. หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร

เรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง

อํานวยความสะดวก พอเพียง อยูใน

สภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น

และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

ดีมาก 

 

สํารวจและ

สัมภาษณ 

 

แบบสํารวจและ

แบบสัมภาษณ 

 

๙. หองสมุดสามารถใหบริการสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียน

เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมี

ดีมาก 

 

สํารวจ 

 

แบบสํารวจ 

 



๒๖ 

 

สวนรวม 

๑๐. สถานศึกษานําระบบเทคโนโลยีมา

ใชเพ่ือการบริหารจัดการ 

ดีมาก 

 

สํารวจ 

 

แบบสํารวจ 

 

๑๑. สถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสน 

เทศในการสราง สงเสริม สนับสนุน ให

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ดีมาก 

 

สัมภาษณ 

 

แบบสัมภาษณ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

๑๒. ครูมีนิสัยรักการอาน และแสวงหา

ความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง

เรียนรู 

รอยละ ๙๓ สํารวจ 

 

แบบบันทึกสถิติ

ขอมูลการเขาและ

ยืมหนังสือหองสมุด 

๑๓. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และ

แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด 

แหลงเรียนรูผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

รอยละ ๙๓ 

 

 

สํารวจ แบบบันทึกสถิติ

ขอมูลการเขาและ

ยืมหนังสือหองสมุด 

 ๑๔. ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคลใชขอมูลผูเรียนในการวาง

แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน 

รอยละ ๙๘ สํารวจ แบบบันทึกสถิติ

ขอมูลการสง

รายงานการ

วิเคราะหผูเรียน

รายบุคคล 

 ๑๕. ครูสามารถออกแบบและจัดการ

เรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปญญา 

รอยละ๙๓ 

 

 

สํารวจ แบบบันทึกการสง

แผนการสอน 

 ๑๖. ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

ผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา

ทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

รอยละ ๙๓ การนิเทศ แบบบันทึกการ

นิเทศ 

 ๑๗. ครูมีวิจัยและสามารถพัฒนาการ

จัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

และใชผลในการการปรับการสอน 

รอยละ ๘๖ 

 

สํารวจ แบบบันทึกการสง

วิจัย 

 ๑๘. ครูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 

รอยละ ๙๗ 

 

สํารวจ แบบสํารวจ 

 ๑๙. ครูมีการคนควาหาความรูดวย รอยละ ๙๗ สํารวจ แผนการสอน 



๒๗ 

 

วิธีการท่ีหลากหลาย  

 

 

ลงช่ือ …………………………ผูเสนอโครงการ  ลงช่ือ ……………………………..ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายชนัญู ทะนวนรัมย)             (นายประถม นิธุรัมย) 

             คร ู ค.ศ.๒                              รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

ลงช่ือ ……………………..ผูเห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ …………………………..อนุมัติโครงการ 

 (นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)       ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ             ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 



๒๘ 

 

ช่ือโครงการ   สงเสริมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน 

สนองกลยุทธโรงเรียน ขอท่ี ๒, ๔ 

สนองกลยุทธ สพม.  ขอท่ี ๑, ๒ 

สนองกลยุทธ สพฐ.   ขอท่ี ๑, ๒, ๓ 

รหัสกิจกรรมยอย  ๑๙๑ 

ลักษณะโครงการ         (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ  งานวิชาการ 

ผูรับผิดชอบ     ครชูนัญู  ทะนวนรัมย 

ระยะเวลาดําเนินการ       ๑  ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ วาดวยการจัดการศึกษามาตรา ๒๒ การ

จัดการศึกษาตองยึดหลักวาดวยผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม

ศักยภาพ  

ดวยหลักการและเหตุผลขางตน วิชาการเล็งเห็นความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาในดานการ 

จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูงสุด  โดยไดจัดทําแผนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน 

 ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีวัสดุอุปกรณพรอม

และเพียงพอกับจํานวนผูเรียน ยิ่งเปนรายวิชาท่ีมุงใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ ไดลงมือทําจริง โดยเฉพาะกลุม

วิชาทักษะปฏิบัติ  วัสดุอุปกรณเครื่องมือตางๆจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจึงมีโครงการในการจัดซ้ือ

วัสดุอุปกรณเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

 

๒. วัตถุประสงค 

 ๑. ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลใชขอมูลผูเรียนในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

 ๒. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ

ทางสติปญญา 

 ๓. ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู 

 ๔. ครูมีวิจัยและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลในการการปรับ

การสอน 



๒๙ 

 

 ๕. ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียนและตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติมผานเกณฑ

ท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๖. ครูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 

 ๗. ครูมีการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 ๘. ผูเรียนมีการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 ๙. ผูเรียนใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูและนําเสนองานผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๑๐. ผูเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเองผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๑๑. ผูเรียนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเองผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 ๑๒. ผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมายคาดการณตัดสินใจแกปญหา โดยมีเหตุผลประกอบผาน

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๑๓. ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

 ๑๔. รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

  - กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

  - กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  - กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

  - กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  - กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  - กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 

  - กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 ๑๕. ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 

 ๑๖. ผูเรียนมีผลการประเมินอาน คิด วิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ 

 

๓. เปาหมาย 

 ๓.๑ ดานคุณภาพ 

๑. กลุมสาระการเรียนรู มีวัสดุ อุปกรณ สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนทีทันสมัยและ

คุณภาพเพ่ิมข้ึน 

๒.  กลุมสาระการเรียนรู มีหองสมุดสามารถใหบริการแกนักเรียน ครู และผูสนใจไดอยามี 

ประสิทธิภาพ 

 ๓.๒ ดานปริมาณ 

 ๑. กลุมสาระการเรียนรู  มีวัสดุ อุปกรณ สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน    



๓๐ 

 

รอยละ ๕๐ 

 ๒.  ผูเรียนไดใชสื่อ อุปกรณ นวัตกรรมในการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของ 

ผูเรียน 

 ๓. หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูมีหนังสือคูมือ และสื่อการเรียนรูใหนักเรียนและครูไดศึกษาเพ่ิม

มากข้ึน 

 



๓๑ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  ประชุมวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินการ 

     ในปท่ีผานมา 

 ๘ กลุมสาระ

ฯ 

ส.ค. ๕๗ 
รองฯประถม 

๒.  จัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๘ กลุมสาระฯ ก.ย. ๕๗ ครูชนัญู 

๓.  เสนอเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ ๘ กลุมสาระฯ ก.ย. ๕๗ รองฯประถม 

๔.  ดําเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติ ๘ กลุมสาระฯ ต.ค.๕๗ 

–ก.ย.๕๘ 

ครูชนัญู 

๔.๑  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

    ๔.๑.๑ การแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร 

 

    ๔.๑.๒ การแขงขัน A-MATH, ZUDOKU,๑๘๐ IQ 

 

     ๔.๑.๓ โครงงานคณิตศาสตร 

 

      ๔.๑.๔ พัฒนานักเรียนท่ีบกพรองทาง

คณิตศาสตร 

 

       ๔.๑.๕ คณิตศาสตรสัญจร 

 

       ๔.๑.๖ หองเรียนคุณภาพ 

 

       ๔.๑.๗ อบรมการผลิตสื่อการสอน  

 

๒ ครั้ง/ป 

 

๒ ครั้ง/ป 

 

๒ ครั้ง/ป 

 

๒ ครั้ง/ป 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

ต.ค.๕๗ 

–ก.ย.๕๘ 

ต.ค.๕๗ 

–ก.ย.๕๘ 

ต.ค.๕๗ 

–ก.ย.๕๘ 

ต.ค.๕๗ 

–ก.ย.๕๘ 

ต.ค.๕๗ 

–ก.ย.๕๘ 

ต.ค.๕๗ 

–ก.ย.๕๘ 

ต.ค.๕๗ 

–ก.ย.๕๘ 

 

ครูกลุมสาระ

คณิตศาสตร 

ครูปราณี 

 

ครูสุรีย   

 

ครูกลุมสาระ

คณิตศาสตร 

ครูเดือนเพ็ญ    

 

ครูกลมวรรณ 

 

ครอูนุช 

๔.๒  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

       ๔.๒.๑ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

       ๔.๒.๒ พัฒนาหองสมุดกลุมสาระวิทยาศาสตร 

       ๔.๒.๓ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตร  

       ๔.๒.๔ พัฒนาระบบโสต  ทัศนูปกรณหองเรียน 

   

 

๒ ครั้ง/ป 

๒ ครั้ง/ป 

๒ ครั้ง/ป 

๒ ครั้ง/ป 

 

 

๑ ต.ค.๕๗-

๓๐ ก.ย.๕๘ 

 

ครูสิทธิยัง 

ครูนุชพิชชา   

ครูศิรวิัน                         

ครูวุฒิไกร 

๔.๓  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

   ๔.๓.๑ พัฒนาแหลงเรียนรู 

      -จัดหาวัสดุ  อุปกรณ  ท่ีจําเปนตองใชในกลุม

 

๒ ครั้ง/ป 

 

 

ธ.ค. ๒๕๕๗ 

 

 

ครูกลุมสาระ

ภาษาไทย 



๓๒ 

 

สาระการเรียนรู  มาใช 

    ๔.๓.๒ สัปดาหวันสุนทรภูและวันภาษาไทย

แหงชาติ  

     -จัดปายนิทรรศการราํลึกครูกลอนสุนทรภู 

     -จัดปายนิทรรศการวันภาษาไทยแหงชาติ 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

มิ.ย. ๒๕๕๘ 

– ก.ค.

๒๕๕๘ 

 

ครูกลุมสาระ

ภาษาไทย 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

     -จัดกิจกรรมประกวดแขงขันทักษะภาษาไทย 

     -จัดกิจกรรมประกวดตัวละครในวรรณคดี 

     -จัดกิจกรรมแสดงบนเวทีหอประชุม 

     -กิจกรรมใหเวลาวางใหเกิดประโยชน 

    -ติดตั้งโปรเจคเตอรและเครื่องเสียงประจําหอง  

๓๔๓ และ ๓๔๕   

   

๔.๔  กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 

    ๔.๔.๑ พัฒนาแหลงเรียนรู “พิพิธภัณฑภูมิบาน  

ภูมิเมืองอําเภอกระสัง” 

     -สํารวจ จัดหา โดยการซ้ือ ขอรับบริจาค  

แลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืนๆ หนวยงานอ่ืน เก็บ

รวบรวมใหเปนหมวดหมู 

     -ถายภาพวัตถุโบราณ เก็บรวบรวมใหเปน

หมวดหมู  เปนระบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและสืบคนตอไป 

    -เก็บรวบรวมใหเปนหมวดหมู 

    -จัดเก็บขอมูลลงระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเปนแหลง

รวบรวมสืบคนขอมูลตอไป 

    -เผยแพรประชาสัมพันธใหนักเรียนครูบุคลากร 

     ๔.๔.๒ สงเสริมการเรียนรูสูอาเซียน 

 

     ๔.๔.๓ กิจกรรมหองเรียนชีวิต  ตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      -อบรมและศึกษาดูงาน (นํานักเรียนแกนนําวิถี

พุทธ  กรรมการนักเรียน และบุคลากรท่ีรับผิดชอบ

ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  เชน  

ศูนยการเรียนรูท่ีจังหวัดปทุมธานี  ศูนยการเรียนรู

เนินพอกินท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ฯลฯ) 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

๑ ครัง้/ป 

 

ต.ค.๕๗-ก.ย.

๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนท่ี 

๒/๒๕๕๗ 

ต.ค.๕๗ 

-ก.ย.๕๘ 

 

 

ครูบัวแกว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพัชรี 

 

ครูเสาวลักษณ 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

      -สรางฐานการเรียนรูในสถานศึกษา 

         ฐานท่ี ๑  สมุนไพรใกลตัว   สรางสวน

สมุนไพรในโรงเรียน 

         ฐานท่ี ๒  รอนเย็นสมดุล   ใหความรูการ

บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 

         ฐานท่ี ๓  เกษตรทฤษฏีใหม  พัฒนาแหลง

เรียนรูของสวนเกษตรในโรงเรียน 

         ฐานท่ี ๔  คนมีไฟและคนเอาถาน  สรางเถา

เผาถานแบบพอเพียง 

        ฐานท่ี ๕  งานสรางสมาธิ   ฝกใหเกิดความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ย.๕๗-ม.ค.

๕๘ 

มิ.ย.-ก.ค.๕๘ 

 

ก.ค. -ส.ค.

๕๘ 

ก.ค.-ส.ค.๕๘ 

 

ส.ค.-ก.ย.๕๘ 

ครูรื่นพิมล 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

อดทนโดยการปฏิบัติงานฝมือ เชน ทอเสื่อ จักสาน      

       ฐานท่ี ๖  ขยะหอมเรียนรูเก่ียวกับขยะครบวงจร 

        ฐานท่ี ๗ เรือนวิไล กายมีสุข  สรางบานเพ่ือฝก

ตัวอยางเรียนรูหาหองชีวิต เนรมิตนิสัย 

    ๕.๔.๔ กิจกรรมตอบปญหาธรรมะ  “ทาง

กาวหนา”    

      -โรงเรียนสมัครเขารวมโครงการฯ 

      -ชมรมพุทธศาสตรสากลฯสงขอสอบพรอมเฉลย

มาใหโรงเรียน 

      -ประชาสัมพันธใหนักเรียนทุกคนไดศึกษา

เนื้อหาในหนังสือมงคลชีวิตฉบับทางกาวหนาเพ่ือ

เตรียมตัวสอบ 

      -ดําเนินการเพ่ือเตรียมการสอบ คือ จัดหา    

      -คณะกรรมการคุมสอบ จัดหองสอบเตรียม

สถานท่ีตางๆท่ีใชในการจัดสอบ  

      -ดําเนินการจัดสอบรอบคัดเลือก 

      -ตรวจขอสอบ จัดลําดับคะแนน ประกาศผลให

นักเรียนทราบ 

      -สงเอกสารสรุปผลการสอบและใบรายชือ่

อาจารย 

      -ประสานงานรวมทีมและผูสนบัสนุนโครงการ

ไปยังชมรมพุทธศาสตรสากลฯ 

      -ชมรมพุทธศาสตรสากลฯ สงใบแจงศูนยสอบ

 

 

 

 

 

๒ ครั้ง/ป 

ต.ค.๕๘ 

 

ต.ค.-พ.ย.

๕๘ 

 

พ.ย.-ธ.ค.๕๗ 

 

 



๓๔ 

 

ประจําอําเภอพรอมเอกสารแนะนําการเขาสอบรอบ

ชิงชนะเลิศ 

      -อธิบายการเตรียมตัวสอบรอบชิงชนะเลิศ 

การทําขอสอบดวยกระดาษคําตอบคอมพิวเตอรให 

 นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขาสอบรอบชิงชนะเลิศทราบ 

      -พานักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขาสอบรอบชิงชนะเลิศมา

สอบในวันสอบรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนยสอบประจํา

อําเภอ 

      -ชมรมพุทธศาสตรสากลฯ ตรวกระดาษคําตอบ  

ประมวลผลคะแนนและจัดลําดับรางวัลของผูสอบ 

ตามคะแนนทีไดแลวสงผลสอบ ทุนการศึกษาและ 

ประกาศนียบัตรมาใหโรงเรียน 

      -โรงเรียนประกาศผลสอบมอบทุนการศึกษา

และใบประกาศนียบัตรใหกับนักเรียนท่ีผานการสอบ

เขารอบชิงชนะเลิศ 

   

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๔.๕  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

      ๔.๕.๑ พัฒนาการเรียนการสอน 

         -จัดซ้ือสื่อเพ่ือสงเสริมการเรียนรูศิลปะ 

      ๔.๕.๒ พัฒนาแหลงเรียนรู 

         -จางเหมาทําปายแหลงเรียนรู 

         -จางเหมาตกแตงหองแหลงเรียนรู 

         -จัดซ้ือและผลิตสื่อในหองแหลงเรียนรู 

      ๔.๕.๓ รักษสืบสานงานนาฏศิลปไทย 

         -คัดเลือกสํารวจความถนัดความสนใจ             

          -จัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความ

สนใจและมีความสามารถพิเศษดานนาฏศิลป 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

 

 

 

พ.ย.๕๗-๓๐ 

ก.ย.๕๘ 

พ.ย.-ธ.ค.๕๗ 

 

 

 

พ.ย.๕๗ 

-ก.ย.๕๘ 

 

 

 

ครูลิขิต 

 

ครูลิขิต 

 

 

 

ครูลิขิต 

 

 

 

      ๔.๕.๔ ปรับปรุงพัฒนาวงดนตรีพ้ืนเมือง

โปงลาง  

        -คัดเลือกสํารวจความถนัดความสนใจของ

ผูเรียน  

         -จัดกิจกรรมสอนเริมนักเรียนท่ีมีความสนใจ

และมีความสามารถพิเศษดานดนตรีโปงลาง 

      ๔.๕.๕ ปรับปรุงพัฒนาวงดนตรีสากลและวง

๒ ครั้ง/ป 

 

 

 

 

 

๒ ครั้ง/ป 

พ.ย.๕๗ 

-ก.ย.๕๘ 

 

 

 

 

พ.ย.๕๗ 

ครูอมรชัย 

 

 

 

 

 

ครูอมรชัย 



๓๕ 

 

โยธวาทิต   

       -คัดเลือกสํารวจความถนัดความสนใจของ

ผูเรียน  

        -จัดกิจกรรมคายดนตรีสําหรับนักเรียนท่ีมี

ความสนใจและมีความสามารถพิเศษดานดนตรี 

     ๔.๕.๖ เครื่องเสียงใชในการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

๒ ครั้ง/ป 

-ก.ย.๕๘ 

 

 

 

 

 

๔.๖  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

     ๔.๖.๑ พัฒนาการเรียนการสอนงาน คหกรรม 

     -สอบราคา, บันทึกเสนอซ้ื, ดําเนินการซ้ือ 

     -เบิกวัสดุอุปกรณตามงาน 

     -นํ าวัสดุ อุปกรณ ไป ใช ให เกิดประโยชนต อ

กระบวนการเรียนการสอน 

     -นําเสนอผลงานนักเรียนเชน จัดนิทรรศการ 

แขงขันทักษะ 

     ๔.๖.๒ พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 

     -สอบราคา, บันทึกเสนอซ้ื, ดําเนินการซ้ือ     - 

     -เบิกวัสดุอุปกรณตามงาน 

     -นํ าวัส ดุ อุปกรณ ไป ใช ให เกิดประโยชนต อ

กระบวนการเรียนการสอน 

 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

 

 

 

 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

 

 

 

 

 

พ.ย.๕๗ 

-ก.ย.๕๘ 

 

 

 

 

 

พ.ย.๕๗ 

-ก.ย.๕๘ 

 

 

 

 

 

ครูกุหลาบ 

 

 

 

 

 

 

ครูวรภัทร 

 

 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

-นําเสนอผลงานนักเรียนเชน จัดนิทรรศการ แขงขัน

ทักษะ 

     ๔.๖.๓ พัฒนาการเรียนการสอนงานชาง 

     -สอบราคา, บันทึกเสนอซ้ื, ดําเนินการซ้ือ 

     -เบิกวัสดุอุปกรณตามงาน 

     -นํ าวัส ดุ อุปกรณ ไป ใช ให เกิดประโยชนต อ

กระบวนการเรียนการสอน 

     -นําเสนอผลงานนักเรียนเชน จัดนิทรรศการ 

 

 

๒ ครั้ง/ป 

 

 

 

พ.ย.๕๗ 

-ก.ย.๕๘ 

 

 

 

ครูวัฒนา 

ครูวุฒิชัย 

 

 

แขงขันทักษะ 

    ๔.๖.๔ พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร 

     -สอบราคา, บันทึกเสนอซ้ื, ดําเนินการซ้ือ 

     -เบิกวัสดุอุปกรณตามงาน 

     -นํ าวัส ดุ อุปกรณ ไป ใช ให เกิดประโยชนต อ

 

๒ ครั้ง/ป                      

 

 

 

 

พ.ย.-ธ.ค.๕๗ 

 

 

 

 

ครูสุริยันต 

ครูก่ิงดาว 

ครูอมรรัตน/ 

ครูอรวรรณ 



๓๖ 

 

กระบวนการเรียนการสอน 

  ๔.๖.๕ พัฒนาหองปฎิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร๕  

     -สํารวจ ในสวนท่ีตองการจะซอมแซม 

     -จัดซ้ือและดําเนินการซอมแซมหองคอมพิวเตอร 

/ ติดตั้งอุปกรณในหองคอมพิวเตอร 

 

๒ ครั้ง/ป 

 

ก.ย. ๕๗ 

- ต.ค. ๕๘ 

 

ครูอรวรรณ 

 

๔.๗  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๑ “มิงกาลาบา” สวัสดีเมียนมาร 

      -จัดกิจกรรมหนาเสาธงและเสียงตามสาย 

 

๑ ภาคเรียน 

 

 

พ.ย ๕๗ 

- มี.ค ๕๘ 

 

ครูพัทธธีรา 

 

     ๔.๗.๒ Talkative  Man – คนชางพูด      

      -ใชภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, เขมร, พมา ใน

การรวมกิจกรรมเปนรายบุคคล ในชวงพักกลางวัน     

๔.๗.๓ “Thunder Puzzle”  ปริศนาฟาแลบ 

      -ฝกทักษะตามข้ันตอนการฝกตางๆ 

    ๔.๗.๔ Smart Board  สงเสริมการอานคิด 

      -นักเรียนรวมกิจกรรมอานแลวสงคําตอบรวม

รายการ ,มอบรางวัลทุกสัปดาห 

    ๔.๗.๕ สงเสริมการเรียนการสอน 

      -จัดหาอุปกรณ ติดตั้งอุปกรณใหเปนแหลงเรียนรู 

    ๔.๗.๖ พัฒนาแหลงเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

      -จัดหาอุปกรณ ติดตั้งอุปกรณใหเปนแหลงเรียนรู 

    ๔.๗.๗ กิจกรรมวันคริสมาสต 

      -จัดกิจกรรมวันคริสตมาส 

      -จัดกิจกรรมแขงขันการเลานิทาน,คัดลายมือ,

พูดสุนทรพจนแนะนําโรงเรียนเปนภาษาอังกฤษ จีน  

ทุกวัน 

 

 

 

๔ ครั้ง/ป 

 

ทุกสัปดาห 

 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

 

๑ ครั้ง/ป 

๑ พ.ย ๕๗- 

๕มี.ค. ๕๘ 

 

 

ตลอด

ปงบประมาณ 

๒ เดือน 

 

 

๒ เดือน 

 

 

 

 

๒๕ ธ.ค. ๕๗ 

-ม.ค. ๕๘ 

ครูพัทธธีรา 

 

 

 

ครูพัทธธีรา 

 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

 

 

 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กัมพูชา และพมา,เปด dictionary  

      -มอบรางวัลและเกียรติบัตร 

   

๔.๘ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

    ๔.๘.๑ พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการ

เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

    -จัดหา/ซ้ือวัสดุ/สื่อ/อุปกรณการเรียนการสอน 

    -จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศหองเรียนใหมี

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 

๒ ครั้ง/ป 

 

 

 

 

 

๑ ต.ค. ๕๗ - 

๓๐ ก.ย.๕๘ 

 

 

 

 

กลุมสาระฯ 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

 

 



๓๗ 

 

    -ครูพัฒนากิจกรรมการจัดเรียนการสอน  โดยเนน

การมีสวนรวมของผูเรียน 

    -จัดสอนซอมเสริม / เพ่ิมเติมกลุมสาระการเรียน 

   ๔.๘.๒ สงเสริมพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ      

    -จัดหา/ซ้ือวัสดุ/สื่อ/อุปกรณการเรียนการสอน 

    -จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียน  

สนามกีฬา อุปกรณกีฬา ใหมีเหมาะสมตอการจัดการ

เรียนการสอน และการฝกซอมกีฬา 

    -พัฒนากิจกรรมการจัดเรียนการสอนการฝกซอม

กีฬาโดยเนนการมีสวนรวมของผูเรียน 

    -จัดการแขงขัน / แขงขันกีฬา 

 

 

 

ตลอดป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ ต.ค. ๕๗ - 

๓๐ ก.ย.๕๘ 

 

 

 

กลุมสาระฯ 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

 ๒.๙ จัดจางครูและบุคลากร ๒ ครั้ง/ป ๑ ต.ค. ๕๗ - 

๓๐ ก.ย.๕๘ 

ครูศิริวัน 

 ๒.๑๐ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  ป พ.ศ.๒๕๕๘ 

ตลอดป ๑ ต.ค. ๕๗ - 

๓๐ ก.ย.๕๘ 

ครูวิไลวรรณ 

 



๓๘ 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ    ๒,๒๐๕,๒๕๐  บาท 

  เงินอ่ืนๆ             ๔,๔๒๐,๐๐๐  บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๖,๖๒๕,๒๕๐           บาท  

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (๗ กิจกรรมยอย) 

   ๕.๑.๑ การแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร (เงินอุดหนุน - 

บาท) 

๑๕,๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕,๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ๕.๑.๒ การแขงขัน A-MATH,  ZUDOKU,  ๑๘๐ IQ 

(เงินอุดหนุน  - บาท) 

   ๕.๑.๓ โครงงานคณิตศาสตร (เงินอุดหนุน ๔,๐๐๐บาท) 

      - ปายนิเทศ (๒ ปาย × ๒,๐๐๐ = ๔,๐๐๐) 

   ๕.๑.๔ พัฒนานักเรียนท่ีบกพรองทางคณิตศาสตร (เงิน

อุดหนุน - บาท) 

   ๕.๑.๕ คณิตศาสตรสัญจร (เงินอุดหนุน ๘,๐๖๐ บาท) 

      - กระดาษทําเอกสาร (๑๐  รีม)  

      - กระดาษA๔ คละสี (๑๐  รีม) 

      - กระดาษทําเกียรติ (๒  รีม) 

      - กาวลาเท็กซ (๖ กระปุก)  

      - ลวดเย็บเบอร ๑๐ (๒๔ กลอง)  

      - ปากกาเคมีเขียนผา (๑๐ กลอง)  

      - กระเปาผา (๑๐๐ อัน×๕๐ = ๕,๐๐๐) 

      - กระดาษไวนิล ๓*๓ เมตร (๑ แผน×๑,๓๐๐=๑,๓๐๐) 

      - คาอาหาร+ เครื่องดื่ม (๔๔ คน ×๑ วัน×๔๐ = 

๑,๗๖๐) 

   ๕.๑.๖ หองเรียนคุณภาพ  (เงินอุดหนุน - บาท) 

   ๕.๑.๗ อบรมการผลิตส่ือการสอน (เงินอุดหนุน ๓,๕๐๐ 

บาท) 
   



๓๙ 

 

รวม 

 

 

 

 

 

๑๕,๕๖๐ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

๑๕,๕๖๐ 

 

 

 

 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๒  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

   ๕.๒.๑ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (เงินอุดหนุน - บาท) 

   ๕.๒.๒ พัฒนาหองสมุดกลุมสาระวิทยาศาสตร (เงิน

อุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท) 

     - คาหนังสือคูมือครู (๒๕ เลม×๓๐๐ = ๗,๕๐๐) 

     - หนังสือคูมือ(ฟสิกส  ,  เคมี ชีววิทยา, โลกดาราศาสตร 

, วิทยาศาสตรม.ตน) (๕๐ เลม×๒๕๐ = ๑๒,๕๐๐) 

   ๕.๒.๓ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตร (เงินอุดหนุน 

๗๐,๐๐๐ บาท) 

    -ชุดอุปกรณ/สารเคมี (วิชาเคมี) (๑๐ ชุด×๒,๐๐๐ =

๒๐,๐๐๐) 

    -ชุดอุปกรณทดลองวิชาฟสิกส (๑๐ ชุด×๒,๐๐๐ = 

๒๐,๐๐๐) 

    -ชุดอุปกรณการทดลองวิชาชีววิทยา (๑๐ ชุด×๒,๐๐๐ = 

๑๐,๐๐๐) 

    -ชุดอุปกรณการทดลองวิชาโลกดาราศาสตรอวกาศ (๑๐ 

ชุด×๒,๐๐๐ = ๑๐,๐๐๐) 

    -ชุดอุปกรณการทดลองวิทยาศาสตรระดับม.ตน (๑๐ 

ชุด×๑,๐๐๐ = ๑๐,๐๐๐) 

    ๕.๒.๔ พัฒนาระบบโสต  ทัศนูปกรณหองเรียน  (เงิน

อุดหนุน - บาท)   

๙๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม    ๙๐,๐๐๐ - ๙๐,๐๐๐ 



๔๐ 

 

๕.๓  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

   ๕.๓.๑ พัฒนาแหลงเรียนรู (เงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท) 

     - โปรเจกเตอร ๑ ชุด 

     - คอมพิวเตอร ๑ ชุด 

๕.๓.๒ สัปดาหวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ เงิน

อุดหนุน ๑๐,๐๐๐ บาท) 

     -กระดาษ A๔(๑๕ ริมx๑๕๐ =๒,๒๕๐) 

     -กระดาษปกสีเพ่ือทําเกียรติบัตร (๑๐ ริมx๑๒๐ =

๑,๒๐๐) 

     -กระดาษสีเพ่ือจัดนิทรรศการ(๑๐๐แผนx๑๐=๑,๐๐๐) 

     -เทปกาว ๒ หนา(๘x๑๘๐ =๑,๔๔๐) 

     -กาวลาเท็ก (๘x๓๐ =๒๔๐) 

     -กระดาษเทาขาว (๕๐x๓๐=๑,๕๐๐) 

     -อ่ืนๆ อุปกรณตกแตงหองเรียน (๖x๒๐๐=๑,๒๐๐) 

     -กรรไกร (๘x๗๕=๖๐๐) 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

     -ปากกาไวทบอรด (๔x๒๔๐=๙๖๐) 

     -ท่ีเย็บลวด (๗x๘๐=๕๖๐) 

     -แผนลูกฟูก (๑๖ แผนx๕๐=๘๐๐) 

     -แผนภาพวันสุนทรภู (๑๖ แผนx๒๕=๔๐๐) 

     -หมึกคอมพิวเตอร (๑x๒,๗๕๐=๒,๗๕๐) 

     -อ่ืนๆ คาตกแตงเวทีหอประชุม (๑x๕,๐๐๐=๕,๐๐๐) 

     -วัสดุ อุปกรณท่ีเปนรางวัลสําหรับนักเรียน(๑x๘,๙๐๐=

๘,๙๐๐)   

   ๕.๓.๓ ติดตั้งโปรเจคเตอรและเครื่องเสียงประจําหอง  

๓๔๓ และ ๓๔๕   

   

รวม ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 



๔๑ 

 

๕.๔  กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 

     ๕.๔.๑ พัฒนาแหลงเรียนรู “พิพิธภัณฑภูมิบาน ภูมิ

เมืองอําเภอกระสัง” (เงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ บาท) 

       -ตูเก็บวัตถุโบราณ (๑ หลัง x ๕,๐๐๐ = ๕,๐๐๐) 

       -ตูโชวสําหรับเก็บผาไหม (๑ หลัง x ๕,๐๐๐=๕,๐๐๐) 

      ๕.๔.๒ สงเสริมการเรียนรูสูอาเซียน (เงินอุดหนุน 

๖,๘๐๐ บาท เงินเรียนฟรี ๓,๘๐๐ บาท รวม ๑๐,๖๐๐ 

บาท) 

       -ตูโชว  เอกสาร  สื่อตางๆ (๑x๔,๕๐๐ = ๔,๕๐๐) 

       -สื่อ, หนังสือ, VCD (๑x๒,๓๐๐ = ๒,๓๐๐) 

     ๕.๔.๓ กิจกรรมหองเรียนชีวิต  ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (เงินอุดหนุน – บาท) 

     ๕.๔.๔ กิจกรรมตอบปญหาธรรมะ  “ทางกาวหนา” 

(เงินอุดหนุน ๓,๐๐๐ บาท) 

        -คาหนังสือ,เอกสารท่ีใชในการสอบ (๑๐ เลมx๓๐๐ =

๓,๐๐๐) 

๑๙,๘๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙,๘๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม ๑๙,๘๐๐ - ๑๙,๘๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 



๔๒ 

 

๕.๕  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

    ๕.๕.๑ สงเสริมการเรียนรูศิลปะ (เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ 

บาท) 

      -สีน้ํามัน (๒๐  กลองx๒๕๐ = ๕,๐๐๐) 

    ๕.๕.๒ พัฒนาแหลงเรียนรู (เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ บาท) 

      -จัดทําปายแหลงเรียนรูศิลปะ (๑ ปายx๒,๕๐๐=

๒,๕๐๐) 

      -อุปกรณผลิตสื่อ (๑๐  ชิน้x๒๕๐ = ๒,๕๐๐) 

    ๕.๕.๓ รักษสืบสานงานนาฏศิลปไทย (เงินอุดหนุน 

๓๐,๐๐๐ บาท) 

    ๕.๕.๔ พัฒนาวงดนตรีพ้ืนเมืองโปงลาง (เงินอุดหนุน 

๖๓,๖๙๐ บาท) 

       -กลองยาว (๘x๑,๗๐๐ =๑๓,๖๐๐)  

       -กลองรํามะนา (๒x๓,๕๐๐ =๗,๐๐๐) 

       -ฉาบลงหิน (ใหญ) (๖x๑,๒๐๐ = ๗,๒๐๐) 

      -เสื้อนักดนตรี(แขนยาว) (๑๕x๓๕๐ = ๕,๒๕๐) 

      -กลองโซโล(สะพายบา) (๑x๖,๐๐๐ = ๖,๐๐๐) 

      -ผาโสรง (๘x๒๐๐ = ๑,๖๐๐) 

      -ผาแพรวา (๘x๑๘๐ = ๑,๔๔๐) 

      -อังกะลุง (๗๒x๓๐๐=๒๑,๖๐๐) 

๑๕๓,๖๙๐ - ๑๕๓,๖๙๐ 



๔๓ 

 

   ๕.๕.๕ พัฒนาวงดนตรีสากลและวงโยธวาทิต  (เงิน

อุดหนุน ๕๐,๐๐๐ บาท) 

      ๕.๕.๕.๑ เขาคายแขงขัน งานคีตะราชัน จังหวัด

บุรีรัมย 

       - คาเชาชุดแดนเซอร (เพลงชา) (๑๐ชุดx๕๐๐= 

๕,๐๐๐) 

       - คาเชาชุดแดนเซอร (เพลงเร็ว) (๑๐ ชุดx๕๐๐ = 

๕,๐๐๐) 

       -คาเชาชุดนักแสดงประกอบ (เพลงข้ันเวลา) (๑๐ ชุดx

๕๐๐ = ๕,๐๐๐) 

       - คาเชาชุดนักรอง และ พิธีกร(๔ ชุดx๑,๐๐๐ = 

๔,๐๐๐)          

       - คาแตงหนา ทําผม แดนเซอร และนักรอง พิธีกร(๒๐ 

คนx๓๐๐ = ๖,๐๐๐)-คาอาหารนักเรียนจํานวน ๔๐ คนใน

การอยูคายดนตรีสากลครั้งท่ี ๒  (๔๐ คนx๑๐ วัน x๕๐ = 

๒๐,๐๐๐ ) 

 

   

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

    ๕.๕.๕.๒ ชื้ออุปกรณดนตรี 

        - ลิ้น แซกโซโฟน (๒ กลองx๑,๐๐๐ = ๒,๐๐๐) 

        - น้ํายาเซ็ดเครื่อง ทองเหลือง (๒ กระปุกx๑,๐๐๐ = 

๒,๐๐๐) 

        - น้ํายาหลอลืน (๑ กระปุกx๑,๐๐๐ =๑,๐๐๐) 

   

   ๕.๕.๖ เครื่องเสียงใชในการเรียนการสอน - - - 

รวม ๑๕๓,๖๙๐ - ๑๕๓,๖๙๐ 



๔๔ 

 

๕.๖  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

    ๕.๖.๑ พัฒนาการเรียนการสอนงาน คหกรรม (เงิน

อุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท) 

     ๕.๖.๑.๑ วัสดุอุปกรณงานบาน 

        -งานตัดเย็บ (๑ ชุดx๒,๐๐๐ = ๒,๐๐๐) 

        -ฝกปฏิบัติอาหาร (๑ ชุดx๓,๐๐๐ = ๓,๐๐๐) 

        -ฝกปฏิบัติงานประดิษฐ (๑ ชุดx๓,๐๐๐ = ๓,๐๐๐) 

     ๕.๖.๑.๒ วัสดุอุปกรณงานอาหาร 

         -แกส (๕ ถังx๑,๕๐๐ = ๑,๕๐๐) 

         -เครื่องปรุงอาหาร(๑ ชุดx๓,๕๐๐ = ๓,๕๐๐) 

         -อุปกรณประกอบอาหาร (๑ ชุดx๓,๐๐๐ = ๓,๐๐๐) 

      ๕.๖.๑.๓ วัสดุอุปกรณงานประดิษฐ 

         -วัสดุอุปกรณประดิษฐดอกไม (๑ชุดx๒,๕๐๐ = 

๒,๕๐๐) 

๑๙๒,๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙๒,๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         -วัสดุอุปกรณประดิษฐของชํารวย (๑ ชุดx๒,๕๐๐ = 

๒,๕๐๐) 

         -วัสดุอุปกรณประดิษฐของใชของประดับตกแตง (๑ 

ชุดx๓,๐๐๐ = ๓,๐๐๐) 

     ๕.๖.๒ พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร (เงิน

อุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท) 

       -แกลบดํา (๑๐๐ กระสอบx๒๐ =๒,๐๐๐) 

       -ขุยมะพราว (๖๐ กระสอบx๓๕ = ๒,๑๐๐) 

       -ถาดเพาะเมล็ด(๑๐๐ ใบx๒๐ = ๒,๐๐๐) 

       -เทปพันก่ิง (๒๐ มวนx๒๐ =๔๐๐)   

       -ปุยไมดอกไมประดับ (๑๐๐ กระสอบx๒๐ =๒,๐๐๐)  

       -ขอตอเกลียวนอก ๑.๕ นิ้ว (๕๐ ตัวx๒๐ = ๑,๐๐๐) 

       -สปริงเกอร (๕๐ ตัว x ๒๐ = ๑,๐๐๐)-กระถาง ๕.๕ 

นิ้ว (๒๐๐ ใบx๔ = ๘๐๐) 

       -กระถาง ๘ นิ้ว  (๒๐๐ ใบx๕ = ๑,๐๐๐) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 



๔๕ 

 

       -กอนเห็ดนางฟา (๔๐๐ กอนx๑๐ = ๔,๐๐๐) 

       -ปมน้ํา ๒ นิ้ว (๑ ตัวx๓,๐๐๐ =๓,๐๐๐) 

       -ฟุตวาลว ๒ นิ้ว (๑ ตัวx๓๐๐ = ๓๐๐) 

       -ทอ pvc ๒ นิ้ว (๒ มัดx ๘๐๐ = ๑,๖๐๐) 

       -ทอ pvc ๑.๕ นิ้ว (๔ มัดx  ๗๕๐ = ๓,๐๐๐) 

       -ขอตอสามทาง ๒ นิ้ว (๒๐ ตัวx ๔๐ = ๘๐๐) 

 

 

 

 

 

 

  

     ๕.๖.๓ พัฒนาการเรียนการสอนงานชาง (เงินอุดหนุน 

๒๐,๐๐๐ บาท) 

      -คอนหงอน (๖ อันx๔๐๐ = ๒,๔๐๐) 

      -เลื่อยลันดา (๖ อันx๔๕๐=๒,๗๐๐) 

      -T-Sqare (๕๘ อันx ๒๐๐=๑๑,๖๐๐) 

      -Set-Sqare (๔๔ คูx๗๕ = ๓,๓๐๐) 

     ๕.๖.๔ พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร (เงิน

อุดหนุน ๑๑,๐๐๐ บาท) 

      -เมาส (๒๐ ชุดx๔๐๐ = ๘,๐๐๐) 

      -กระดูกงูเก็บสาย (๕ หอง) (๑๐ หอx๓๐๐ = ๓,๐๐๐)  

   ๕.๖.๕ พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร ๕ 

(เงินอุดหนุน ๑๒๑,๒๐๐ บาท) 

     -ผามาน ( ล็อกละ ๓,๐๐๐ บ.) (๒x๓,๐๐๐ =๖,๐๐๐) 

     -กระจกปดชองลม (๖x๙,๒๐๐ = ๕๕,๒๐๐) 

     -ประตูกระจก (๑๒x๕,๐๐๐ = ๖๐,๐๐๐) 

   

รวม ๑๙๒,๒๐๐ - ๑๙๒,๒๐๐ 



๔๖ 

 

๕.๗  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

     ๕.๗.๑ “มิงกาลาบา” สวัสดีเมียนมาร (เงินอุดหนุน - 

บาท) 

     ๕.๗.๒ Talkative  Man – คนชางพูด (เงินอุดหนุน - 

บาท) 

     ๕.๗.๓ “Thunder Puzzle”  ปริศนาฟาแลบ (เงิน

อุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท) 

      -คาทําเอกสาร (๕๐ เลมx๒๐ = ๑,๐๐๐) 

     ๕.๗.๔ Smart Board สงเสริมการอานคิด (เงิน

อุดหนุน - บาท) 

     ๕.๗.๕ สงเสริมการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน - บาท) 

 

 

 

 

๑๖,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

๑๖,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

     ๕.๗.๖ พัฒนาส่ือและแหลงเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (เงินอุดหนุน ๖,๐๐๐ บาท) 

      -หนังสือ (๓๐ เลมx ๒๐๐ = ๖,๐๐๐)  

     ๕.๗.๗ วันคริสมาสต (เงินอุดหนุน ๙,๐๐๐ บาท) 

      -วัสดุตกแตงเวที (๑x๔,๕๐๐ = ๔,๕๐๐) 

      -คาชุดและอุปกรณการแสดง (๑x๔,๕๐๐ = ๔,๕๐๐) 

 

 

 

 

 

 

  

รวม ๑๖,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ 



๔๗ 

 

๕.๘ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

    ๕.๘.๑ พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพลศึกษา (เงินอุดหนุน – บาท) 

     ๕.๘.๒ สงเสริมนักกีฬาสูความเปนเลิศ (เงินอุดหนุน 

๓๐๐,๐๐๐ บาท) 

      ๕.๘.๒.๑ เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฮอกก้ี (เงินอุดหนุน 

๒๒๕,๐๐๐ บาท) 

      -กีฬาเยาวชนแหงชาติ (๑x๖๐,๐๐๐ = ๖๐,๐๐๐) 

      -กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงประเทศไทย (๑x๖๐,๐๐๐ 

= ๖๐,๐๐๐) 

      -กีฬาระหวางโรงเรียนแหงประเทศไทย(๑x๒๕,๐๐๐ = 

๒๕,๐๐๐) 

      -กีฬาแหงชาติ (๑x๖๐,๐๐๐ = ๖๐,๐๐๐) 

      -อุปกรณฮอกก้ี (๑x๒๐,๐๐๐ = ๒๐,๐๐๐) 

     ๕.๘.๒.๒ เบ้ียเล้ียงนักกีฬาวูซู (เงินอุดหนุน ๗๕,๐๐๐ 

บาท) 

      -กีฬาเยาวชนแหงชาติ (๑x๒๕,๐๐๐ = ๒๕,๐๐๐) 

      -กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงประเทศไทย (๑x๒๕,๐๐๐ 

= ๒๕,๐๐๐) 

      -กีฬาแหงชาติ (๑x๒๕,๐๐๐ = ๒๕,๐๐๐) 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๕.๙ จัดจางครูและบุคลากร *.ใชเงินระดมทรัพยากร 

  -ครูอัตราจาง (ไทย) (๒๑ × ๒๑๐,๐๐๐ =๒,๕๒๐,๐๐๐) 

  -ครูอัตราจาง (ชาวตางชาติไนจีเรีย) (๑ × ๒๕,๐๐๐ × ๑๒ 

= ๓๐๐,๐๐๐) 

  -ครูอัตราจาง (ชาวตางชาติเขมร) (๑ × ๑๕,๐๐๐ × ๑๒ = 

๑๘๐,๐๐๐) 

  -ครูอัตราจาง (ชาวตางชาติจีน) (๓ × ๑๒,๐๐๐ × ๑๒ = 

๔๓๒,๐๐๐) 

  -ลูกจางชั่วคราว (๑๓ × ๖,๐๐๐ × ๑๒ = ๙,๓๖๘,๐๐๐) 

๑,๓๘๘,๐๐๐ *๒,๙๘๐,๐๐๐ ๔,๓๖๘,๐๐๐ 

รวม ๑,๓๘๘,๐๐๐ *๒,๙๘๐,๐๐๐ ๔,๓๖๘,๐๐๐ 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

 ๕.๑๐ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ป 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

- ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ 



๔๘ 

 

รวม ๒,๒๒๕,๒๕๐ ๔,๔๒๐,๐๐๐ ๖,๖๔๕,๒๕๐ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

 ๕. ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียน

และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

ผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๘๕ 

 

 

ประเมินจาก

บันทึกการอาน 

แบบบันทึกการ

อาน 

 ๘. ผูเรียนมีการคนควาหาความรูดวยวิธกีาร

ท่ีหลากหลาย 

รอยละ ๙๓ 

 

ประเมินจากการ

เขาใชบริการ

แหลงเรียนรูใน

โรงเรียน 

สถิติขอมูลการใช

บริการแหลง

เรียนรู 

 ๙. ผูเรียนใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูและ

นําเสนองานผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๓ ประเมินจากการ

เขาใชบริการ

แหลงเรียนรูใน

โรงเรียน 

สถิติขอมูลการใช

บริการแหลง

เรียนรู 

 ๑๐. ผูเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ี

อาน ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน

ตามความคิดของตนเองผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๘๘ 

 

 

ประเมินจาก

บันทึกการอาน 

แบบบันทึกการ

อาน 

 ๑๑. ผูเรียนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธี

แกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

ผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๘๘ การสังเกต แบบสังเกต 

 ๑๒. ผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย

คาดการณตัดสินใจแกปญหา โดยมีเหตุผล

ประกอบผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๘๘ 

 

 

การสังเกต แบบสังเกต 

 ๑๓. ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค

ผลงานดวยความภาคภูมิใจผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๘๘ การสังเกต แบบสังเกต 

๑๔. รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

 

รอยละ ๙๘ 

ผลคะแนนเฉลี่ย

รายบุคคล 

ปพ.๕ 



๔๙ 

 

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร รอยละ ๙๓ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

- กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

- กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 

- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

รอยละ ๙๓ 

รอยละ ๙๘ 

 

รอยละ ๙๓ 

รอยละ ๙๘ 

 

รอยละ ๙๘ 

รอยละ ๙๘ 

  

๑๐. ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ

ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 

รอยละ ๙๘ 

 

ผลการประเมิน

สมรรถนะ 

แบบประเมิน

สมรรถนะ 

๑๑. ผูเรียนมีผลการประเมินอาน คิด 

วิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ 

รอยละ ๘๘ ผลการประเมิน

อานคิดวิเคราะห 

แบบประเมินอาน

คิดวิเคราะห 

  

  

ลงช่ือ …………………………ผูเสนอโครงการ  ลงช่ือ ……………………………..ผูเห็นชอบโครงการ 

    (นายชนัญู ทะนวนรัมย)            ( นายประถม นิธุรัมย) 

            ครู  ค.ศ.๒                                      รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

ลงช่ือ ……………………..ผูเห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ …………………………………..อนุมัติโครงการ 

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)            ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ                ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 

 

 



๕๐ 

 

ช่ือโครงการ   แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

สนองกลยุทธโรงเรียน ขอท่ี ๔   

สนองกลยุทธ สพม.  ขอท่ี  ๓  

สนองกลยุทธ สพฐ.   ขอท่ี ๑, ๓  

รหัสกิจกรรมยอย  ๑๙๑ 

ลักษณะโครงการ         (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ  งานวิชาการ 

ผูรับผิดชอบ     นางเนาวรัตน  กะการดี 

ระยะเวลาดําเนินการ       ๑  ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

         การแนะแนวเปนกิจกรรมสําคัญท่ีมีบทบาทควบคูไปกับการจัดการศึกษา เนื่องจากมีหลักการ

สอดคลองกับหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีมุงเนนใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน 

นอกจากนี้ยังสนองความตองการและความสนใจของนักเรียน ซ่ึงเปนสวนสําคัญในพัฒนาการดานตาง ๆ 

ของนักเรียนอีกดวย  การแนะแนวคือกระบวนการชวยใหบุคคลรูจักและเขาใจตนเองอยางลึกซ้ึง รูจักและ

เขาใจโลกและสิ่งแวดลอม รูจักพัฒนาศักยภาพ หรือใชความสามารถท่ีมีอยูในตนใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ตนเองและผูอ่ืนในสังคม โดยท่ัวไปการจัดแนะแนวในโรงเรียนจะครอบคลุมบริการสําคัญ ๓ ประการคือ 

การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนวเก่ียวกับปญหาสวนตัวและสังคม 

 

๒.  วัตถุประสงค 

 ๑. ผูเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

 ๒. ผูเรียนมีความสามารถใชขอมูลจากการสืบคนประกอบในการคิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา

อยางมีเหตุผล 

 

๓. เปาหมาย 

     ๓.๑  ดานคุณภาพ 

๑.   นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ รูจักและเขาใจตนเอง  

 ๒.   นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ สามารถวางแผนการศึกษาตอและประกอบอาชีพได

ตรงตามความถนัดและความสนใจของตน    

๓.๒  ดานปริมาณ 

๑.  นักเรียนทุกคนไดบริการแนะแนว 

 



๕๑ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  ประชุมวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินการ 

     ในปท่ีผานมา 

ทุกกิจกรรม ส.ค. ๕๗ 
รองฯประถม 

๒.  จัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๑๐ 

กิจกรรม 

ก.ย. ๕๗ 
ครูเนาวรัตน  

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

     ดําเนินการ 

๑๐ 

กิจกรรม 

ก.ย. ๕๗ 
ครูเนาวรัตน  

๔.  ดําเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดรับ 

     การอนุมัติ 

   

๔.๑  จัดซ้ือสื่ออุปกรณการแนะแนว      

   ๑.  ดําเนินงานจัดซ้ือสื่ออุปกรณแนะแนว  ดังนี้  

       -หนังสือแนะแนวการศึกษาตอเม่ือจบ  ม.๓ 

       -หนังสือแนะแนวการศึกษาตอเม่ือจบ  ม.๖ 

       -คูมือการเลือกคณะและจัดอันดับ 

       -เปดโลกการศึกษาและอาชีพยอดฮิต 

   ๒.  ใหบริการสื่ออุปกรณตาง ๆ  แกนักเรียน 

๒ ครั้ง/ป ตลอดป ครูเนาวรัตน 

4.2  กิจกรรมพ่ีพบนอง 

-สงหนังสือเชิญศิษยเกาจากสถาบันตาง  ๆ   

      -ดําเนินการจัดกิจกรรมพ่ีพบนอง 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

ส.ค. –  ก.ย. 

 

ครูเนาวรัตน 

4.3  กิจกรรมสัมผัสรอบรั้วอุดมศึกษา 

-สงหนังสือขอเยี่ยมชมสถาบันอุดมศึกษา   

-ดําเนินนํานักเรียนเยี่ยมชมสถาบันอุดมศึกษา 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

ก.ค. –  ก.ย. 

 

ครูเนาวรัตน 

๔.๔  กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 

-เชิญวิทยาการมาใหขอมูลอาชีพ 

-เชิญวิทยาการมาใหขอมูลการเลือกคณะ  

-ดําเนินการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา

 

๔ ครั้ง/ป 

 

ธ.ค. 

 

ครูเนาวรัตน 



๕๒ 

 

และอาชีพ 

4.5  กิจกรรมการติดตามผลนักเรียน 

-สงหนังสือติดตามผลนักเรียน  

๔ ครั้ง/ป ตลอดป ครูเนาวรัตน 

๔.๖  กิจกรรมปฐมนิเทศ 

-ดําเนินการจัดปจฉิมนิเทศนักเรียน 

๑ ครั้ง/ป พฤษภาคม ครูเนาวรัตน 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๔.๗  กิจกรรมปจฉิมนเิทศ 

-ดําเนินการจัดปจฉิมนิเทศนักเรียน 

๑ ครั้ง/ป ก.พ.-มี.ค. ครูเนาวรัตน 

๔.๘  จัดปายนิเทศ 

ดําเนินการจัดปจฉิมนิเทศนักเรียน 

๖ ครั้ง/ป ตลอดป ครูเนาวรัตน 

๔.๙  การจัดการศึกษาเด็กพิเศษ 

    -ประชุมผูปกครองของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการเรียนรู  

    -จัดทําแผน  IEP  และ  แผน  IIP 

    -ดําเนินการสอนตามแผน 

๒ ครั้ง/ป ตลอดป ครูเนาวรัตน 

๔.๑๐  กรุงไทยยุววานิช 

    -รับสมัครนักเรียนเขารวมกิจกรรม  

    -ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

    -สมัครเขารวมโครงการกับธนาคารกรุงไทย 

    -ดําเนินการเขียนแผนธุรกิจ 

    -ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว 

    -รายงานการดําเนินโครงการ 

๑ ครั้ง/ป  

มิ.ย  -  ธ.ค.  

 

ครูเนาวรัตน 

ครูเสาวลักษณ   

ครูสุรีย   

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอ 

      ฝายบริหาร 

๓ ชุด ก.ย.-ต.ค.๕๘ ครูเนาวรัตน 

 

๕. งบประมาณท่ีใช 

  เงินงบประมาณ    ๓๒,๙๐๐ บาท 

  เงินอ่ืนๆ                  -  บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๓๒,๙๐๐ บาท  

 

    กิจกรรม ประมาณการรายจาย 



๕๓ 

 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑  จัดซ้ือส่ืออุปกรณการแนะแนว     - - - 

รวม - - - 

๕.๒  พ่ีพบนอง 

    -จัดทําปายกิจกรรมพ่ีพบนอง  (๑ ปาย×๑,๕๐๐) 

    -กระดาษ A๔ (๑ ริม×๑๒๐) *เบิกตนสังกัด 

    -กระดาษชารต  (๑๐ แผน×๑๕) *เบิกตนสังกัด 

    -สีเมจิก (๒ กลอง×๕๐) *เบิกตนสังกัด 

    -เชือกขาวแดง (๕ มวน×๓๐) *เบิกตนสังกัด 

    -กระดาษทําปก (๑ ริม×๑๕๐) *เบิกตนสังกัด 

 

๑,๕๐๐ 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

๑,๕๐๐ 

- 

- 

- 

- 

- 

    -คาอาหาร   (๒๘๐ ชุด×๓๐) ๘,๔๐๐ - ๘,๔๐๐ 

รวม ๙,๙๐๐ - ๙,๙๐๐ 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๓  สัมผัสรอบรั้วอุดมศึกษา - - - 

รวม - - - 

๕.๔  นิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ - - - 

รวม - - - 

๕.๕ ติดตามผลนักเรียน - - - 

รวม - - - 

๕.๖ ปฐมนิเทศ 

-จัดทําปายโครงการปฐมนิเทศ (๑ ปาย×๑,๕๐๐) 

-คาดอกไมตกแตงสถานท่ี (๑×๒,๕๐๐) 

 

๑,๕๐๐ 

๒,๕๐๐ 

 

- 

- 

 

๑,๕๐๐ 

๒,๕๐๐ 

รวม ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ 

๕.๗ ปจฉิมนิเทศ 

    -จัดทําปายโครงการปจฉิมนิเทศ (๑ ปาย×๑,๕๐๐) 

    -จัดทําพานบายศรี  (๑ พาน×๑,๕๐๐) 

    -คาดอกไมตกแตงสถานท่ี   (๑ ชุด×๒,๐๐๐) 

    -ของรางวัล/ของท่ีระลึกใหนักเรียนท่ีสรางชื่อเสียงใหกับ

โรงเรียน  (๔๐ ชิ้น×๑๐๐) 

 

๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

 

รวม ๙,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ 

๕.๘ ปายนิเทศ  - - - 

รวม - - - 



๕๔ 

 

๕.๙  การจัดการศึกษาเด็กพิเศษ - - - 

รวม - - - 

๕.๑๐  กรุงไทยยุววานชิ 

    -กระดาษ  A๔ (๒ ริม×๑๑๐) 

    -แผนลูกฟูก (๑๐ แผน×๑๕) 

    -กระดาษทําปก  (๑ ริม×๑๒๐) 

    -กลองใสเอกสาร  (๕ กลอง×๑๐๐) 

    -วัสดุอุปกรณอ่ืน  ๆ     

    -เงินลงทุนในการทําธุรกิจ   

 

๒๒๐ 

๑๕๐ 

๑๒๐ 

๕๐๐ 

๒,๐๑๐ 

๗,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

๒๒๐ 

๑๕๐ 

๑๒๐ 

๕๐๐ 

๒,๐๑๐ 

๗,๐๐๐ 

รวม ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๓๒,๙๐๐ - ๓๒,๙๐๐ 

 



๕๕ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

 ๑. ผูเรียนมีทักษะในการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูและ

นําเสนอผลงานผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 ๒. ผูเรียนความสามารถกําหนด

เปาหมายคาดการณตัดสินใจ

แกปญหา โดยมีเหตุผลประกอบ

ผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๓ 

 

 

 

รอยละ ๘๘ 

สถิติการใชคอมพิวเตอรหอง

แนะแนวเพ่ือการศึกษาตอ 

 

 

จํานวนนักเรียนท่ีการสอบผาน

เกณฑของสถานศึกษา 

แบบบันทึกสถิติ

ขอมูลการใชคอม

ฯ  

 

แบบบันทึกสถิติ

การสอบผาน

เกณฑของ

นักเรียนม.๓ และ

ม.๖ ปการศึกษา 

๒๕๕๘ 

 

 

ลงช่ือ …………………………ผูเสนอโครงการ  ลงช่ือ ……………………………..ผูเห็นชอบโครงการ 

    (นางเนาวรัตน  กะการดี)           ( นายประถม นิธรุัมย) 

          ครู  ค.ศ.๓                                      รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

 

ลงช่ือ ……………………..ผูเห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ …………………………………..อนุมัติโครงการ 

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)       ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ           ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 



๕๖ 

 

ช่ือโครงการ   สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สนองกลยุทธโรงเรียน ขอท่ี ๑, ๔, ๗  

สนองกลยุทธ สพม.  ขอท่ี ๑, ๒, ๔, ๕ 

สนองกลยุทธ สพฐ.   ขอท่ี ๑, ๒, ๔, ๕ 

รหัสกิจกรรมยอย  ๑๙๑ 

ลักษณะโครงการ         (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ  งานวิชาการ 

ผูรับผิดชอบ     ครสุูภิญญา ถาพรผาด 

ระยะเวลาดําเนินการ       ๑  ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชดําริบางประการเก่ียวกับ

การอนุรักษพันธุกรรมพืช   ซ่ึงมีใจความดังตอไปนี้ 

 “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น   ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็ก

เห็นความงดงาม   ความสนใจ  และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป   การใหวิธี

สอน  การอบรมและใหความรูสึกกลัววา  หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแกตนเอง  จะทําให

เด็กเกิดความเครียด  ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ไดดําเนินงานสนองพระราชดําริ

จัดตั้งงาน   “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน”  เพ่ือเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืชโดย

ใหเยาวชนนั้นไดใกลชิดกับพืชพรรณไม   เห็นคุณคาประโยชน   ความสวยงาม   อันจะกอใหเกิดความคิดท่ี

จะอนุรักษพืชพรรณตอไป 

สวนพฤกษศาสตร คือ แหลงท่ีรวบรวมพันธุพืชชนิดตาง ๆ ทีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสม

กับสภาพถ่ินอาศัยเดิม  มีหองสมุด  สถานท่ีเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมรักษาสภาพ  อาจเปนตัวอยาง

แหงหรือตัวอยางดอง  หรือเก็บรักษาดวยวิธีอ่ืนๆ  พันธุพืชท่ีทําการรวบรวมไวนั้นจะเปนแหลงขอมูลและ

การเผยแพรความรูเก่ียวกับพันธุไม  นอกจากนี้สามารถใชเปนแหลงพักผอนหยอนใจซ่ึงสามารถดําเนินการ

สวนพฤกษศาสตรในพ้ืนท่ีของโรงเรียน  โดยมีองคประกอบดังกลาว  เปนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใชใน

วัตถุประสงคดังกลาว  อีกท้ังใชในการศึกษาและเปนประโยชนในการสอนวิชาตางๆ 

จากพระราชดําริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่อง

ของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และใน

เรื่องของการปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึงเนนใหนักเรียนเปนสําคัญ  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงไดมีการประชุมหารือ 

และเห็นพองตองกันท่ีจะสนองราชดําริ  ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  จึงเปนการดําเนินงานในอีกรูปแบบหนึ่งของ “สวนพฤกษศาสตร” 

โดยมีการรวมพันธุท่ีมีชีวิต  มีแหลงขอมูลความรูเก่ียวกับพันธุไม  มีการศึกษาตอเนื่อง  มีการเก็บตัวอยาง



๕๗ 

 

พันธุไมแหงและพันธุไมดอง  มีการรวบรวมพันธุไมทองถ่ินเขามาปลูกรวบรวมไวในโรงเรียนและภูมิปญญา

ทองถ่ิน  มีการบันทึกรายงานและขอมูลรวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับพันธุไม  มีมุมสําหรับศึกษา

คนควาและมีการนําไปใชประโยชนเพ่ือเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ  เปนการดําเนินการให

สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  ไมฝนธรรมชาติ  และเปนไปตามความสนใจและความพรอมของโรงเรียน  

ดําเนินการโดยสมัครใจไมใหเกิดความเครียด 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมยเปนโรงเรียนท่ีจัดสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีรมรื่น

สวยงาม โรงเรียนไดเอาใจใสดูแลพรรณไมเปนอยางดีแตยังขาดการสรางจิตสํานึกใหเยาวชนมีความรัก

ความรมรื่นสวยงามของพรรณไมเทาท่ีควร  จึงมีแนวคิดสอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนตาม

แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไดสมัครเขารวมโรงการดังกลาว 

 

๒. วัตถุประสงค 

 ๑. ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มึความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสมผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

 ๒. ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ใหเกียรติผูอ่ืนและมองโลกในแงดีผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๓. ผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป กีฬา นันทนาการตาม

จินตนาการการผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๔. ผูเรียนท่ีเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกันผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 ๕. ผูเรียนมีการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 ๖. ผูเรีนเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน และกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๗. ผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีตางกันผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๘. ผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๙. ผูเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๑๐. ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 ๑๑. ผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

        

๓. เปาหมาย 

     ๓.๑ ดานคุณภาพ 

      ผูเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจิตสํานึกในการดําเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

     ๓.๒ ดานปริมาณ 

      ผูเรียนและบุคลากรรอยละ ๘๐ ในโรงเรียนมีจิตสํานึกในการดําเนินการงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนและสามารถใชสวนพฤกษศาสตรเปนแหลงเรียนรูได 

 



๕๘ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  ประชุมวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินการ 

     ในปท่ีผานมา 

ทุกกิจกรรม ส.ค. ๕๗ 
รองฯประถม 

๒.  จัดทํารายละเอียดกิจกรรม ทุกกิจกรรม ก.ย. ๕๗ ครูสุภิญญา 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ ทุกกิจกรรม   

๔.  ดําเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดรับ 

     การอนุมัติ 

ทุกกิจกรรม   

๔.๑ การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๔ 

ดาน 

ดานท่ี ๑ การบริหารและการจัดการ 

 

ดานท่ี ๒ การดําเนินงาน 

 

 

ทุกกิจกรรม 

 

พ.ย. ๕๗ – 

ก.ย. ๕๘ 

พ.ย. ๕๗ –

ก.ย.๕๘ 

 

 

ครูสุภิญญา 

ครูกนกวรรณ 

 

ทําปายประจําตนไมท่ีมีอยู 

    - สํารวจ คือชื่อพ้ืนเมือง และหมายเลขประจําตน

เก็บและทําตัวอยางพรรณไม 

    - ทําทะเบียนพรรณไม 

    - คนควาขอมูลการใชประโยชนจากเอกสาร 

ขอมูลพ้ืนบาน ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 

    - ทําปายขอมูลชั่วคราว 

    - ทําปายขอมูลท่ีสมบูรณ 

นําพืชพรรณไมเขามาปลูกเพ่ิม 

    - การเก็บรวบรวมพรรณไมทองถ่ิน 

    - รวบรวมขอมูลและภูมิปญญาทองถ่ิน 

    - จัดทําแผนผังพันธุไมในโรงเรียน ท้ังท่ีมีอยูเดิม

และปลูกเขามาเพ่ิมเติม 

ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในพืชพรรณไมท่ีมี 

    - การศึกษาทางชีววิทยา 

    - การศึกษาดานนิเวศวิทยา 

    - การศึกษาการปลูกเลี้ยงและการขยายพันธุ 

    - การใชประโยชนในทองถ่ิน 

นักเรียนทุก

คนมีสวน

รวมรอยละ 

๑๐๐  

พ.ย. ๕๗ – 

ก.ย. ๕๘ 

 

 

 

 

 

 

พ.ย. ๕๗ –

ก.ย.๕๘ 

 

 

 

พ.ย. ๕๗ –

ก.ย.๕๘ 

 

 

 

ครูฐานิศวร 

ครูทองดี 

ครูพวงเพชร 

 

 

 

 

 

ครูวัฒนา  นารีรัมย 

ครูสิทธิยัง 

ครูวุฒิชัย 

ครูเสาวลักษณ 

 

ครูกาญจนา 

ครูถนอมสิน 

ครูกัลยารัตน 

ครูวัฒนา  จันทร

ทองสุข 



๕๙ 

 

    - การศึกษาโครงสรางภายนอกของพืช 

    - การศึกษาโครงสรางภายในของพืช 

การเขียนรายงาน 

    - การรวบรวมรายงานจากการศึกษา 

    - การนํารายงานมาเขียน 

 

 

พ.ย. ๕๗ –

ก.ย.๕๘ 

 

 

 

ครูพัฒนา   

ครูลิขิต 

ครูลฎาภา 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

    - การบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอร 

การนําไปใชประโยชน 

    - การนําไปใชในการเรียน  การสอนวิชา

วิทยาศาสตร 

    - การนําไปใชในการเรียน  การสอนวิชาอ่ืนๆ 

    - วิชาคอมพิวเตอร 

    - วิชาภาษาไทย 

    - วิชาภาษาอังกฤษ 

    - วิชาเกษตร 

    - วิชาสขุศึกษา 

    - วิชาศิลปะ 

  

ก.ย.๕๘ 

 

พ.ย. ๕๗ –

ก.ย.๕๘ 

 

ครูชนัญู 

ครูพัทธธีรา 

ครูทุกกลุมสาระ

การเรียนรู 

 

    - วิชาพระพุทธศาสนา 

    - วิชาสังคมศึกษา 

    - การใชประโยชนทางสังคมและสิ่งแวดลอม 

    - การใชประโยชนดานการอนุรักษ 

    - การนําไปขยายพันธุปลูกเลี้ยง จําหนาย เพ่ือให

เกิดผลประโยชนแกโรงเรียน 

ดานท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน 

 

ดานท่ี ๔ ความถูกตองทางวิชาการ 

   

 

 

 

 

 

ครูนฎกร 

ครูพวงเพชร 

ครูสุภิญญา 

ครูกนกวรรณ 

๔.๒ การจัดอบรมครูนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

เขาสูการจัดการเรียนรู 

- ประสานงานวิทยากร 

- จัดอบรมใหแกครู บุคลากรในโรงเรียน 

  

 

พ.ค.-มิ.ย.

๕๘ 

 

 

ครูลฎาภา 

คร-ูบุคลากรทุกคน 

๔.๓ การจัดแหลงเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

  

 

 

ครูสิทธิยัง 



๖๐ 

 

- กําหนดและออกแบบหองแหลงเรียนรูสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน  

- ประสานงานชางกอสราง 

- ดําเนินการจัดทําหอง 

ธ.ค. ๕๗ 

 

ม.ค. ๕๘ 

ก.พ. ๕๘ 

ครูกาญจนา 

ครูกัลยารัตน 

ครูสุภิญญา 

ครูลฎาภา 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอ 

      ฝายบริหาร 

 ก.ย.๕๘ ครูสุภิญญา 

 



๖๑ 

 

๕. งบประมาณท่ีใช 

  เงินงบประมาณ    ๙๔,๓๖๐  บาท 

  เงินอ่ืนๆ                  -   บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๙๔,๓๖๐  บาท  

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 



๖๒ 

 

๑. การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๔ ดาน 

ดานท่ี ๑ การบริหารและการจัดการ 

    -เครื่องพริ้นทเลเซอรสี (๑×๑๕,๐๐๐) 

    -เครื่องคอมพิวเตอร (๑×๒๒,๐๐๐) 

    -กระดาษถายเอกสาร A๔  (๕×๑๒๐) 

    -แผน CD (๑๒×๕) 

    -หมึก  hp ๘๕A (๒×๒,๙๐๐) 

    -หมึก เลเซอรสี (๔×๕,๐๐๐) 

ดานท่ี ๒ การดําเนินงาน  

    -ทําปายประจําตนไมท่ีมีอยู (๒๐๐ ปาย×๒๕) 

    -กระดาษกอปปพรินทขาว (๑๐ ริม×๑๐๐)  

    -กระดาษกราฟขนาด A๔  (๑๐ เลม ×๒๕) *เบิกตน

สังกัด 

    -ดินสอ ๒B  (๓๐ แทง × ๕) *เบิกตนสังกัด 

    -ยางลบดินสอ (๓๐ กอน × ๕) *เบิกตนสังกัด 

    -สีไม (๑๐ กลอง×๕๐) *เบิกตนสังกัด 

    -ดายขาว (๑๐ ไจ×๒๕) *เบิกตนสังกัด 

    -กระดาษเทาขาว (๓๐ แผน×๑๕) *เบิกตนสังกัด 

    -เชือกฟาง (๑๐ มวน×๒๐) *เบิกตนสังกัด 

    -เชือกเสนเอ็น (๖ มวน ×๕๐) *เบิกตนสังกัด 

    -เข็มเย็บผา (๓๐ เลม ×๕) *เบิกตนสังกัด 

    -ดายดิบ (๑๐ ผืน × ๓๐) *เบิกตนสังกัด 

    -หนังสือไมปายืนตนของไทย เลม ๑,๒ (๒ เลม×๑,๕๐๐) 

    -หนังสือไมประดับ เลม ๑,๒ (๒ เลม×๖๕๐) 

    -หนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย (๒ เลม×๖๕๐) 

ดานท่ี ๓ ผลดําเนินงาน 

ดานท่ี ๔ ความถูกตองทางวิชากร 

 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

๒๒,๐๐๐ 

๖๐๐ 

๖๐ 

๕,๘๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๓,๐๐๐ 

๑,๓๐๐ 

๑,๓๐๐ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

๒๒,๐๐๐ 

๖๐๐ 

๖๐ 

๕,๘๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๓,๐๐๐ 

๑,๓๐๐ 

๑,๓๐๐ 

- 

- 

รวม ๗๔,๐๖๐  ๗๔,๐๖๐ 

 
   

 
   

 
   

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 



๖๓ 

 

๔.๒ การจัดอบรมคร ู

   -คาตอบแทนวิทยากร (๒ ×๕๐๐)  

   -กระดาษถายเอกสาร A๔ (๕ ริม ×๑๕๐) *เบิกตนสังกัด 

   -กระดาษกอปปพรินทขาว (๑๐ ริม×๑๐๐) *เบิกตน

สังกัด 

   -เชือกฟาง (๑๐ มวน×๒๐) *เบิกตนสังกัด 

   -เทปวัดขนาด ๕๐ เมตร *เบิกตนสังกัด 

   -กระดาษเทาขาว *เบิกตนสังกัด 

   -ดายขาว (๑๐ ไจ×๒๕) *เบิกตนสังกัด 

   -สีไม (๑๐ กลอง×๕๐) *เบิกตนสังกัด 

   -กระดาษกราฟขนาด A๔  (๑๐ เลม ×๒๕) *เบิกตน

สังกัด 

   -ดินสอ ๒B  (๓๐ แทง × ๕) *เบิกตนสังกัด 

   -ยางลบดินสอ (๓๐ กอน × ๕) *เบิกตนสังกัด 

   -กรรไกรตัดก่ิง  (๑๐ อัน ×  *เบิกตนสังกัด 

   -คาอาหารกลางวันพรอมอาหารวาง (๑๐๐ คน×๔๕ บาท 

×๓ วัน)  

   -กระดาษพิมพเกียรติบัตร *เบิกตนสังกัด 

 

๑๓,๕๐๐ 

 

 

  

 

- 

 

 

๑๓,๕๐๐ 

 

รวม ๑๓,๕๐๐ - ๑๓,๕๐๐ 

๕.๓ จัดแหลงเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

    -ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ  (๔ ตัว×๑,๐๐๐) 

    -คาแรงงานการติดตั้ง (๑ ×๒๐๐) 

    -คาปรับหนาดิน เพ่ือการเพาะปลูก (๔ ครั้งๆละ ๕๐๐ บาท 

 

๔,๐๐๐ 

๘๐๐ 

๒,๐๐๐ 

  

๔,๐๐๐ 

๘๐๐ 

๒,๐๐๐ 

รวม ๖,๘๐๐  ๖,๘๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๙๔,๓๖๐ - ๙๔,๓๖๐ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

 ๑. ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มึความ

ม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสมผาน

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๗ 

 

 

การสังเกต แบบสังเกต 



๖๔ 

 

๒. ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ใหเกียรติผูอ่ืน

และมองโลกในแงดีผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

รอยละ ๙๗ 

 

 

การสังเกต แบบสังเกต 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

๓. ผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวม

กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป กีฬา 

นันทนาการตามจินตนาการการผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๔ คะแนนใบงาน ใบงาน 

๔. ผูเรียนท่ีเรียนรูรวมกันเปนกลุม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู

ระหวางกันผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๓ การสังเกต แบบสังเกต 

๕. ผูเรียนมีการคนควาหาความรูดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย 

รอยละ ๙๓ การสํารวจ แบบสํารวจ 

๖. ผูเรียนเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน และกตัญู

กตเวทีตอผูมีพระคุณผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๗ การสังเกต แบบสังเกต 

 ๗. ผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี

ตางกันผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๗ การสังเกต แบบสังเกต 

 ๘. ผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ

และพัฒนาสิ่งแวดลอมผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๕ การสังเกต แบบสังเกต 

 ๙. ผูเรียนวางแผนการทํางานและ

ดําเนินการจนสําเร็จผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๕ การสังเกต แบบสังเกต 

 ๑๐. ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ัน

พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

ผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๗ การสังเกต แบบสังเกต 

 ๑๑. ผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดผาน

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๓ การสังเกต แบบสังเกต 

 

 

ลงช่ือ …………………………ผูเสนอโครงการ  ลงช่ือ ……………………………..ผูเห็นชอบโครงการ 



๖๕ 

 

   (นางสาวสุภิญญา  ถาพรผาด)                           (นายประถม นิธรุัมย) 

  ครู  ค.ศ.๓                                     รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

ลงช่ือ ……………………..ผูเห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ …………………………………..อนุมัติโครงการ 

    ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)      ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ           ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบริหารทั่วไป 
 

 

 

 

 



๖๖ 

 

 

 



๖๗ 

 

ช่ือโครงการ   พัฒนางานอาคารสถานท่ีและสภาพส่ิงแวดลอม 

สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอท่ี ๓  

สนองกลยุทธ สพม.   ขอท่ี ๕  

สนองกลยุทธ สพฐ.    ขอท่ี ๕   

รหัสกิจกรรมยอย  ๑๙๒ 

ลักษณะโครงการ         (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ  งานบริหารท่ัวไป 

ผูรับผิดชอบ     ครวัูฒนา  นารีรัมย  

ระยะเวลาดําเนินการ       ๑  ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ดวยโรงเรียนไดกําหนดท่ีจะพัฒนางานดานอาคารสถานท่ี และสาธารณูปโภค  ตลอดจนการ

ใหบริการตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานสากล  ซ่ึงตองมีการจัดภูมิทัศนสภาพแวดลอม

ในโรงเรียนใหเกิดความสวยงาม อยางเหมาะสม มีบรรยากาศรมรื่น มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ มี

ความปลอดภัยตอผูใชงาน การดูแลรักษาความสะอาด และการจัดซอมบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี วัสดุ

อุปกรณครุภัณฑประกอบอาคาร ใหคงสภาพเดิม มีความสวยงาม มีความเหมาะสมท่ีจะเปนสถานศึกษาได

ตลอดเวลา และมีการบริการทางดานสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟา มีใหบริการกับบุคลากร ครู และนักเรียน

ไดอยางเพียงพอตามความจําเปน นอกจากนี้ยังตองรณรงคใหบุคลากรตระหนักถึงการใชพลังงานอยาง

เหมาะสม ชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และจัดแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหมากข้ึน 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู 

ดานผูเรียน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ี พลังงานและสิ่งแวดลอมข้ึน 

 

๒. วัตถุประสงค   

 สถานศึกษามีคุณภาพการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 

 

๓. เปาหมาย 

๓.๑  ดานคุณภาพ  พัฒนางานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมได ๑๐๐ % 

๓.๒  ดานปริมาณ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการบริการสถานท่ีและ

สภาพแวดลอมได ๑๐๐ %  
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๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการอาคารสถานท่ีประชุมวิเคราะห 

     สภาพการดําเนินงานอาคารสถานท่ีในปท่ีผานมา 
๑  ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ พล 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรมเพ่ือ 

     พัฒนาอาคารสถานท่ี 
๑ ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ พล 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

     ดําเนินงาน 
๑ ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ พล 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ 

    ๔.๑ พัฒนางานสารบรรณฝายบริหารท่ัวไป 

    ๔.๒  โรงจอดรถครูขางบานพักตํารวจขนาด

๓๒๐ม๒        

    ๔.๓  ถนนลานจอดรถหนาอาคาร ๕ 

    ๔.๔ อาคารรับรองแขกหองโสตทัศนศึกษา 

    ๔.๕  หองเก็บวัสดุครุภัณฑงานดนตรี 

    ๔.๖  ปรับปรุงซอมแซมโรงฝกงานวิชาเกษตร 

    ๔.๗  รองระบายน้ําหลังอาคารศิลปะ ขางสนาม

ฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล   

    ๔.๘  หองรับรองและหองน้ําหลังหองโสตฯ 

    ๔.๙  ปรับปรุงไฟฟาอาคาร ๒ และอาคาร ๓ 

   ๔.๑๐  ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานท่ีและวัสดุ

ครุภณัฑ 

  ๔.๑๑  ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน   

  ๔.๑๒ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยใชกิจกรรม ๕  

  ๔.๑๓ เครื่องเสียงกิจกรรมกลางแจงและงานท่ัวไป 

 

 

๑ รายการ 

๑ รายการ 

 

๑ รายการ 

๑ รายการ 

๑ รายการ 

๑ รายการ 

๑ รายการ 

 

๑ รายการ 

๑ รายการ 

๑ รายการ 

 

๑ รายการ

ทุกหอง 

๑ รายการ 

 

ต.ค. ๕๗

ธ.ค. ๕๗ 

 

ธ.ค. ๕๗

ธ.ค. ๕๗

ธ.ค. ๕๗

ธ.ค. ๕๗

ก.พ. ๕๘ 

 

มี.ค. ๕๘ 

มิ.ย. ๕๘ 

ตลอดป 

 

ตลอดป

ตลอดป 

ส.ค.-ก.ย.๕๘ 

 

มิ.ย.–ก.ค.๕๘ 

ฝายบริหารท่ัวไป / 

งานอาคารสถานท่ี / 

ผูเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูสนั่น 
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  ๔.๑๔ เครื่องเสียงกิจกรรมงานโสต ๑ รายการ 

 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอ 

    ฝายบริหาร 
๓ ชุด ก.ย. ๕๘ รองฯ พล 
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๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ รวม  ๑,๐๕๔,๑๑๒ บาท 

  เงินอ่ืนๆ       -  บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๑,๐๕๔,๑๑๒ บาท 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ พัฒนางานสารบรรณฝายบริหารท่ัวไป - - - 

๕.๒ โรงจอดรถครูขางบานพักตํารวจขนาด ๓๒๐ ม๒ 

- โรงจอดรถโครงหลังคาเหล็กดัดโคงพรอมเทพ้ืน คสล.  

( ๒๐๐ ม๒ × ๒,๐๐๐ ) 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ 

๕.๓  ถนนลานจอดรถหนาอาคาร ๕ 

- ถนนหนาอาคาร ๕ จํานวน ๖๐๐ ม.๒  (๗๒ ม๓ × ๒,๐๗๑) 

 

๑๔๙,๑๑๒ 

 

- 

 

๑๔๙,๑๑๒ 

รวม ๑๔๙,๑๑๒ - ๑๔๙,๑๑๒ 

๕.๔ อาคารรับรองแขกหองโสตทัศนศึกษา 

- คากอสรางอาคารรับรองแขกหองโสตทัศนศึกษา ยาว ๓๖ 

ม. (๑๑๐ ม๒ × ๓,๕๐๐) 

 

๓๘๕,๐๐๐ 

 

- 

 

๓๘๕,๐๐๐ 

รวม ๓๘๕,๐๐๐ - ๓๘๕,๐๐๐ 

๕.๕  หองเก็บวัสดุครุภัณฑงานดนตร ี

- พัฒนาหองเก็บของดนตรี  ( ๑ × ๑๐,๐๐๐ ) 

 

๑๐,๐๐๐ 

-  

๑๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๕.๖  ปรับปรุงโรงฝกงานวิชาเกษตร 

- ปรับปรุงซอมแซมโรงฝกงานวิชาเกษตร (๑ × ๓๐,๐๐๐) 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

- 

 

๓๐,๐๐๐ 

รวม ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

๕.๗  รองระบายน้ําหลังอาคารศิลปะ ขางสนามฟุตบอล

และสนามบาสเกตบอล   

- - - 

รวม - - - 

๕.๘  หองรับรองและหองน้ําหลังหองโสตฯ - - - 

รวม - - - 

๕.๙  ปรับปรุงไฟฟาอาคาร ๒ และอาคาร ๓ 

- สายมิเนียม THW – A×๕๐ มม.(เมตร) (๑๐๐ ม. × ๓๐) 

- - - 

- สายไฟฟา THW๑ – A×๒.๕ ขาว FUHRER (ขด ๑๐๐ ม) - - - 
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(๑ มวน × ๑,๑๐๐) 

- สายไฟฟาTHW๑ – A×๒.๕ น้ําเงิน FUHRER (ขด๑๐๐ ม) 

(๑ มวน × ๑,๑๐๐) 

- - - 

- สายไฟฟา THW๑ – A×๑.๕  ขาว FUHRER (ขด) (๑ 

มวน × ๖๗๐ ) 

 

- - - 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

- สายไฟฟา THW๑ – A×๑.๕ แดง FUHRER (ขด ๑๐๐ ม) 

(๑ มวน × ๖๗๐ ) 

- - - 

- สายไฟฟา THW๑ – A×๑.๕  สีเหลือง FUHRER (ขด)  

(๑ มวน × ๖๗๐ ) 

- - - 

- บล็อกลอย ๔×๔  แท(รุนใหม) (๕๐ ตัว × ๒๘ ) - - - 

- ฝาเมจิก ๖ ชอง PANASONIC (แทรุนใหม) (๕๐ ตัว × 

๗๘ ) 

- - - 

- ปลั๊กคูมีกราวรุนใหม PANASONIC (๖๐ ตัว × ๑๗๐ ) - - - 

- สวิทชเมจิก PANASONIC รุนใหม (๕๐ ตัว × ๔๐ ) - - - 

- บล็อกลอย ๒×๔ รุนใหม (๕๐ × ๑๕ ) - - - 

- ฝาเมจิก ๑ ชอง PANASONIC (แทรุนใหม) (๕๐ ตัว × 

๒๗ ) 

- - - 

-  ทอPVC รอยสายไฟ ๑/๒" สีขาว (๑๕๐ ทอน × ๔๕ ) - - - 

- ขอตอPVC รอยสายไฟ ๑/๒" สีขาว (๑๕๐ ตัว × ๘ ) - - - 

- ตะปูยิงฝา ๑×๖ D.W.SCREWS (๒๐ กลอง × ๘๕ ) - - - 

- ตะปูยิงฝา ๓/๔×๖ D.W.SCREWS (๒๐ กลอง × ๘๕ ) - - - 

- ทอออน รอยสายไฟ ๒๐ มม. สีขาว (๑๐๐ ม. × ๑๘ ) - - - 

- พุกพลาสติก #๖(กลอง) (๒๐ กลอง × ๑๒ )  - - - 

- ขอโคง ๙๐H ชวงสั้นES๒รอยสายไฟ ๑/๒" สีขาว (๑๕๐ 

ตัว × ๑๕ ) 

- - - 

- ขอตอเขากลองรอยสายไฟ ๑/๒" สีขาว (๒๐ ตัว × ๑๐ ) - - - 

- สายมิเนียม TWA ×๒๕ มม.(เมตร) (๕๐ ม. × ๑๗ ) - - - 

- ทอPVC รอยสายไฟ ๓/๔" สขีาว (๑๕๐ ทอน × ๗๐ ) - - - 

- ขอโคง ๙๐H ชวงสั้นES๒รอยสายไฟ ๓/๔" สีขาว (๑๐๐ - - - 
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ตัว × ๑๗ ) 

- ขอตอPVC รอยสายไฟ ๓/๔" สีขาว (๒๕๐ ตัว × ๘ ) - - - 

- ทอออน รอยสายไฟ ๒๕ มม. สีขาว (๑๕๐ ม. × ๒๐ ) - - - 

- คลิปกามปู รอยสายไฟ ๑/๒" สีขาว (๑,๐๐๐ ตัว × ๖ ) - - - 

- คลิปกามปู รอยสายไฟ ๓/๔" สีขาว (๕๐๐ ตัว × ๗ ) - - - 

- สามทางพีวีซีฝาเปดรอยสาย ๑/๒"สีขาว (๒๕๐ตัว × ๓๐ ) - - - 

- กลองพักสายกลม-ขาว ๑๕-๑๘-๒๐ (๒๕๐ ตัว × ๒๕ ) - - - 

- โคมโรงงาน ๒×๔๐W RY มีแผนสะทอนแสง (๕๐ ชุด × 

๔๐๐ ) 

- - - 

- หลอดนีออน ๓๖W PHILIP ( ๒๕๐ หลอด × ๕๐ ) - - - 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

- สตารทเตอร PHILIPS(แท) (๒๕๐ ตัว × ๑๕ ) - - - 

- บัลลาสต ๓๖W PHILIPS ( ๒๕๐ ตัว × ๙๕ ) - - - 

- พุกเหล็ก ๓/๘"(ตัว) FASTENIC ( ๓๕๐ ตัว × ๑๐ ) - - - 

- แหวนน็อต ๑/๒" (๒๐ กก. × ๕๕ ) - - - 

- แหรก ๗ ชอง ๔ มิล ( ๓๐ ตวั × ๑๗๐ ) - - - 

- ลูกถวย ( ๑๕๐ ตัว × ๑๕ ) - - - 

- เทปละลายกันน้ํา ๓/๔"×๓๐ ฟุต๓M (๕ มวน × ๒๖๐ ) - - - 

- เทปพันสายไฟสก สกอตช ๗๙๐ ๓M (๒๕ มวน × ๔๕ ) - - - 

- ฟรีฟอรมรัดสายหุม #๕๐ TPF  (๓๕ เสน × ๑๒๐ ) - - - 

- ลวดมิเนียมกลม(กก) ( ๒ กก. × ๒๔๐ ) - - - 

- ลวดมิเนียมแบน(กก) (๕ กก. × ๒๔๐ ) - - - 

- ตูไฟกันน้ํามีหลังคา  ๓๕×๕๒×๑๗ ซม.#๒ (๒ตัว × ๙๕๐) - - - 

- ตูคอมซูมเมอร ๗-๙ ชอง+เมน+ลูก NPV (๓๒ ชดุ× ๘๐๐) - - - 

- เบรกเกอร ๓P๒๕๐A MITSUBISHI ( ๒ ตัว × ๕,๓๐๐ ) - - - 

- หางปลา ๕๐-๑๐ (๒๐ ตัว × ๓๕ ) - - - 

รวม - - - 

๕.๑๐  ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและวัสดุครุภัณฑ 

- ซอมแซมปรับปรุงหองเรียนอาคารเรียนและวัสดุครุภัณฑ  

( ๒ × ๑๕๐,๐๐๐ ) 

- - - 

- ซอมแซมปรบัปรุงประปาโรงเรียนและโรงน้ําดื่ม (๑ × - - - 
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๑๔๐,๖๐๐ ) 

รวม - - - 

๕.๑๑  ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน 

- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียน (๑ × ๕๐,๐๐๐) 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

           -   

 

๕๐,๐๐๐ 

 รวม ๕๐,๐๐๐            -   ๕๐,๐๐๐ 

๕.๑๒ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยใชกิจกรรม ๕ ส - - - 

 รวม -           -   - 

๕.๑๓  เครื่องเสียงกิจกรรมกลางแจงและงานท่ัวไป            

- ลําโพง (๑ ชุด × ๕,๐๐๐)                                                

- ไมโครโฟน (๒ ชุด × ๒,๕๐๐)                                             

- ซอมบํารุงวัสดุ – อุปกรณเดิม (๑๐ ชุด × ๕๐๐) 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

รวม ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

        
    กิจกรรม 

ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑๔ เครื่องเสียงกิจกรรมงานโสต 

- ลําโพง (๖ ตัว × ๑,๕๐๐)                                            

- สายลําโพง (๔ มวน × ๑,๕๐๐) 

 

๙,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

 

- 

- 

 

๙,๐๐๐ 

๖,๐๐๐ 

รวม ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๑,๐๕๔,๑๑๒ - ๑,๐๕๔,๑๑๒ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

๑. สถานศึกษามีคุณภาพการจัด

โครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพ

อนามัยและความปลอดภัยของ

ผูเรียน 

ดีมาก -    สํารวจสภาพการใชงาน 

     อยางสมํ่าเสมอ 

 

-    สอบถามความคิดเห็น 

     นักเรียนท่ีมีตอสภาพหองน้ํา 

    หองสวมท่ีปรับปรุงข้ึน 

-  แบบสอบถาม

ความคิดเห็น

บุคลากรภายใน 

-  แบบสอบถาม

ความพึงพอใจตอ

การพัฒนาอาคาร



๗๔ 

 

สถานท่ีและการ

ใหบริการ 

 

 

 

ลงช่ือ ………………..…………...........…ผูเสนอโครงการ   ลงช่ือ …….....………………………..ผูเห็นชอบโครงการ 

          (นายวัฒนา  นารรีมัย)                         ( นายพล  บุญโชต)ิ 

               ครู ค.ศ.๒                              รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 

 

 

 

ลงช่ือ ……………………………….……..ผูเห็นชอบโครงการ ลงช่ือ …………………………………..อนุมัติโครงการ 

     ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)          ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

   ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ              ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

                       

       



๗๕ 

 

ช่ือโครงการ   สงเสริมสุขภาพอนามัย 

สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอท่ี  ๑  

สนองกลยุทธ สพม.   ขอท่ี  ๔  

สนองกลยุทธ สพฐ.    ขอท่ี  ๔  

รหัสกิจกรรมยอย  ๑๙๒ 

ลักษณะโครงการ         (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ  งานบริหารท่ัวไป 

ผูรับผิดชอบ     ครศูิราภรณ   กาญจนทรัพยสิน    

ระยะเวลาดําเนินการ       ๑  ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

    เรื่องของสุขภาพ อนามัยในโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ไดรับการพัฒนาดานสุขภาพท่ีดี ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะอนามัย มีความรู ความเขาใจในการปองกันและ

ดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง  

 โรงเรียนกระสังพิทยาคม เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ปจจุบันมีนักเรียนท้ังสิ้น ๒,๘๑๗ คน ตระหนักถึงความสําคัญ จึงไดมีการสงเสริมนักเรียนใหมี

สุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังทางดานรางกายและจิตใจควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานอ่ืน ๆ โดยมี

การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาท่ีหลากหลาย ประกอบดวยกิจกรรมใหการชวยเหลือนักเรียนท่ีมี

ปญหาเก่ียวกับสุขภาพอนามัย การเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย

ใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ การสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน  ซ่ึงผลจากการ

ดําเนินการในปท่ีผานพบวา การดําเนินการสวนใหญบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพแตในบางสวนยัง

ตองมีการพัฒนาตอไป  อาทิเชน การเพ่ิมครุภัณฑพยาบาลใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานการใหพยาบาล  การ

ติดตามชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาดานสุขภาพ  การสรางสุขอนามัยท่ีดีใหแกนักเรียน เปนตน ดังนั้นจึง

จําเปนท่ีจะตองดําเนินกิจกรรมตามโครงการนี้ตอไป 

 

๒.  วัตถุประสงค  

 ๑. ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสมํ่าเสมอผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด  

     ๒. ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานกรมอนามัย 

 ๓. ผูเรียนสามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ อุบัติเหตุและปญหาทางเพศผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 ๔. ครูใหคําแนะนําคําปรึกษาและแกปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียน และคุณภาพชีวิตดวย

ความเสมอภาค 

 



๗๖ 

 

๓. เปาหมาย  

 ๓.๑  ดานคุณภาพ 

            ๑. โรงเรียนมีเวชภัณฑ  วัสดุครุภัณฑ  ใชในเรือนพยาบาลเพียงพอสําหรับผูใชบริการ 

 ๓.๒  ดานปริมาณ 

   ๑.  นักเรียนทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพ ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ตรวจวัดสายตา ๑๐๐ %   

   ๒.  นักเรียนทุกคนมีความรูดานสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงเพ่ิมข้ึน ๑๐๐ % 

    ๔.  ครู และนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนไดรับความรูขาวสารในการจัดปายนิเทศ         

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  ประชุมวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินการ 

     สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนในปท่ีผานมา 

ทุกกิจกรรม ส.ค. ๕๗ 
ครูศิราภรณ 

๒.  จัดทํารายละเอียดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ

อนามัย 

     นักเรียน 

๗ กิจกรรม ก.ย. ๕๗ 

ครูศิราภรณ 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

     ดําเนินการ 

ทุกกิจกรรม ก.ย. ๕๗ 

 
ครูศิราภรณ 

๔.  ดําเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดรับ 

     การอนุมัติ 

   

 ๔.๑  ตรวจสุขภาพนักเรียน  ชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง  

ตรวจสายตา 

  ครูศิราภรณ 

    ๑. ตรวจสุขภาพนักเรียน  ชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง  

ตรวจสายตา 

นร.ทุกคน 

 

พ.ย.– ธ.ค.

๕๗ 

 

  ๔.๒  จัดซ้ือวัสดุ  ครุภัณฑ  เวชภัณฑ 

     ๑. สํารวจความตองการจําเปนในการใชยา

เวชภัณฑและครุภัณฑ 

     ๒. สอบถามราคายาเวชภัณฑและครุภัณฑจาก

รานคา 

      ๓. ดําเนินการจัดซ้ือตามระเบียบงานพัสดุ 

      ๔. ใหบริการพยาบาลแกบุคลากรในโรงเรียน 

 

 

๑  ครั้ง/ 

ภาคเรียน 

๓  ราน 

 

๕  รายการ 

ทุกคน 

 

 

พ.ย.-ก.พ.๕๘ 

 

พ.ย.-ก.พ.๕๘ 

 

พ.ย.-ก.พ.๕๘ 

 

พ.ย.-ก.พ.๕๘ 

ครูศิราภรณ 

   ๔.๓  ปายนิเทศ  ๘  เรื่อง / ป   ครูศิราภรณ 



๗๗ 

 

         ๑. จัดปายนิเทศ   

         ๒. สรปุรายงานผล 

๔.๔  ฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง 

         ๑. ดําเนินการ  

         ๒. สรปุรายงานผล 

 ๔.๕  อบรมผูนําเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน 

          ๑. จัดอบรมผูนําเยาวชนสาธารณสุขใน

โรงเรียน 

          ๒.  สรปุรายงานผล 

 

๘ เรื่อง/ป 

 

นร.ม.ตน 

 

 

 

นร.ม.ตน-

ปลาย 

พ.ค. ๕๗-

ก.พ. ๕๘ 

๑๔ -๑๘ก.ค. 

๕๘ 

 

 

ก.ค.-ส.ค.๕๘ 

 

 

ครูศิราภรณ 

 

 

 

ครูศิราภรณ 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 ๔.๖  วัยใสไรพุง 

         ๑.  ดําเนินการ  

         ๒.  สรุปรายงานผล 

 

นร.ม.ตน-

ปลาย 

 

๑๔-๑๘ 

ส.ค. ๕๘ 

 

ครูศิราภรณ 

 ๔.๗  สงเสริมพลานามัยของนักเรียน นร.ทุกคน ตลอดป ครูศิราภรณ 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอ 

      ฝายบริหาร 

๓  ชุด ก.ย. ๕๘ ครูศิราภรณ 

 

๕. งบประมาณท่ีใช 

  เงินงบประมาณ    ๔๔,๐๙๐ บาท 

  เงินอ่ืนๆ                  -  บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๔๔,๐๙๐ บาท  

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ ตรวจสุขภาพนักเรียน  ช่ังน้ําหนัก  วัดสวนสูง  

ตรวจสายตา 

- ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง ตรวจสายตา 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

รวม - - - 

๕.๒ ซ้ือวัสดุ  ครุภัณฑ  เวชภัณฑ 

- ยาพาราเซตามอล (๑๕ กระปกุ × ๑๖๐) 

 

๒,๔๐๐ 

 

- 

 

๒,๔๐๐ 



๗๘ 

 

- ไอฟคอฟ-จิ ( ยาแกไอ ) (๔ กระปุก × ๓๕๐) 

- ยาหยอดตา (๒ โหล × ๓๒๐) 

- โพวิโดน (๔ โหล × ๑๕๐) 

- นีโอพอร (๒๔ กลอง × ๑๕๐) 

- ยาธาตุน้ําขาว (๕ โหล × ๓๐๐) 

- ยาแอนตาซิล (๑๐ กลอง × ๒๗๕) 

- วิตามินซี (๑๐ กระปุก × ๑๒๐) 

- แอลกอฮอล (๓๐ ขวด × ๓๕)  

- แอมโมเนีย  (๑๒ ขวด × ๙๐) 

- สําล ี(๑๒ มวน × ๖๕) 

- ผากอต (๑๒ มวน × ๒๒๐ ) 

- คลอเฟนนิรามีน(ยาแกแพ) (๑๒ กระปุก × ๑๐ ) 

 

 

 

๑,๔๐๐ 

๖๔๐ 

๖๐๐ 

๓,๖๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๗๕๐ 

๑,๒๐๐ 

๑,๐๕๐ 

๑,๐๘๐ 

๗๘๐ 

๒,๖๔๐ 

๑๒๐ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๑,๔๐๐ 

๖๔๐ 

๖๐๐ 

๓,๖๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๗๕๐ 

๑,๒๐๐ 

๑,๐๕๐ 

๑,๐๘๐ 

๗๘๐ 

๒,๖๔๐ 

๑๒๐ 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

- น้ํายาลางตา (๒๔ ขวด × ๓๐) 

- ยานวด (บีจีสิก) (๘ โหล × ๓๖๐) 

- เกลือแร (๑๒ กลอง × ๑๖๕) 

- ยาหมอง (๑๕ กลอง × ๑๙๐) 

- ยาแกปวดประจําเดือน (๖ กระปุก × ๒๕๐) 

- สายวัด (๒๔ เสน × ๑๕) 

- พลาสเตอรผา (๑๒ กลอง × ๓๘) 

- ตาชั่ง (๔ ตัว × ๖๕๐) 

- ผาขนหนูเล็ก (๒๔ ผืน × ๑๐) 

- ผาขนหนูเล็ก(ยาว) (๒๔ ผืน × ๓๐) 

- แกวน้ํา (๒ โหล × ๔๔๐) 

- กระดาษชําระ  (๕ แพ็ต × ๒๐๐) 

๗๒๐ 

๒,๘๘๐ 

๑,๙๘๐ 

๒,๘๕๐ 

๑,๕๐๐ 

๓๖๐ 

๔๕๐ 

๒,๖๐๐ 

๒๔๐ 

๗๒๐ 

 ๔๔๐ 

๑,๐๐๐ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๗๒๐ 

๒,๘๘๐ 

๑,๙๘๐ 

๒,๘๕๐ 

๑,๕๐๐ 

๓๖๐ 

๔๕๐ 

๒,๖๐๐ 

๒๔๐ 

๗๒๐ 

 ๔๔๐ 

๑,๐๐๐ 

รวม ๓๕,๕๐๐ - ๓๕,๕๐๐ 

๕.๓  ปายนิเทศ  ๘  เรื่อง / ป 

- กระดาษสี (๕๐ แผน × ๑๐) 

- ดอกไมสําเร็จ (๔๐ ชุด × ๒๕) 

- เทปกาวสองหนา (๒๐ มวน × ๒๕) 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

- 

- 

- 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 



๗๙ 

 

รวม ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

๕.๔  ฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง 

- ยาสีฟน (๑๐ โหล × ๑๐๐) 

 

๑,๐๐๐ 

 

- 

 

๑,๐๐๐ 

รวม ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

๕.๕  อบรมผูนําเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน 

- คาวิทยากร 

- อาหารและน้ํา (๑ หนวย × ๑,๐๐๐) 

 

- 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

 

- 

๑,๐๐๐ 

รวม ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

๕.๖  วัยใสไรพุง 

- คาวิทยากร (๒ คน × ๑,๕๐๐) 

- อาหารและน้ํา (๑ หนวย × ๕๙๐) 

 

๓,๐๐๐ 

๕๙๐ 

 

- 

- 

 

๓,๐๐๐ 

๕๙๐ 

รวม ๓,๕๙๐ - ๓,๕๙๐ 

๕.๗ สงเสริมพลานามัยของนักเรียน 

- ชี ดี เพลงประกอบการออกกําลังกาย (๕ แผน × ๒๐๐) 

 

๑,๐๐๐ 

 

- 

 

๑,๐๐๐ 

รวม ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๔๔,๐๙๐ - ๔๔,๐๙๐ 

 



๘๐ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

 ๑. ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพ และออกกําลังกาย

สมํ่าเสมอผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด  

รอยละ ๙๕ -   สํารวจรายชื่อนักเรียน 

ท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ

ประจาํป 

 

-  วิเคราะหจากทะเบียนบันทึก 

สขุภาพของนักเรียนและสถิติ

การลาปวยของบุคลากรภายใน

โรงเรียน 

 

-   ทะเบียนคุม

รายชื่อนักเรียนท่ี

ไดรับการตรวจ    

สุขภาพประจําป 

-  ทะเบียนบันทึก

สุขภาพของนัก 

เรียนและขอมูล

การลาปวยของ

บุคลากร 

๒. ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ

มาตรฐานกรมอนามัย 

รอยละ ๙๕ - สํารวจน้ําหนัก สวนสูง 

ประจาํป 

- แบบสํารวจ

น้ําหนัก สวนสูง 

ประจาํป 

๓. ผูเรียนสามารถปองกันตนเอง

จากสิ่งเสพติดใหโทษ อุบัติเหตุและ

ปญหาทางเพศผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๕ -  ขอมูลการตรวจหาสิ่งเสพติด

ใหโทษท่ีทางอนามัยมาตรวจให 

- แบบบันทึก

ขอมูลรายบุคคล

จากอนามัย 

๔. ครูใหคําแนะนําคําปรึกษาและ

แกปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการ

เรียน และคุณภาพชีวิตดวยความ

เสมอภาค 

รอยละ ๙๘ - สอบถามความคิดนักเรียน  

     คร-ูอาจารยภายในโรงเรียน     

-   แบบสอบถาม

ความคิดเห็น 

 

 

 

ลงช่ือ ………………..…………...........…ผูเสนอโครงการ   ลงช่ือ ……......……………………..ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นางศิราภรณ  กาญจนทรัพยสิน)              ( นายพล  บุญโชติ) 

                ครู ค.ศ.๓                           รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 

 

 

ลงช่ือ ……………………………..ผูเห็นชอบโครงการ ลงช่ือ …………………………………..อนุมัติโครงการ 

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)        ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช )                         

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ               ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 



๘๑ 

 

                                    

 



๘๒ 

 

โครงการ   บริการชุมชนและประชาสัมพันธ 

สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอท่ี ๓   

สนองกลยุทธ สพม.   ขอท่ี ๕ 

สนองกลยุทธ สพฐ.    ขอท่ี ๕ 

รหัสกิจกรรมยอย  ๑๙๒ 

ลักษณะโครงการ         (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ  งานบริหารท่ัวไป 

ผูรับผิดชอบ     ครพัูทธธีรา เชาวชัยพัฒน 

ระยะเวลาดําเนินการ       ๑  ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีพัฒนาเขาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล  หลายฝายท่ีเก่ียวของตางก็ตระหนักในภาระและหนาท่ี

ในการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมและสอดคลองกับคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากลและวิสัยทัศน

ของโรงเรียน ทางโรงเรียนมีนโยบายดานการประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจ หนาท่ีของโรงเรียนกระสัง

พิทยาคม การประชาสัมพันธและการบริการชุมชุมจึงนับเปนหัวใจสําคัญในการสรางความเขาใจระหวาง

องคกร และประชาชนโดยเฉพาะการใหขอมูลท่ีถูกตอง  ชัดเจน  ไปสูประชาชนดวยความรวดเร็ว  

  สื่อวิทยุเปนสื่อชองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธท่ีมีความรวดเร็ว สามารถเขาถึงประชาชนไดใน

ทุกพ้ืนท่ี มีความคุมคา ในการลงทุนเนื่องจากใชงบประมาณนอยกวาการลงทุนในสื่อประเภทอ่ืน และทาง

โรงเรียนมีวงดนตรี สามารถนําความรูความสามารถของนักเรียนมาใชเพ่ือบริการชุมชน สังคม และองคกร

ตางๆ ได  

 ดังนั้น  โรงเรียนกระสังพิทยาคมจึงเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมและหาชองทางในการสราง

ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทภารกิจหนาท่ีตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการตาง ๆ ของ

โรงเรียนอันจะเปนประโยชนแกภาคประชาชน 

 

๒. วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือใหผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย

เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

 ๒. เพ่ือใหผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๓. เปาหมาย 

     ๓.๑ เชิงคุณภาพ   

 ๑. นําเสนอขอมูลขาวสารท่ีดีมีสาระเพ่ือใชในการเผยแพร 



๘๓ 

 

 ๒. เชิงคุณภาพ   ผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับการฝกซอมและเกิดประสิทธิภาพ รอยละ ๙๐ 

๓.๒  เชิงปริมาณ                                                                                                                              

 ๑. จัดทําวารสาร  แผนพับเดือนละ  ๒  ครั้ง                                                                                  

 ๒. จัดรายการเสียงตามสายกับฝายบริการวันละ  ๑ นาที                                                               

 ๓. จัดทําบอรดประชาสัมพันธเพ่ืออวยพรวันเกิด ๒  บอรด 

 ๔. แจงขอมูลขาวสารและความรูผานสถานีวิทยุ  สัปดาหละ ๑  ครั้ง 

 ๕. นักเรียนวงชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมดนตรีพ้ืนเมือง และชุมนุมดนตรีสากลเกิดทักษะท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพในการบริการสังคม 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  ประชุมวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินการ 

     ในปท่ีผานมา 

ทุกกิจกรรม ส.ค. ๕๗ 
รองฯ พล 

๒.  จัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๘ กิจกรรม ก.ย. ๕๗ ครูพัทธธีรา 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

     ดําเนินการ 

๘ กิจกรรม ก.ย. ๕๗ 

 
ครูพัทธธีรา 

๔.  ดําเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดรับ 

     การอนุมัติ 

  ครูพัทธธีรา 

๔.๑  เผยแพรความรูสูสารธารณชน 

 

 

 

๔.๒  จัดทําขาวประชาสัมพันธของโรงเรียน 

 

 

 

๔.๓  กิจกรรมเสียงตามสาย  “เชาวันใหมกับฝาย

บริการ 

 

 

๒ ชวงเวลา 

 

 

 

๒ ชวงเวลา 

 

 

 

๒ ชวงเวลา 

 

 

 

ชวงท่ี ๑ 

ต.ค.๕๗-ก.พ.๕๘ 

ชวงท่ี  ๒ 

พ.ค.-ก.ย.๕๘ 
 

ชวงท่ี  ๑ 

ต.ค.๕๗-ก.พ.๕๘ 

ชวงท่ี  ๒ 

พ.ค.-ก.ย.๕๘ 

 

ชวงท่ี  ๑ 

ต.ค.๕๗-ก.พ.๕๘ 

ชวงท่ี  ๒ 

พ.ค.-ก.ย.๕๘ 

ครูพัทธธีรา 

 

 

 

ครูพัทธธีรา 

 

 

 

ครูพัทธธีรา 

 

 

 



๘๔ 

 

๔.๔  ประชาสัมพันธเพ่ืออวยพรวันเกิดบุคลากรในโร

งาเรียน 

๒ ชวงเวลา 

 

 

ชวงท่ี  ๑ 

ต.ค.๕๗-ก.พ.๕๘ 

ชวงท่ี  ๒ 

พ.ค.-ก.ย.๕๘ 

ครูพัทธธีรา 

 

 

๔.๕  จัดบอรดประชาสัมพันธแจงขาวสาร 

 

๒ ชวงเวลา 

 

ชวงท่ี  ๑ 

ต.ค.๕๗-ก.พ.๕๘ 

ชวงท่ี  ๒ 

พ.ค.-ก.ย.๕๘ 

 

 

ครูพัทธธีรา 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๔.๖  สงเสริมอาชีพอิสระ 

 

 

 

๔.๗  งานปฏิคมโรงเรียน 

 

 

 

๔.๘  บริการดนตรีและดุริยางค 

๒ ชวงเวลา 

 

 

 

๒ ชวงเวลา 

 

 

 

ชุมชน 

ชวงท่ี  ๑ 

พ.ย.๕๗-มี.ค.๕๘ 

ชวงท่ี  ๒ 

พ.ค.-ก.ย.๕๘ 

 

ชวงท่ี  ๑ 

พ.ย.๕๗-มี.ค.๕๘ 

ชวงท่ี  ๒ 

พ.ค.-ก.ย.๕๘ 

 

ตลอดป 

ครูพัทธธีรา 

 

 

 

ครูพัทธธีรา 

 

 

 

งานดนตรี/ดุริยางค 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอ 

      ฝายบริหาร 

๓  ชุด ก.ย. ๕๘ ครูพัทธธีรา 

 

 

๕. งบประมาณท่ีใช 

  เงินงบประมาณ    -  บาท 

  เงินอ่ืนๆ          -  บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  -  บาท  

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ เผยแพรความรูสูสารธารณชน - - - 

รวม - - - 

๕.๒ จัดทําขาวประชาสัมพันธของโรงเรียน    



๘๕ 

 

รวม - - - 

๕.๓ เสียงตามสาย  “เชาวันใหมกับฝายบริการ"    

รวม - - - 

๕.๔ ประชาสัมพันธเพ่ืออวยพรวันเกิดบุคลากรในโรงเรียน    

รวม - - - 

๕.๕ จัดบอรดประชาสัมพันธแจงขาวสาร - - - 

รวม - - - 

๕.๖ สงเสริมอาชีพอิสระ - - - 

รวม - - - 

๕.๗ งานปฏิคมโรงเรยีน - - - 

รวม - - - 

๕.๘  บริการดนตรีและดุริยางค - - - 

รวม - - - 

รวมท้ังส้ิน - - - 



๘๖ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด 

วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

๑. เพ่ือใหผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวน

รวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย

เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

ดีมาก - สัมภาษณ 

 

- แบบสัมภาษณ 

 

 

 ๒. เพ่ือใหผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง

วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

ดีมาก - สัมภาษณ 

 

- แบบสัมภาษณ 

 

 

 

ลงชื่อ ………………..…………...........…ผูเสนอโครงการ   ลงชื่อ …….....………………………..ผูเห็นชอบโครงการ 

       (นางพัทธธีรา เชาวชัยพัฒน)                          ( นายพล  บุญโชต)ิ 

                ครู ค.ศ.๒                              รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 

 

 

 

ลงชื่อ ……………………………..ผูเห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ …………………………………..อนุมัติโครงการ 

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)         ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช )                         

ปฎิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ                ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 



๘๗ 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

ฝายกจิการนักเรียน 



๘๘ 

 

ช่ือโครงการ  ศาสน ราษฎร รัฐพิธี สงเสริมคานิยมท่ีดีของไทย  

สนองกลยุทธโรงเรียน ขอท่ี ๗  

สนองกลยุทธสพม.  ขอท่ี ๒ 

สนองกลยุทธสพฐ.    ขอท่ี ๒ 

ลักษณะโครงการ   (    )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ ฝายกิจการนักเรียน  

ผูรับผิดชอบ    รองฯ วัฒนา สราญบุรุษ   

สถานท่ีดําเนินการ   โรงเรียนกระสังพิทยาคม   

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบรูณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ซ่ึงปจจุบันสภาพศีลธรรมในกลุม

เยาวชนเสื่อมถอยลงไปมาก อันเปนผลมาจากความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและการแผขยายของอารย

ธรรมตะวันตก เกิดปญหาสังคม ปญหายาเสพติด ปญหาครอบครัว ปญหาอาชญากรรมและปญหาอ่ืนๆ ซ่ึง

มีความจําเปนท่ีสถาบันตางๆทางสังคมจะตองพัฒนาศีลธรรมจรรยาใหแกเยาวชนท่ีจะเติบโตไปเปนคนดี

ของสงัคม รวมมือกันสงเสริมใหเยาวชนและชุมชนไดศึกษาหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาและ

แนวทางปฏิบัติตนใหเปนพุทธมามกะท่ีดี มีหลักในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง สงผลใหปญหาตางๆ ลดนอยลง 

และชวยพัฒนาสังคมใหนาอยูยิ่งข้ึน   

 

๒.  วัตถุประสงค 

 ๑. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๒. ผูเรียนเอ้ืออาทรผูอ่ืน และกตัญูกตเวทิตาตอผูมีพระคุณผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๓. ผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีตางกันผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๔. ผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๕. ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 

๓. เปาหมาย 

    ๓.๑ ดานคุณภาพ 

        ๑. นักเรียนนําหลักธรรมทางศาสนาไปใชในชีวิตประจําวัน ปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสม 

        ๒. นักเรียนทุกคนสามารถนําหลักธรรมและแนวทางท่ีอบรมมาบูรณาการผานโครงงานตางๆและ

สามารถชวยแกปญหาสภาพอันไมพึงประสงคในโรงเรียนได 

        ๓. นักเรียนรวมกันแกปญหาเรื่องการกิน การอยู การดู การฟงเปนตามหลักไตรสิกขา  



๘๙ 

 

        ๔. นักเรียนแกนนําวิถีพุทธสามารถนําหลักการ วิธีการ และหลักธรรม มาขยายผลและสานตอ 

ตลอดจนสรางเครือขายจิตอาสา เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตอไป 

        ๕. นักเรียนรูคุณคาและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    ๖. นักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพดานตาง ๆ พรอมท้ังไดเรียนรูการทํางานเปน

กลุมและใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขและเขาใจบทบาท หนาท่ี ในการปฏิบัติตนตามระบอบ

ประชาธิปไตยและสามารถเผยแพรไปสูสังคมภายนอกได 

    ๗. ครู นักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคมตระหนักถึงความจงรักภักดี ไดแสดงความรักจงรักกตัญู

กตเวทีตอผูมีพระคุณ ตอตนเองและประเทศชาติ 

    ๘. นักเรียนไดแสดงความเคารพ ความรักตอครูผูมีพระคุณ 

๓.๒  ดานปริมาณ 

        ๑. นักเรียน ๒,๘๑๗ คนสามารถปฏิบัติตนไดตามหลักและหนาท่ีของชาวพุทธ 

        ๒. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ และนักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยา

คมไดพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถพิเศษไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

        ๓. คณะครู นักเรียนและบุคลากร จํานวน ๒,๘๑๗ คน ไดกิจกรรมถวายพระพรและรวมทําบุญตัก

บาตรขาวสาร อาหารแหง และปลูกตนไมรวมกัน 

        ๔. นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมวันไหวครู 

        ๕. นักเรียน และผูปกครองนักเรียน เขารวมประชุม ๙๕% 

        ๖. นักเรียนโรงเรียนกระสงัพิทยาคม  รอยละ ๑๐๐ ไดรับการดูแลชวยเหลือ 

        ๗. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ จํานวน ๒,๘๑๗ คน ไดเขารวมกิจกรรม 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียนประชุม

วิเคราะห 

๑  ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ วัฒนา 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนานักเรียน 

๑ ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ วัฒนา สราญบุรุษ

และคณะ 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินงาน 

๑ ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ วัฒนา 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีได้รับอนมุตั ิ

    ๔.๑ โรงเรียนสจุริต     

    ๔.๒ โรงเรียนวิถีพทุธ 

    ๔.๓ สง่เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

    ๔.๕ วนัรัฐพิธี รําลึกคณุความดีพอ่แมข่อง

 

๑ ครัง้ 

๑ ครัง้ 

๑ ครัง้ 

๑ ครัง้ 

 

ต.ค. ๕๗ 

ธ.ค. ๕๗ 

ธ.ค. ๕๗ 

ก.พ. ๕๘ 

 

ครูสนิท การเพียร 

ครูกวีรักษ์ 

ครูโอภาส 

ครูเสาวลกัษณ์ 



๙๐ 

 

แผน่ดนิ      

    ๔.๖ ไหว้ครู     

     

    ๔.๗ วินยัจราจร 

 

 

๑ ครัง้ 

 

๑ ครัง้ 

 

มิ.ย. ๕๘ 

 

ตลอดปี 

 

 

คณะกรรมการนกัเรียน 

 

ครูสทุศัน์ 

 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

    ๔.๘ ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 

    ๔.๙ การพฒันาบคุลากรกลุม่บริหารกิจการ 

    ๔.๑๐ คนดีศรีกระสงั 

๑ ครัง้ 

๑ ครัง้ 

๑ ครัง้ 

ตลอดปี 

ตลอดปี 

ธ.ค. ๕๘ 

ครูองัคนา 

รองฯ วัฒนา 

ครูพฒันา 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๓ ชุด  ก.ย. ๕๘ รองฯ วัฒนา สราญบุรุษ 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ รวม  ๓๑,๐๐๐     บาท 

  เงินอ่ืนๆ      -       บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๓๑,๐๐๐    บาท 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

    ๕.๑ โรงเรียนสุจริต  

      - คาตอบแทนวิทยากร 

 

๑,๐๐๐ 

 

- 

 

- 

รวม ๑,๐๐๐ - - 

   ๕.๒ โรงเรียนวิถีพุทธ - - - 

รวม - - - 

   ๕.๓ สํานึกพลเมือง - - - 

รวม - - - 

   ๕.๔ วันรัฐพิธี รําลึกคุณความดี พอแมของแผนดิน 

      -   วันแมแหงชาติ  

      -   วันพอแหงชาติ  

      -   วันปยมหาราช  

 

๙,๕๐๐ 

๙,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

 

๙,๕๐๐ 

๙,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

รวม ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

    ๕.๕  ขยะรีไซเคิล เสริมสรางรายได     - - - 

รวม - - - 



๙๑ 

 

    ๕.๖  เกง ดี มีวิชา จังมาประชันขันแขง       - - - 

รวม - - - 

    ๕.๗ ไหวครู  

      -  คารางวัลประกวดพาน  

      -  คาทําพานของคณะกรรมการ 

 

๔,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

 

๔,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

      -  คาอุปกรณจัดฉากเวที 

      -  คา ดอกไมธูปเทียน 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

- 

- 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

รวม ๗,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ 

๕.๘ วินัยจราจร  

      - คาปายจราจร 

     - คาตอบแทนวิทยากร 

 

๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

- 

- 

 

๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

            - คาตอบแทนสวัสดิการ  ๕๐๐ - ๕๐๐ 

รวม ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

   ๕.๙ ตามรอยพออยูอยางพอเพียง - - - 

รวม - - - 

   ๕.๑๐ การพัฒนาบุคลากรกลุมกิจการนักเรียน - - - 

รวม - - - 

   ๕.๑๑ คนดีศรีกระสัง - - - 

รวม - - - 

รวมท้ังส้ิน ๓๑,๐๐๐  ๓๑,๐๐๐ 
                     

๖.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

๑. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสูตรผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๕ - สํารวจรายชื่อ

นักเรียนท่ีผาน

เกณฑคุณลักษณะ 

-  แบบสํารวจ

รายชื่อนักเรียนท่ี

ผานเกณฑฯ 

๒. ผูเรียนเอ้ืออาทรผูอ่ืน และกตัญูกตเวทิตา

ตอผูมีพระคุณผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๗ - การสัมภาษณ

และ การสอบถาม

ผูปกครอง 

- แบบสัมภาษณ

ผูปกครอง 

๓. ผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี รอยละ ๙๗ - การสัมภาษณ แบบสัมภาษณ 



๙๒ 

 

ตางกันผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๔. ผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอมผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

รอยละ ๙๕ - การสัมภาษณ แบบสัมภาษณ 

๕. ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนา

งาน และภูมิใจในผลงานของตนเองผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๕ - การสัมภาษณ แบบสัมภาษณ 

 

ลงช่ือ ………………..…………...........…ผูเสนอโครงการ   ลงช่ือ …….....………………………..ผูเห็นชอบโครงการ 

         ( นายวัฒนา สราญบุรุษ)                    ( นายวัฒนา สราญบุรุษ)              

   รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน   รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 

 

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ …………………………………..อนุมัติโครงการ 

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)        ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

   รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ                         ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

                       

ช่ือโครงการ  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอท่ี  ๑ , ๔ , ๗ 

สนองกลยุทธสพม.  ขอท่ี  ๑,  ๒ 

สนองกลยุทธสพฐ.    ขอท่ี ๑, ๒  

ลักษณะโครงการ   (   )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ งานกิจการนักเรียน 

ผูรับผิดชอบ    รองฯวัฒนา สราญบุรุษ  

สถานท่ีดําเนินการ   โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

           คุณธรรม จริยธรรมเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีผูเรียนทุกคนตองมีเพราะเปนสิ่งจําเปน

สําหรับมนุษย     ท่ีตองใชในการดําเนินชีวิต  การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ   ประกอบกับทักษะ

ชีวิตซ่ึงเปนเปาหมายสําคัญประการหนึ่งในการปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึงไดกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช   ๒๕๔๒   ในหมวด  ๑  มาตรา  ๖  ซ่ึงวาดวยการจัด

การศึกษา  ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ สติปญญา  ความรูและ

คุณธรรม มีจริยธรรมและมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข   ซ่ึง

สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเปนปรัชญาชี้ถึงการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนใน



๙๓ 

 

ทุกระดับใหดําเนินไปในทางสายกลาง  เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน    ซ่ึงภายใตสภาวะการณ

ปจจุบันหลายหนวยงานท้ังของภาครัฐและเอกชไดนอมนําแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทาง

แกปญหา  รวมท้ังในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   ก็ไดกําหนดคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียนไวเชนเดียวกัน  โดยกลาวไววา    ผูเรียนตองมีมาตรฐานการเรียนรู มีความคิด

สรางสรรค  ใฝรู    ใฝเรียน   รักการอาน        รักการเขียน และรักการคนควา มีทักษะและกระบวนการ

โดยเฉพาะทักษะชีวิต  การสรางสติปญญาและทักษะในการดําเนินวิถีชีวิต   คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ี

สถานศึกษากําหนด  ฉะนั้นผูเรียนท่ีจะจบแตละชวงชั้นหรือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตองมีคุณธรรม

จริยธรรม  ทักษะชีวิต  กระบวนการดําเนินชีวิต  และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากําหนด  

 จากเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

สํานักรับรองมาตรฐานและการประเมินภายนอกการศึกษา (องคการมหาชน) ของโรงเรียนกระสังพิทยาคม  

สํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒  ผลการประเมินพบวา  มาตรฐานท่ี ๑,๔ ,

๕,๖,๙,๑๐,๑๒  นักเรียนมีผลการประเมิน  อยูในระดับยังไมเปนท่ีนาพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  

 ปญหาจากการสังเกต  การพัฒนาผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒  ของโรงเรียนกระสังพิทยา

คมท่ีรับผิดชอบพบวา  นักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรม  ทักษะชีวิต   มีวิถีชีวิตท่ีเสี่ยงในยุคโลกาภิวัฒน  

และพบวาผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ - ๖   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑจํานวนมาก รวมท้ังมี

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคไมผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด   มีผลทําใหนักเรียน

จํานวนมากไมจบการศึกษา   พรอมรุนและมีวิถีชีวิตท่ีเสี่ยงกับปญหาวิกฤติในสังคมปจจุบัน 

            จากสภาพปญหาและความจําเปนดังกลาวขางตน  ทําใหผูรับผิดชอบตระหนัก  จึงคิดหาแนวทาง 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ทักษะชีวิตพรอมบูรณาการวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง  ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซ่ึงจะเปนแนวทางใหครูในระดับชั้นนําไปใชในการสงเสริมและ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ทักษะชีวิตใหผูเรียนคิดเปน  แกปญหาเปน  นําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต

ประจําวัน  เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคมตอไป  ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ พรอมท้ังสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานและยุทธศาสตรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    โดยไดจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนข้ึน  ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖   ข้ึน    

 

๒. วัตถุประสงค 

 ๑. ผูเรียนสามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง

โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๒. ผูปกครองและชุมชนท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๓. ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

 ๔. ผูเรียนท่ีเรียนรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกันผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 



๙๔ 

 

๓.  เปาหมาย 

     ๓.๑ ดานปริมาณ 

๑.  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานตามเกณฑรอยละ ๑๐๐  

         ๒.  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  ๘ ประการ รอยละ ๑๐๐ 

๓.  ผูเรียนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รอยละ ๑๐๐  

๔. นักเรียน และผูปกครองนักเรียน เขารวมประชุม ๙๕%  

๕. ครูท่ีปรึกษารูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

๖. ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบานนักเรียนไดรับทราบสภาพท่ีแทจริง 

  ๗. นักเรียนไดรับการชวยเหลือ, สงเสริม,ปองกัน และแกไข 

๘. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ จํานวน ๒,๘๑๗ คน ไดเขารวมกิจกรรม 

๙. หองเรียนทุกหองของโรงเรียนกระสังพิทยาคมเขารวมโครงการและรับการประเมินผลประจําป 

เพ่ือประกาศเปนหองเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๑๐. ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน ผูนําศาสนา ในชุมชนใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินการโครงการ

โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

     ๓.๒ ดานคุณภาพ 

๑.  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ทักษะชีวิตและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานตามเกณฑ 

๒.  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  ๘  ประการ 

๓.  ผูเรียนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

๔.  นักเรียนมีความรูและประสบการณ เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักแสวงหาความรู 

๕.  ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง และนักเรียนมีจิตสํานึกรวมกันในการดูแล กลุมเสี่ยง กลุม

เสพ กลุมติด และกลุมคา เฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 

๖.  ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน ผูนําศาสนา มีจิตสํานึกรวมกันในการดูแลลูกหลาน ไมใหของเก่ียวยา

เสพติดและอบายมุข  

 

 

 



๙๕ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียนประชุม

วิเคราะห 

๑  ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ วัฒนา 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนานักเรียน 

๑ ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ วัฒนา 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินงาน 

๑ ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ วัฒนา 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ 

    ๔.๑ การบริหารฝายกิจการนักเรียน 

    ๔.๒ ติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ิมเติม 

    ๔.๓ ประชุมผูปกครอง 

    ๔.๔ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    ๔.๕ เพ่ือนใจวัยรุน      

    ๔.๖ ดาวแดง 

    ๔.๗  เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ 

    ๔.๘ ทัศนศึกษานอกสถานท่ีศึกษา ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ 

    ๔.๙ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

    ๔.๑๐ โรงเรียนสีขาว 

    ๔.๑๑ วันเอดสโลก 

 

๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

๒ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

 

๑ ครั้ง 

 

๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง 

 

ต.ค. ๕๗ 

ธ.ค. ๕๗ 

ธ.ค. ๕๗ 

เทอม ๑-๒ 

ก.พ. ๕๘ 

มี.ค. ๕๘ 

มิ.ย. ๕๘ 

 

มิ.ย. ๕๘ 

 

ตลอดป 

ตลอดป 

ตลอดป 

 

รองฯ วัฒนา 

รองฯ วัฒนา 

     ครูอังคนา 

     ครูพจนี 

     ครูโชติอนันต 

     ครูธีรภัทร 

หัวหนาระดับ ม.๑-๖ 

 

หัวหนาระดับ ม.๑-๖ 

 

     ครูธีรภัทร 

     ครูหสัพงษ 

     ครูหสัพงษ 

 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๓ ชุด ก.ย. ๕๘ รองฯ วัฒนา 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ รวม  ๑๑๖,๑๐๐    บาท 

  เงินอ่ืนๆ                    -        บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๑๑๖,๑๐๐ บาท 

 

 

 

 



๙๖ 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

    ๕.๑ การบริหารฝายกิจการนักเรียน - - - 

รวม - - - 

    ๕.๒ ติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ิมเติม 

-DVR๘channalWatashiWRC๑๓๗HA+HDD๒TB  

- Infared Camera WCI ๑๖๙ A๙  

- Adapter ๑๕๐๐ MA WATASHI (๑๐๐๐) 

 

๑๕,๐๐๐ 

๒๔,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

 

๑๕,๐๐๐ 

๒๔,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

รวม ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

    ๕.๓ ประชุมผูปกครอง  

-คาจัดฉากเวที และดอกไมธูปเทียน  

-คาจัดทําเอกสารรายงานผล  

 

๔,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

 

๔,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

รวม ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

    ๕.๔ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

-คาเดินทางในการออกเยี่ยมบาน  

-จัดทําเอกสารรายงานผล  

 

๕๖,๐๐๐ 

๒,๑๐๐ 

 

- 

- 

 

๕๖,๐๐๐ 

๒,๑๐๐ 

รวม ๕๘,๑๐๐ - ๕๘,๑๐๐ 

    ๕.๕ เพ่ือนใจวัยรุน      - - - 

รวม - - - 

    ๕.๖ ดาวแดง - - - 

รวม - - - 

    ๕.๗ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (๕,๐๐๐) 

- คาสถานท่ี (๑,๐๐๐) 

- คาตอบแทนวิทยากร (๑,๐๐๐) 

- คาเหมารถ (๓,๐๐๐) 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

รวม - - - 



๙๗ 

 

   ๕.๘ รณรงคตอตานยาเสพติด +สถานศึกษาสีขาว 

- คาอาหารวางและน้ําดื่ม  

- คาตอบแทนวิทยากร  

 

๗,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

- 

- 

 

๗,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

รวม ๑๐๐๐๐ - ๑๐๐๐๐ 

   ๕.๙ วันเอดสโลก  

- คาปายอิงเจต  

- ปายรณรงค  

- คาน้ําดื่ม  

- คาวิทยากร  

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

- 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

รวม ๓๐๐๐ - ๓๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๑๑๖,๑๐๐ - ๑๑๖,๑๐๐ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

๑. ผูเรียนสามารถปองกันตนเอง

จากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีก 

เลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง

โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทาง

เพศผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

รอยละ ๙๕ - ขอมูลสถิติการใชสิ่งเสพติดให

โทษท่ีทางอนามัยมาตรวจ 

- แบบบันทึก

ขอมูลสถิติการใช

สิ่งเสพติดใหโทษ

ท่ีทางอนามัยมา

ตรวจ 

๑. ผูปกครองและชุมชนท่ีเขามามี

สวนรวมในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา 

ดีมาก - สอบถามถึงความตองการของ

ผูปกครองท่ีเก่ียวกับการจัดทํา

หลักสูตร 

- แบบสอบถาม 

๒. ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผูเรียนทุกคน 

ดีมาก -  สอบถามความพึงพอใจของ

บุคลากรภายในโรงเรยีนและ

ประชาชนภายนอกโรงเรียน 

-  แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

๔. ผูเรียนท่ีเรียนรวมกันเปนกลุม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ

เรียนรูระหวางกันผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๓ - การสังเกต - แบบสังเกต 

 



๙๘ 

 

 

 

ลงช่ือ ………………..…………...........…ผูเสนอโครงการ   ลงช่ือ ……......……………………..ผูเห็นชอบโครงการ 

        (นายวัฒนา  สราญบุรษุ)                    (นายวัฒนา  สราญบุรุษ) 

  รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน       รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรยีน 

 

 

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ …………………………………..อนุมัติโครงการ 

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)        ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

   รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ                         ผูอํานวยการโรงเรยีนกระสังพิทยาคม 

 

 

 



๙๙ 

 

 

 

 

โครงการฝาย

งบประมาณ 

และงานบุคคล 



๑๐๐ 

 

ช่ือโครงการ     พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพแบบย่ังยืน 

สนองกลยุทธโรงเรียน    ขอท่ี  ๒, ๓ 

สนองกลยุทธสพม. เขต ๓๒    ขอท่ี ๔ 

สนองกลยุทธสพฐ.     ขอท่ี ๔ 

ลักษณะโครงการ    (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบุคลากร 

ผูรับผิดชอบ     ครสุูดาพร ชะเอม 

สถานท่ีดําเนินการ   หองงานบุคลากร   

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาในปจจุบันมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และสามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในกระบวนการจัดการศึกษานั้นผูเรียนถือวาเปนวัตถุดิบท่ีผานกระบวนการ

ผลิตคือการจัดการศึกษาและจบออกมาเปนผลผลิตของสถานศึกษาแตละแหง ซ่ึงกระบวนการท่ีสําคัญคือ

กระบวนการผลิต ท่ีตองใชผูผลิตท่ีมีความเปนมืออาชีพ มีความรูความสามารถจึงจะสามารถสรางผลผลิตท่ีมี

คุณภาพไดผูผลิตตัวกลางก็คือครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเอง ดั้งนั้นในกระบวนการจัดการศึกษาจึงตอง

ใหความสําคัญกับบุคลากรในการท่ีจะสรางผูเรียนใหมีคุณภาพสามารถเปนกําลังหลักในการพัฒนาสังคมได 

งานบุคลากรโรงเรียนกระสังพิทยาคมจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพแบบยั่งยืนเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรโรงเรียนกระสังพิทยาคมใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 

๒. วัตถุประสงค 

 ๑. ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 ๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 

 ๓. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 

 

๓. เปาหมาย 

 ๓.๑ ดานคุณภาพ 

 ๑. บุคลากรโรงเรียนกระสังพิทยาคมเปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ 

 ๓.๒ ดานปริมาณ 

 ๑. บุคลากรไดรับการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพครบทุกคน 



๑๐๑ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายประชุมวิเคราะห ๑  ครั้ง/ป ก.ย. ๕๗ รองฯ จินดา 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๑ ครัง้/ป ก.ย. ๕๗ รองฯ จินดา 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติดําเนินงาน ๓ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๗ รองฯ จินดา 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ 

    ๔.๑ ประชุมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 

    ๔.๒ พัฒนางานบุคลากร 

 

๑ ครั้ง/ป 

ตลอดป 

 

 

ก.พ.-มี.ค. 

๕๘ 

 

 

ฝายงบประมาณ 

และงานบุคคล/

ผูเก่ียวของ 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๑ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๘ รองฯ จินดา 

 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ     ๖๓๕,๘๑๕ บาท 

  เงินอ่ืนๆ    -   บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน    ๖๓๕,๘๑๕ บาท 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพแบบ

ย่ังยืน 

   

 ๕.๑.๑ ประชุมอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน 

 -คาใชจายในการเขารับการประชุม อบรม สัมมนา 

(๑๗๓ × ๒๐๕๕ = ๓๕๕,๕๑๕) 

  -คาใชจายในการศึกษาดูงาน (๑๗๓ × ๓๘๐๐ = 

๖๓๕,๘๑๕ ) 

 

- 

 

๖๓๕,๘๑๕ 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

๖๓๕,๘๑๕ 

รวม ๖๓๕,๘๑๕ - ๖๓๕,๘๑๕ 

 ๑.๒ พัฒนางานบุคลากร - - - 

รวม - - - 

 รวมท้ังส้ิน ๖๓๕,๘๑๕ - ๑,๐๓๒,๙๙๕ 

    



๑๐๒ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

๑. ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและ

เปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

ดีมาก - สังเกต - แบบสงัเกต 

 

๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิด

ริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 

ดีมาก - สัมภาษณ - แบบสัมภาษณ 

๓. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 

ดีมาก - สัมภาษณ - แบบสัมภาษณ 

 

 

ลงช่ือ ………………..……...........…ผูเสนอโครงการ    ลงช่ือ ……......……………..ผูเห็นชอบโครงการ 

        (นางสุดาพร ชะเอม )                                (นายจินดา  กรองทอง) 

            ครู ค.ศ.๒                        รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและงานบุคคล     

                      

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ    ลงช่ือ ………………………..อนุมัติโครงการ 

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)         ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ                 ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

                       

       



๑๐๓ 

 

ช่ือโครงการ     พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณแบบสมดุล 

สนองกลยุทธโรงเรียน    ขอท่ี  ๓ 

สนองกลยุทธสพม. เขต ๓๒    ขอท่ี ๔ 

สนองกลยุทธสพฐ.     ขอท่ี ๔ 

ลักษณะโครงการ    (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  งานบุคลากร 

ผูรับผิดชอบ     ครพิูมลพรรณ เพชรเลิศ 

สถานท่ีดําเนินการ   หองงานบุคลากร   

 

๑. หลักการและเหตุผล 

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนกระสังพิทยาคม สถานศึกษาประเภทท่ี ๑ เพ่ือ

รองรับการกระจายอํานาจ มีการบริหารจัดการโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน โครงสรางการบริหาร

ประกอบดวยฝายวิชาการ ฝายงบประมาณและบุคคล ฝายบริหารท่ัวไป ฝายกิจการนักเรียน และฝาย

แผนงานและประกันคุณภาพ การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๘ เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม สนองนโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน และนโยบายของโรงเรียนนั้น มีฝายงบประมาณและบุคคลเปนหนวยงานสนับสนุนท่ีสําคัญท่ีจะ

ชวยใหภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค ตลอดจนการบริหารจัดการงบประมาณซ่ึงเปน

ปจจัยสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะเปนเครื่องมือในการชวยขับเคลื่อนใหงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตางๆ ของโรงเรียน สามารถดําเนินไปดวยความถูกตอง เรียบรอยรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล อันจะสงผลใหมาตรฐานดานผูเรียน ครู ผูบริหาร และการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู ไปตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษา ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการงบประมาณและบุคคลบรรลุตามวัตถุประสงค 

ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ฝายงบประมาณและบุคคลจังได

จัดทําโครงการการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณแบบสมดุลยข้ึน 

 

๒. วัตถุประสงค 

 ๑. ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 ๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 

 ๓. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 

 

๓. เปาหมาย 

 ๓.๑ ดานปริมาณ 



๑๐๔ 

 

๑. นักเรียน ครู ผูบริหาร และชุมชน จํานวน ๒,๘๑๗ คน 

 ๓.๒ ดานคุณภาพ 

๑. ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

 ๒. สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ

ครบวงจร 

๓. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

๔. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพ่ือพัฒนาความเปนเลิศในการจัดการศึกษาโดยสามารถ

บริหารจัดการไดอยางคลองตัวตามสภาพความตองการและจําเปน                    

๕. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามข้ันตอนของ TQA และผูบริหารผานเกณฑประเมินท่ี

เก่ียวของ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายประชุมวิเคราะห ๑  ครั้ง/ป ก.ย. ๕๗ รองฯ จินดา 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนานักเรียน 

๑ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๗ รองฯ จินดา 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติดําเนินงาน ๓ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๗ รองฯ จินดา 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ 

 ๔.๑ กิจกรรมการพัฒนาการบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 ๔.๒ กิจกรรมพัฒนาการบริหารการเงินและบัญชี 

 ๔.๓ กิจกรรมพัฒนางานบริหารจัดการทรัพยากรและ

การลงทุนเพ่ือการศึกษา 

 ๔.๔ กิจกรรมพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารงบประมาณ 

 ๔.๕ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาระบบบริหาร

งบประมาณ 

 ๔.๖ การติดตามตรวจสอบการเงินและบัญชีใน

 

ตลอดป 

 

๑ ต.ค. ๕๗ – 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 

 

 

ฝายงบประมาณ 

และงานบุคคล/

ผูเก่ียวของ 



๑๐๕ 

 

สถานศึกษา 

 ๔.๗ กิจกรรมการนิเทศกํากับ ติดตาม การบริหาร

จัดการงานงบประมาณ 

 ๔.๘ การพัฒนาบุคลากรกลุมงานงบประมาณ 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๑ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๘ รองฯ จินดา 

 

 



๑๐๖ 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ      - บาท 

  เงินอุดหนุน (งบกลาง)   - บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  - บาท 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ กิจกรรมพัฒนาการบริหารพัสดุและสินทรัพย     

  -แฟมเก็บเอกสาร (๕๐ โหล × ๓๐๐) 

  -ปากกาเขียนครุภัณฑ (๑ โหล × ๒,๕๐๐) 

  -ปากกาเนนขอความ (๑๐ โหล × ๓๐๐) 

  -คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(๖๐ ชม.× ๕๐ ) 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

รวม - - - 

๕.๒ กิจกรรมพัฒนางานการบริหารการเงินและบัญช ี

  -แฟมเก็บเอกสาร (๑๐๐ โหล × ๓๐๐) 

  -ปากกาเนนขอความ (๑๐ โหล × ๓๐๐) 

  -คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๖๐ ชม. ×๕๐) 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

รวม - - - 

๕.๓ กิจกรรมพัฒนางานบริหารจัดการทรัพยากร

และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

  -คาอาหารและเครื่องดื่ม (๕๐ ชุด × ๒๕) 

  -กระดาษ A๔ (๑๐ ริม × ๑๓๐) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม - - - 

 ๕.๔ กิจกรรมพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารงบประมาณ 

   -คาถายเอกสารและเขาเลม(๕๐ เลม × ๘๐) 

   -อาหารและเครื่องดื่ม (๕๐ ชุด × ๒๕) 

   -External HDD ๕๐๐ GB ( ๑ ตัว × ๓,๐๐๐) 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

รวม - - - 

๕.๕ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงาน

งบประมาณ 

   -คาถายเอกสารและเขาเลม (๕๐ เลม × ๘๐) 

   -กระดาษ A๔ (๑๐ ริม × ๑๓๐) 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 



๑๐๗ 

 

รวม - - - 

๕.๖ กิจกรรม ตรวจสอบ ติดตามการเงินและบัญชีภายใน 

   -กระดาษ A๔ (๑๐ ริม × ๑๓๐) 

  -คาเขาเลม (๒,๒๕๐ บาท) 

 

- 

 

๑,๓๐๐ 

๒,๒๕๐ 

 

๑,๓๐๐ 

๒,๒๕๐ 

รวม 

 

- ๓,๕๕๐ ๓,๕๕๐ 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๗ กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตาม การบริหาร

จัดการงานงบประมาณ 

  -อาหารวาง และเครื่องดื่ม (๖๐ × ๒๕) 

  -กระดาษ A๔ (๕ ริม× ๑๓๐) 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

รวม - - - 

๕.๘ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุมงานงบประมาณ 

   -คาตอบแทนวิทยากร (๒๔ ชม. × ๖๐๐)  

   -คาอาหารกลางวัน (๒๐ คน × ๘๐) 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

รวม    

 รวมท้ังส้ิน - - - 

    

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

๑. ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและ

เปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

ดีมาก - สังเกต - แบบสังเกต 

 

๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิด

ริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 

ดีมาก - สัมภาษณ - แบบสัมภาษณ 

๓. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 

ดีมาก - สัมภาษณ - แบบสัมภาษณ 

กิจกรรมพัฒนาการบริหารพัสดุและสินทรัพย 

- การดําเนินงานเก่ียวกับการพัสดุ หลักฐานงาน

พัสดุและการบริหารสินทรัพยถูกตองเปนไปตาม

ระเบียบของทางราชการ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 

 

-การจัดซ้ือจัดจาง 

 

 

 

หลักฐานการ

จัดซ้ือจัดจาง 

 



๑๐๘ 

 

- การดําเนินงานเก่ียวกับการพัสดุเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ (แผนการจัดซ้ือจัดจาง) 

รอยละ ๑๐๐ 

 

-ทะเบียนคุม

ทรัพยสิน 

แผนปฏิบัติการ 

ทะเบียนคุม

ทรัพยสิน 

แผนปฏิบตัิการ 

กิจกรรมพัฒนางานบริหารการเงินและบัญชี 

-การเบิกจายเงิน หลักฐานการเงินและบัญชี

ถูกตองเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

-มีการจัดอบรมเพ่ือใหบุคลากรของโรงเรียนมี

ความรูเก่ียวกับระเบียบและการเบิกจายเงินใน

สวนท่ีเก่ียวของอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 

 

 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 

การเบิกจายเงิน 

 

สมุดบัญชีและ

ทะเบียนคุมเงิน 

 

หลักฐานการเบิก

จายเงิน 

สมุดบัญชีและ

ทะเบียนคุมเงิน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

กิจกรรมพัฒนางานบริหารจัดการทรัพยากร

และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

-การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเปนไปตาม

แผนการระดมฯ (๒,๗๐๐ คน) 

-นักเรียนยากจนไดรับการสนับสนุนคาใชจายจาก

เงินปจจัยพ้ืนฐานฯ 

-นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของ

การรับทุนการศึกษา ไดรับการสนับสนุนเงิน

ทุนการศึกษา 

-นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑการกูยืมเงินเพ่ือ

การศึกษาไดรับการบริการจากโรงเรียน 

-มีการรายงานผลการใชจายเงินรายได

สถานศึกษาตอสาธารณชน 

 

 

รอยละ ๙๘ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 

ผลการรับเงิน

รายไดสถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี ๒/๕๗ 

และ ๑/๕๘ 

ผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

รายงานผลการรับ

เงินรายได

สถานศึกษา ภาค

เรียนท่ี ๒/๕๗ 

และ ๑/๕๘ 

รายงานผลการ

ดําเนินงา 

กิจกรรมพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารงบประมาณ 

-มีขอมูลสารสนเทศกลุมงานงบประมาณท่ีถูกตอง 

ครอบคลุม เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน 

-มีการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศบนโฮมเพจเพ่ือ

การบริหารและเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร

ของกลุมงานงบประมาณอยางนอย ๒ เดือน/ครั้ง 

 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

รอยละ ๙๐ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 

สารสนเทศ 

 

เว็บไซตกลุมงาน

งบประมาณ 

เว็บไซตกลุมงาน

 

 

สารสนเทศ 

 

เว็บไซตกลุมงาน

งบประมาณ 

เว็บไซตกลุมงาน



๑๐๙ 

 

-ผูบริหารและบุคลากรกลุมงานงบประมาณ

สามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงาน

งบประมาณ 

-บุคลากรมีความพึงพอใจกับการพัฒนา/

แกปญหาเก่ียวกับการบริหารงาน 

 

 

รอยละ ๘๐ 

 

 

สอบถามรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

 

 

แบบสอบถามผล

การดําเนินงาน 

กิจกรรมตรวจสอบ ติดตาม การเงินและบัญชี

ภายในสถานศึกษา 

-มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม การเงินและบัญชี 

เพ่ือเปนการควบคุถมความเสี่ยง/หรือลดความ

เสี่ยงภายในหนวยงาน 

-หลักฐานการเบิกจายเงินและการจัดทําบัญชี

ถูกตองเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 

รายงานการ

ตรวจสอบการเงิน

และบัญชี 

รายงานการ

ตรวจสอบการเงิน

และบัญชี 

 

 

บันทึกรายงาน

การตรวจสอบ

การเงินและบัญชี 

บันทึกรายงาน

การตรวจสอบ

การเงินและบัญชี 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตาม การบริหาร

จัดการงานงบประมาณ 

-มีการประชุมปฏิบัติการนิเทศ กํากับ ติดตามการ

ปฏิบัติงานอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

-มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

-มีการประเมินผลการดําเนินงานของแตละ

กิจกรรมปละ ๒ ครั้ง 

 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 

ผลการประเมิน 

 

 

 

 

รายงานการ

ประชุม 

รายงานผลการ

ประเมิน 

กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 

-สํานักงานมีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

  

แบบประเมิน 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุมงานงบประมาณ 

-เจาหนาท่ีพัสดุไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประ 

สิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางนอยปละ๑ ครั้ง 

-บุคลากรท่ีปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ไดรับ

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

  

รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

 



๑๑๐ 

 

การพัฒนาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

-กลุมงานงบประมาณสงบุคลากรเขารวมอบรม

ประชุม สัมมนา/ศึกษาดูงาน อยางนอยปละ ๖ 

ครั้ง 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 

ลงช่ือ ………………..……...........…ผูเสนอโครงการ    ลงช่ือ ……......……………..ผูเห็นชอบโครงการ 

      (นางพิมลพรรณ  เพชรเลิศ )                             (นายจินดา  กรองทอง) 

              ครู ค.ศ.๓                           รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและงานบุคคล     

                      

 

ลงช่ือ ………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ    ลงช่ือ ………………………..อนุมัติโครงการ 

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)         ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ                 ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 

 



๑๑๑ 

 

 

 

 

 

โครงการฝายแผนงานฯ 
 

 



๑๑๒ 

 

ช่ือโครงการ   พัฒนาแผนงานและระบบสารสนเทศ   

สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอท่ี ๓ 

สนองกลยุทธสพม.เขต ๓๒  ขอท่ี ๕ 

สนองกลยุทธสพฐ.     ขอท่ี ๕ 

ลักษณะโครงการ    (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ  ฝายแผนงานและประกันคุณภาพสถานศึกษา   

ผูรับผิดชอบ     ครอูนุช อาจสาลี  

สถานท่ีดําเนินการ    โรงเรียนกระสังพิทยาคม   

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีขีดความสามารถ

ตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติ ใหเจริญรุงเรืองตอไป

ในอนาคต ในการบริหารจัดการศึกษานั้นโรงเรียนมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจะตองดําเนินการ โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกระดับในโรงเรียน ตลอดจนผูปกครองและชุมชน ในการการแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห  

นําเสนอ ปรับปรุงและจัดทําโครงการเพ่ือใหแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีความสมบูรณและมี

ประสิทธิภาพ  เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหโรงเรียนจัดการศึกษาอยางมีทิศทางและสําเร็จตามเปาประสงค  

นอกจากนี้โรงเรียนยังตองพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน ซ่ึงเปนการนําเสนอขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน

ทางการศึกษาของโรงเรียน  ใหสามารถสืบคนไดตามหมวดหมู เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของใชประโยชนในการ

พิจารณาวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 ดวยเหตุนี้ งานแผนงานและสารสนเทศ  โรงเรียนกระสังพิทยาคม จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา

แผนงานและระบบสารสนเทศข้ึน 

 

๒.  วัตถุประสงค 

 ๑.  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๘และมีขอมูลสารสนเทศท่ีเปน

ปจจุบัน 

 ๒. สถานศึกษามีฐานขอมูลดานแผนงานและสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารและผูบริหารใช

ประกอบการบริหารและตัดสินใจ 

 

๓. เปาหมาย 

 ๓.๑ ดานคุณภาพ 

 ๑. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและมีระบบสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน  

 ๓.๒  ดานปริมาณ 



๑๑๓ 

 

 ๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ และมีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน  

 

 

 



๑๑๔ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียนประชุม

วิเคราะห 

๑  ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ เพชรไพฑูรย 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักเรียน 

๑ ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ เพชรไพฑูรย 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินงาน 

๓ ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ เพชรไพฑูรย 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ   
 

 ๔.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 
๑ ครั้ง/ป ก.ย. – ธ.ค. 

๕๗ 

ครูอนุช 

 ๔.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ 
๒ ครั้ง/ป ครั้งท่ี ๑ ภาค

เรียนท่ี ๒/

๒๕๕๗ 

ครั้งท่ี ๒ ภาค

เรียนท่ี ๑/

๒๕๕๘ 

ครูผองศรี 

 ๔.๓ พัฒนางานสํานักงาน 
๒ ครั้ง/ป ครั้งท่ี ๑  

ภาคเรียนท่ี ๒/

๒๕๕๗ 

ครั้งท่ี ๒  

ภาคเรียนท่ี ๑/

๒๕๕๘ 

ครูทินลดา 

 ๔.๔ ประเมินโครงการพิเศษ 
๕ ครั้ง/ป ตลอดป 

รองฯ เพชรไพฑูรย 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๑ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๘ 
คณะกรรมการท่ี

ไดรับการแตงตั้ง 



๑๑๕ 

 

 



๑๑๖ 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ รวม   ๔๕,๐๐๐    บาท 

  เงินอ่ืนๆ              -    บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๔๕,๐๐๐    บาท 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ พัฒนาแผนงานและระบบสารสนเทศ      

 ๕.๑.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป --  --  - 

รวม --  --  - 

 ๕.๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ --  --  - 

รวม --  --  - 

 ๕.๑.๓ พัฒนางานสํานักงาน --  --  - 

รวม --  --  - 

 ๕.๑.๔ ประเมินโครงการพิเศษ ๔๕๔๕,,๐๐๐๐๐๐  --  ๔๕,๐๐๐ 

รวม ๔๕๔๕,,๐๐๐๐๐๐  --  ๔๕,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๔๕๔๕,,๐๐๐๐๐๐  --  ๔๕,๐๐๐ 
    

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

๑.  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ

ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๕๘และมี

ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน 

 ๒. สถานศึกษามีฐานขอมูลดาน

แผนงานและสารสนเทศเพ่ือใชใน

การบริหารและผูบริหารใช

ประกอบการบริหารและตัดสินใจ 

 

๑๐๐ 

 

 

๑๐๐ 

สํารวจ 

 

 

สัมภาษณ 

แบบสํารวจ 

 

 

แบบสัมภาษณ 

 

ลงช่ือ ………………..……...........…ผูเสนอโครงการ   ลงช่ือ ……......……………..ผูเห็นชอบโครงการ 

          (นางอนุช  อาจสาลี)                ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน) 



๑๑๗ 

 

               ครู ค.ศ.๓                             ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ     

  

                     

ลงช่ือ ………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ ………………………..อนุมัติโครงการ 

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)        ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ           ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ช่ือโครงการ   พัฒนาหองประกันคุณภาพการศึกษา 

สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอท่ี  ๓ 

สนองกลยุทธสพม.เขต ๓๒  ขอท่ี  ๕ 

สนองกลยุทธสพฐ.     ขอท่ี ๕ 

ลักษณะโครงการ    (   )  ใหม  (√   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ  ฝายแผนงานและประกันคุณภาพสถานศึกษา   

ผูรับผิดชอบ     ครูเดือนเพ็ญ บุตรรัตน  

สถานท่ีดําเนินการ    โรงเรียนกระสังพิทยาคม   

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากงานของฝายแผนงานและประกันคุณภาพสถานศึกษา  เปนงานท่ีวาดวยเอกสารหลักฐาน

ตางๆ มากมายไมวาจะเปนสําเนาหนังสือรับและสําเนาหนังสือสง ลวนเปนเอกสารหลักฐานทางราชการท่ีมี

ความจําเปนตองจัดเก็บไวอยางดีและเปนหมวดหมูเพ่ือใหมีความสะดวกรวดเร็วในการคนหา และเอกสาร

แตละประเภทระยะเวลาในการเก็บรักษา  บางประเภทเก็บไวตลอดไป จึงทําใหเอกสารของงานมีจํานวน

มาก ตูและชั้นวางตางๆท่ีมีอยูไมเพียงพอในการจัดเก็บเปนหมวดหมู เพ่ือสะดวกตอการจัดเก็บและการ

ใหบริการคนหาของผูมาใชบริการ จึงไดจัดทําโครงการสรางหองประกันคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือประโยชน

ดังกลาว 

 

๒.  วัตถุประสงค 

๑. มีตูหรือชั้นวางเอกสารเพียงพอ  

๒.สามารถจัดแยกเอกสารเปนฝายและหมวดหมู 

 ๓. มีความสะดวกในการคนเอกสารตางๆ 

๓. เปาหมาย 

     ๓.๑ ดานคุณภาพ 

      ๑. มีตูหรือชั้นวางเอกสารเพียงพอ 

๓.๒  ดานปริมาณ 



๑๑๘ 

 

  ๑. มีหองประกันคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินตางๆท้ังจากภายในและ

ภายนอกโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ   

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายประชุมวิเคราะห ๑  ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ เพชรไพฑูรย 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๑ ครั้ง ก.ย. ๕๗ ครูเดือนเพ็ญ 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินงาน 

๓ ครั้ง ก.ย. ๕๗ ครูเดือนเพ็ญ 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ    

  ๔.๑ สอบราคา ๑ ครั้ง ๑ ต.ค. ๕๗ – 

๓๐ กย. ๕๘ 

ครูเดือนเพ็ญ 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๑ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๘ คณะกรรมการท่ี

ไดรับการแตงตั้ง 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ รวม   ๓๐๐,๐๐๐    บาท 

  เงินอ่ืนๆ           -    บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๓๐๐,๐๐๐    บาท 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ ทําหองงานประกันคุณภาพการศึกษา  ๓๐๐๓๐๐,,๐๐๐๐๐๐  --  ๓๐๐,๐๐๐ 

  -คาบุผนังหอง (๖๔ ตร.ม ×๒,๐๐๐ = ๑๒๘,๐๐๐) 

  -คาบุฝาพรอมอุปกรณไฟฟา (๙๖ ตร.ม×๒,๐๐๐=

๑๒๘,๐๐๐) 

   -คาเครื่องเสียงพรอมชุดลําโพง (๑ ชุด×

๔๑,๐๐๐= ๔๑,๐๐๐) 

  -แฟมเก็บเอกสาร (๑๐๐×๕๐=๕,๐๐๐)  

  -เครื่องปริ้นท brother (๑×๕,๐๐๐=๕,๐๐๐)  

     

รวม ๓๐๐๓๐๐,,๐๐๐๐๐๐  --  ๓๐๐,๐๐๐ 



๑๑๙ 

 

รวมท้ังสิ้น ๓๐๐๓๐๐,,๐๐๐๐๐๐  --  ๓๐๐,๐๐๐ 
 

    ๖.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

   -มีตูหรือชั้นวางเอกสารเพียงพอ  

   -สามารถจัดแยกเอกสารเปนฝาย

และหมวดหมู 

   -มีความสะดวกในการคนเอกสาร

ตางๆ 

๘๕ 

 

 

๙๐ 

 

สํารวจครุภัณฑ 

 

 

สอบถามความคิดเห็น 

แบบสํารวจ

ครุภณัฑ 

 

แบบสอบถาม

ความคิดเห็น 

 

ลงช่ือ ……………..……...........…ผูเสนอโครงการ   ลงช่ือ ……......……………..ผูเห็นชอบโครงการ 

          (นางเดือนเพ็ญ  บุตรรัตน)               ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน) 

                 ครู ค.ศ.๒                                ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ       

                    

 

ลงช่ือ ………………………….ผูเห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ ………………………..อนุมัติโครงการ 

  (นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)    ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏบิัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ      ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ช่ือโครงการ   สงเสริมความเปนเลิศผูเรียนสูสากล 

สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอท่ี  ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗ 

สนองกลยุทธสพม.เขต ๓๒  ขอท่ี  ๑, ๒, ๔ 

สนองกลยุทธสพฐ.     ขอท่ี  ๑, ๒, ๔ 

ลักษณะโครงการ    ( √   )  ใหม  (    )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ  ฝายวิชาการ   

ผูรับผิดชอบ     ครชูนัญู ทะนวนรัมย 

สถานท่ีดําเนินการ    โรงเรียนกระสังพิทยาคม   

 

๑. หลักการและเหตุผล 

สภาพปจจุบันความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงไป 

อยางรวดเร็ว และเก่ียวของกับวิถีชีวิตของประชาชนท่ัวไปมากยิ่งข้ึน  สงผลใหการดํารงชีวิตของทุก ๆ คน 

มีการพัฒนาและปรับตัวใหเขากับสภาวการณของสังคมโลกอยูตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึง

จําเปนตองสรางสรรคเด็กและเยาวชนใหมีความรู  ความสามารถ  ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณใน

ปจจุบัน  ในการพัฒนาศึกษานั้น   จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนใน



๑๒๐ 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเปนเลิศดานวิชาการและมีศักยภาพในดานกิจกรรมวิชาการ กีฬา  ดนตรี  

ศิลปะ  การแสดง และการประดิษฐคิดคนสิ่งตาง ๆ     เพ่ือเตรียมพรอมใหเด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญ

ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตเพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ และกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี

ความสุข   

โรงเรียนกระสังพิทยาคมในฐานะท่ีเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจดักิจกรรมการเรียนรู   

จําเปนตองพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถ ศักยภาพดานตางๆ นําไปสูความสําเร็จ เขารวมกิจกรรม

ประกวดแขงขันทักษะดานวิชาการ ดนตรี  นาฏศิลป ศิลปะ  และกีฬา  และนํามาประยุกตใชในการจัด

การศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนใหเปนผูมีท้ังความรู ความสามารถ     เพ่ือสรางโอกาสใหแกเด็กและ

เยาวชนไดแสดงศักยภาพทางวิชาการและกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

 

๒.  วัตถุประสงค 

 ๑. สนับสนุนผูเรียนเขาประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาคและ

ระดับชาติ 

 ๒. สงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค 

 ๓. มีสื่อวัสดุ อุปกรณในสภาพพรอมใชงาน 

 

๓. เปาหมาย 

     ๓.๑ ดานคุณภาพ 

      ๑. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมทักษะทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา และนําทักษะท่ีเปน

ประโยชนมาประยุกตใชในชีวิต  ซ่ึงเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกันรอยละ 80  

  ๒. ผูเรียนท่ีเขารวมแขงขันทักษะความสามารถทางดานวิชาการมีผลงานเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕ 

 

 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 

 ๑. ผูเรียนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท้ังกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมสรางสรรค 

 ๒ ผูเรียนมีโอกาสปฏิบัติงานรวมกันทําใหเกิดทักษะการปฏิบัติงานสงเสริมศักยภาพของผูเรียน

และประสบการณการเรียนรูอยางกวางขวาง 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายประชุมวิเคราะห ๑  ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ ประถม 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๑ ครั้ง ก.ย. ๕๗ ครสูด 



๑๒๑ 

 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินงาน 

๓ ครั้ง ก.ย. ๕๗ ครชูนัญู 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ   
 

๔.๑ คายคณิตศาสตร ๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๘ ครูอนุช 

๔.๒ คายยุวศิลปน  ๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๘ ครูลิขิต 

๔.๓ คายภาษาอังกฤษ  ๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๘ ครูพัทธธีรา 

๔.๔ สงเสริมการเรียนรูสูอาเซียน  ๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๘ ครูรื่นพิมล 

๔.๕ พัฒนาทางสังคมศึกษา เพ่ือสูความเปน

เลิศ  

๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๘ ครูรื่นพิมล 

๔.๖ แขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร  ๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๘ ครูวุฒิไกร 

๔.๗ ประกวด/แขงขันงานศิลปะหัตถกรรม  ๓ ครั้ง/ป เทอม๒/๒๕๕๗ ครูชนัญู 

๔.๘ เตรียมความพรอมนักเรียนสูรั้ว

อุดมศึกษา  

๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/๒๕๕๗ ครูชนัญู 

๔.๙ สงเสริมการเรียนรูจากการใช

อินเตอรเนต  

๑ ครั้ง/ป ตลอดป ครูสุริยันต 

๑.๑๐ พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร  ๑ ครั้ง/ป ตลอดป ครูสุริยันต 

๑.๑๑ จัดซื้อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน  ๑ ครัง้/ปี ตลอดปี ครูสริุยนัต์ 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๓ ชุด ก.ย. ๕๘ 
คณะกรรมการท่ี

ไดรับการแตงตั้ง 

 

 



๑๒๒ 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  งบคุณธรรม รวม     ๖๔๒๖๔๒,,๘๘๐๘๘๐ บาท 

  งบทัศนศึกษา รวม                 ๗๒๕๗๒๕,,๐๐๐๐๐๐  บาท 

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน          ๑,๓๖๗,๘๘๐ บาท 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย *งบเรยีนฟร ี

งบวิชาการ งบ ICT รวม 

  ๑.สงเสริมความเปนเลิศนักเรียนสูสากล  

 ๑.๑ คายคณิตศาสตร  

 

๓๗,๒๖๕  

  

--  

 

๓๗,๒๖๕ 

 ๑.๒ คายยุวศิลปน ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

 ๑.๓ คายภาษาอังกฤษ  ๖,๖๐๐ - ๖,๖๐๐ 

 ๑.๔ สงเสริมการเรียนรูสูอาเซียน  ๓,๘๐๐ - ๓,๘๐๐ 

 ๑.๕ พัฒนาทางสังคมศึกษา เพ่ือสูความเปนเลิศ  ๑๔,๘๐๐ - ๑๔,๘๐๐ 

 ๑.๖ แขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

 ๑.๗ ประกวด/แขงขันงานศิลปะหัตถกรรม  ๒๔๐,๐๐๐  --  ๒๔๐,๐๐๐ 

 ๑.๘ เตรียมความพรอมนักเรียนสูรั้วอุดมศึกษา  ๒๙๐,๔๑๕ --  ๒๙๐,๔๑๕ 

 ๑.๙ สงเสริมการเรียนรูจากการใชอินเตอรเนต - ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ 

 ๑.๑๐ พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร  - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

 ๑.๑๑ จัดซ้ือคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน  - ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ 

รวม ๖๔๒,๘๘๐ ๗๒๕,๐๐๐ ๑,๓๖๗,๘๘๐ 

รวมท้ังส้ิน ๖๔๒๖๔๒,,๘๘๐๘๘๐  ๗๒๕๗๒๕,,๐๐๐๐๐๐  ๑,๓๖๗,๘๘๐ 

 



๑๒๓ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

๑. สนับสนุนผูเรียนเขาประกวด

แขงขันทักษะทางวิชาการในระดับ

จังหวัด ระดับภาคและระดับชาต ิ

๒. สงเสริมใหผูเรียนเขารวม

กิจกรรมและกลาแสดงออกอยาง

สรางสรรค 

๓. มีสื่อวัสดุ อุปกรณในสภาพ

พรอมใชงาน 

๙๐ 

 

 

๙๐ 

 

 

๙๐ 

ขอมูลการเขาแขงขันทักษะทาง

วิชาการ 

 

สอบถามความคิดเห็น 

 

 

สํารวจครุภัณฑ 

 

แบบบันทึกขอมูล 

 

แบบสอบถาม

ความคิดเห็น 

 

แบบสํารวจ

ครุภณัฑ 

 

 

ลงช่ือ ……………..……...........…ผูเสนอโครงการ   ลงช่ือ ……......……………..ผูเห็นชอบโครงการ 

       (นายชนัญู ทะนวนรัมย)                     (นายประถม นิธุรัมย) 

              ครู ค.ศ.๒                          รองผูอํานวยการฝายวิชาการ     

 

                    

ลงช่ือ ………………………….ผูเห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ ………………………..อนุมัติโครงการ 

   (นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)          ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

 ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ            ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 



๑๒๔ 

 

ช่ือโครงการ   นอกกลุมสาระฯ พัฒนาทักษะชีวิต   

สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอท่ี  ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗ 

สนองกลยุทธสพม.เขต ๓๒  ขอท่ี  ๑, ๒, ๔ 

สนองกลยุทธสพฐ.     ขอท่ี  ๑, ๒, ๔ 

ลักษณะโครงการ    (  )  ใหม  ( √   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ  ฝายกิจการนักเรียน 

ผูรับผิดชอบ     รองฯ วัฒนา สราญบุรุษ 

สถานท่ีดําเนินการ    โรงเรียนกระสังพิทยาคม   

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไว ๓ 

กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความ

สนใจ  กิจกรมลูกเสือ เนตรนารี และผูบําเพ็ญประโยชนเปนกิจกรรมหนึ่งในกลุมกิจกรรมเพ่ือบําเพ็ญ

ประโยชนตอสังคมและตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ

ลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๙ ไดเขียนไว ในขอ ๒๗๓ วา การเดินทางไกลและแรมคืน ใหผูกํากับกลุมหรือผูกํากับ

ลูกเสือ นําลูกเสือไปฝกเดินทางไกลและแรมคืนในปหนึ่งไมนอยกวา ๑ ครั้ง ครั้งหนึ่งใหพักแรมอยางนอย

หนึ่งคืน การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงคเพ่ือฝกใหลูกเสือมีความอดทน อยูในระเบียบวินัย รูจัก

ชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอ่ืน ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติมและในการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบงชี้พ้ืนฐานท่ี ๒.๓ กลาวถึงการบําเพ็ญ

ประโยชนตอสังคมของกิจกรรมลูกเสือไวดวย ซ่ึงแสดงใหเห็นวากิจกรรมลูกเสือมีความสําคัญตอผูเรียนมาก  

การจัดการศึกษาในปจจุบันไดมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวตางๆ ตามสภาพแวดลอมท่ีเปน

จริงจากประสบการณของตนเอง โดยผสมผสานความรูตางๆอยางสมดุล มุงเนนในเรื่องของความรู 

คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการความรูตางๆตามความเหมาะสม รวมท้ังจัดกิจกรรมใหผูเรียน

ไดเรียนรูจากประสบการณจริงโดยผสมผสานสาระความรูในดานตางๆอยางไดสัดสวนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี   เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสําคัญอยางมากอยากหนึ่งซ่ึง

จะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองทําใหไดรับความรู ความเขาใจในเรื่องท่ีศึกษาอยางแทจริง ท้ัง

ยังเปนการเสริมสรางประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนอยางสมบูรณมากยิ่งข้ึน เพราะการพาผูเรียนไป 

ทัศนศึกษานั้น ถือวาเปนวิธีการท่ีทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการเรียนรูและสามารถพัฒนา

ผูเรียนในดานรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคม อีกท้ังเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ 

ตลอดจนไดรับการศึกษาท้ัง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

 

๒.  วัตถุประสงค 

       ๑. เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝกความอดทนความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 



๑๒๕ 

 

       ๒. เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีเปนพลเมืองดี  รูจักชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ 

  ๓.  เพ่ือใหลูกเสือเนตรนารีไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณตรงและเรียนรูพ่ิมเติม 

  ๔. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง 

  ๕.เพ่ือใหผูเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

       ๖. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษานอกสถานท่ี 

๓. เปาหมาย 

   ๓.๑ ดานปริมาณ 

       ๑.จัดกิจกรรมนําลูกเสือ-เนตรนารีและผูบําเพ็ญประโยชน เขาคายพักแรมแบบพัก คางแรม 

    ๒.ครูและนักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม จํานวน ๒,๘๑๗  คน   ไดศึกษาแหลงเรียนรู  

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

       ๑. ลูกเสือ-เนตรนารีและผูบําเพ็ญประโยชน ไดฝกความอดทนความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง 

รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอ่ืน 

       ๒. ลูกเสือ-เนตรนารีและผูบําเพ็ญประโยชน ไดบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ 

       ๓.นักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูจากประสบการณตรง และมีความสามัคคีในหมูคณะ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายประชุมวิเคราะห ๑  ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ วัฒนา 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๑ ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ วัฒนา 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินงาน 

๓ ครั้ง ก.ย. ๕๗ รองฯ วัฒนา 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ   
 

 ๔.๑ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรม

ลูกเสือ ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  

๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/๒๕๕๗ หัวหนาลูกเสือ ยุว

กาชาด และบําเพ็ญ

ประโยชน 

 ๔.๒ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๑     

๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/๒๕๕๗ หัวหนาระดับม.๑ 

 ๒.๓ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรม

ลูกเสือ ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒                   

๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/๒๕๕๗ หัวหนาลูกเสือ ยุว

กาชาด และบําเพ็ญ

ประโยชน 

 ๒.๔ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๒       

๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/๒๕๕๗ หัวหนาระดับม.๒ 



๑๒๖ 

 

 ๒.๕ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรม

ลูกเสือ ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓                    

๑ ครั้ง/ป  เทอม ๒/๒๕๕๗ หัวหนาลูกเสือ ยุว

กาชาด และบําเพ็ญ

ประโยชน 

 ๒.๖ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๓         

๑ ครั้ง/ป เทอม๑/๒๕๕๘ หัวหนาระดับม.๓ 

 ๒.๗ คายคุณธรรมนําชีวิต ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๔    

๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๘ หัวหนาระดับม.๔ 

 ๒.๘ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๔       

 

๑ ครั้ง/ป ตลอดป หัวหนาระดับม.๔ 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

 ๒.๙ สงเสริมการคิดดี  ทําดี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๕       

๑ ครั้ง/ป ตลอดป หัวหนาระดับม.๕ 

 ๒.๑๐ พัฒนาคุณภาพนักเรียนสูสากล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี๕  

๑ ครั้ง/ป 
ตลอดป 

หัวหนาระดับม.๕ 

 ๒.๑๑ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๕          

๑ ครั้ง/ป ตลอดป หัวหนาระดับม.๕ 

 ๒.๑๒ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมระดบัชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

๑ ครั้ง/ป ตลอดป หัวหนาระดับม.๖ 

 ๒.๑๓ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๖        

๑ ครั้ง/ป ตลอดป หัวหนาระดับม.๖ 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๓ ชุด ก.ย. ๕๘ คณะกรรมการท่ี

ไดรับการแตงตั้ง 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  งบคุณธรรม รวม     ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

  งบทัศนศึกษา รวม                  ๖๓๖๓,,๖๙๓๔.๘๐๖๙๓๔.๘๐    บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน    ๗๕๖,๙๓๔.๘๐ บาท 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย *งบเรยีนฟร ี

งบคุณธรรม งบทัศนศึกษา รวม 

๒. นอกสาระ พัฒนาชีวิต       

 ๒.๑ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรมลูกเสือ ๒๐,๐๐๐ --  ๒๐,๐๐๐ 



๑๒๗ 

 

ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชน ระดับชั้นม. ๑  

 ๒.๒ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี  ระดับชั้นม. ๑ - ๑๐๓,๖๒๐  ๑๐๓,๖๒๐ 

 ๒.๓ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรมลูกเสือ 

ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชน ระดับชั้นม. ๒  

๒๐,๐๐๐ --  ๒๐,๐๐๐ 

 ๒.๔ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ระดับชั้นม. ๒  - ๑๑๕,๒๘๐  ๑๑๕,๒๘๐ 

 ๒.๕ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรมลูกเสือ 

ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชน ระดับชั้นม. ๓   

๒๐,๐๐๐ --  ๒๐,๐๐๐ 

 ๒.๖ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ระดับชั้นม. ๓  - ๑๑๐,๐๐๐  ๑๑๐,๐๐๐ 

 ๒.๗ คายคุณธรรมนําชีวิต ระดับชั้นม. ๔   ๒๐,๐๐๐ --  ๒๐,๐๐๐ 

 ๒.๘ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ระดับชั้นม. ๔  - ๙๐,๙๖๐  ๙๐,๙๖๐ 

 ๒.๙ สงเสริมการคิดดี  ทําดี ระดับชั้นม. ๕  ๑๐,๐๐๐ --  ๑๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๐ พัฒนาคุณภาพนักเรียนสูสากลระดับชั้นม.๕  ๑๐,๐๐๐ --  ๑๐,๐๐๐ 

 ๒.๑๑ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี ระดับชั้นม. ๕  - ๑๑๔,๒๓๗.๕๐  ๑๑๔,๒๓๗.๕๐ 

 ๒.๑๒ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมระดบัชั้นม. ๖  ๒๐,๐๐๐ --  ๒๐,๐๐๐ 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย *งบเรยีนฟร ี

งบคุณธรรม งบทัศนศึกษา  รวม 

 ๒.๑๓ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี  ระดับชั้นม. ๖   - ๑๐๒,๘๓๗.๓๐  ๑๐๒,๘๓๗.๓๐ 

รวม ๑๒๐,๐๐๐ ๖๓๖๓,,๖๙๓๔.๘๐๖๙๓๔.๘๐  ๗๕๖,๙๓๔.๘๐ 

รวมท้ังส้ิน ๑๒๐,๐๐๐ ๖๓๖๓,,๖๙๓๔.๘๐๖๙๓๔.๘๐  ๗๕๖,๙๓๔.๘๐ 

 

    ๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

 ๑. เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝก

ความอดทนความมีระเบียบวินัย 

รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

 ๒. เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีเปน

พลเมืองดี  รูจักชวยเหลือสังคมดวย

ความเต็มใจ 

  ๓.  เพ่ือใหลูกเสือเนตรนารีได

พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจาก

๙๐ 

 

 

 

๙๐ 

 

 

๙๐ 

 

สังเกต 

 

 

 

สังเกต 

 

 

สังเกต 

 

แบบสังเกต 

 

 

 

แบบสังเกต 

 

 

แบบสังเกต 

 



๑๒๘ 

 

ประสบการณตรงและเรียนรูพ่ิม

เติม 

  ๔. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรง 

  ๕.เพ่ือใหผูเรียนนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

  ๖. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ

การศึกษานอกสถานท่ี 

 

 

๙๐ 

 

๙๐ 

 

๙๐ 

 

 

สังเกต 

 

สังเกต 

 

สังเกต 

 

 

 

แบบสังเกต 

 

แบบสังเกต 

 

แบบสังเกต 

 

 

ลงช่ือ ……………..……...........…ผูเสนอโครงการ   ลงช่ือ ……......……………..ผูเห็นชอบโครงการ 

       (นายวัฒนา  สราญบุรุษ)                   (นายวัฒนา  สราญบุรุษ) 

 รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน    รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 

 

                    

ลงช่ือ ………………………….ผูเห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ ………………………..อนุมัติโครงการ 

   (นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)     ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ         ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 


	ครูชนัญญู         

