
๑ 

 

ตารางแสดงโครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ของโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 

ฝาย โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

วิชาการ 

๑. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

        

๘๕,๑๐๐  

-          

๘๕,๑๐๐  

๒. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๑๗๗,๐๐๐ - ๑๗๗,๐๐๐ 

๓. พัฒนาระบบงานวิชาการ ๖๔๐,๐๐๐  - ๖๔๐,๐๐๐  

๔. พัฒนาระบบการเรียนรูและ

สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

๒๗๕,๒๙๐  - ๒๗๕,๒๙๐  

๕. สงเสริมศักยภาพผูเรียน 

    

๒,๖๗๖,๓๕๐  

   

๑,๑๖๐,๐๐๐  

    

๒,๖๗๖,๓๕๐  

รวมงบประมาณฝายวิชาการ    

๓,๘๕๓,๗๔๐  

๑,๑๖๐,๐๐๐  ๕,๐๑๓,๗๔๐ 

งบประมาณ

และงาน

บุคคล 

๖. พัฒนางานงบประมาณ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

๗. ซอมบํารุงวัสดุสํานักงานและ

ยานพาหนะ -    

 

- -    

๘. พัฒนาบุคลากรสูความเปนมือ

อาชีพแบบยั่งยืน 

      ๙๖,๑๖๐  -      ๕๙๖,๑๖๐  

รวมงบประมาณฝายงบประมาณ

และงานบุคคล 

๕๙๘,๑๖๐ - ๕๙๘,๑๖๐  

กิจการ

นักเรียน 

๙. ศาสน ราษฎร รัฐพิธี สงเสรมิ

คานิยมท่ีดีของไทย ๒๐๖,๖๐๐ 

 

- ๒๐๖,๖๐๐ 

๑๐. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ๕๓,๐๐๐  - ๕๓,๐๐๐  

รวมงบประมาณฝายกิจการนักเรียน ๒๕๙,๖๐๐  - ๒๕๙,๖๐๐  

แผนงานและ

ประกัน

คุณภาพ

สถานศึกษา 

๑๑. พัฒนางานแผนงานและประกัน

คุณภาพสถานศึกษา ๑๘๘,๐๐๐  

 

- ๑๘๘,๐๐๐  

รวมงบประมาณฝายแผนงานและ

ประกันคุณภาพสถานศึกษา ๑๘๘,๐๐๐  

 

- ๑๘๘,๐๐๐  

บริหารท่ัวไป 

 

๑๒. พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพ

สิ่งแวดลอม 

               

๘๗๒,๐๐๐  

-                

๘๗๒,๐๐๐  

๑๓. บริการชุมชนและประชาสัมพันธ ๔๗,๐๐๐  - ๔๗,๐๐๐  

๑๔. สงเสริมสุขภาพอนามัย - - - 

รวมงบประมาณฝายบริหารท่ัวไป ๙๑๙,๐๐๐  - ๙๑๙,๐๐๐  



๒ 

 

รวมท้ังส้ิน ๖,๔๖๕,๐๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐  ๗,๖๒๕,๐๐๐ 

 



๓ 

 

ตารางแสดงโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

ฝาย โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี รวม 

วิชาการ ๑๕. สงเสริมความเปนเลิศนักเรียนสู

สากล  

- ๖๑๒,๐๙๐ ๖๑๒,๐๙๐ 

๑๖. ICT - ๖๑๒,๐๙๐ ๖๑๒,๐๙๐ 

กิจการ

นักเรียน 

๑๗. คุณธรรมจริยธรรม - ๑๒๒,๐๐๐ ๑๒๒,๐๐๐ 

๑๘. ทัศนศึกษา - ๖๑๒,๐๙๐ ๖๑๒,๐๙๐ 

รวมท้ังส้ิน - ๑,๙๕๘,๒๗๐ ๑,๙๕๘,๒๗๐ 



๔ 

 

ตารางแสดงโครงการของฝายวิชาการ 

 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๑. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (๘ กิจกรรม) 

 ๑.๑  จัดซ้ือสื่ออุปกรณการแนะแนว ๑๑,๕๐๐  -   ๑๑,๕๐๐  

 ๑.๒  พ่ีพบนอง ๑๐,๐๐๐  -   ๑๐,๐๐๐  

 ๑.๓  สัมผสัรอบรั้วอุดมศึกษา  ๓๖,๐๐๐  -   ๓๖,๐๐๐  

 ๑.๔  นิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ๖,๐๐๐  -    ๖,๐๐๐  

 ๑.๕  ติดตามผลการแนะแนว ๒,๐๐๐  -    ๒,๐๐๐  

 ๑.๖  ปจฉิมนิเทศ ๙,๖๐๐  -    ๙,๖๐๐  

 ๑.๗  จัดปายนิเทศ ๑๐,๐๐๐  -  ๑๐,๐๐๐  

 ๑.๘  การจัดการศึกษาเด็กพิเศษ                                                  -    -      -    

รวม        

๘๕,๑๐๐  

- 

       ๘๕,๑๐๐  

๒. โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (๓ กิจกรรม) 

 ๒.๑ การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๔ 

ดาน ๖๐,๐๐๐ 

 

๖๐,๐๐๐ 

 ๒.๒ อบรมครูการจัดการเรียนรูกับงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ๑๕,๐๐๐ 

 

๑๕,๐๐๐ 

 ๒.๓ การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

๑๐๒,๐๐๐  ๑๐๒,๐๐๐ 

รวม ๑๗๗,๐๐๐  ๑๗๗,๐๐๐ 

๓.  โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ (๑๓ กิจกรรม) 

 ๓.๑ สงเสริมการเรียนรูจากการใชอินเตอรเนตและ

เดินสายไฟระบบ lan  หองสมุด                              ๑๔๐,๐๐๐ 
- 

 ๑๔๐,๐๐๐ 

 ๓.๒ สงเสริมการเรียนรูจากการอาน  หองสมุด              ๘๕,๐๐๐  -   ๘๕,๐๐๐  

 ๓.๓ พัฒนาเว็บไซตและขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน  ๕,๐๐๐  -  ๕,๐๐๐  

 ๓.๔ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  ๑๐,๐๐๐  -   ๑๐,๐๐๐  

 ๓.๕ จัดซ้ือแบบพิมพเอกสารบันทึกผลการเรียน (ปพ.

๕)  ๘๐,๐๐๐  

- 

  ๘๐,๐๐๐  

 ๓.๖ จัดซ้ือสิ่งพิมพงานทะเบียนวัดผล  ๓๐,๐๐๐  -  ๓๐,๐๐๐  

 ๓.๗ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารทางวิชาการ  ๙๐,๐๐๐  - ๙๐,๐๐๐  

 ๓.๘ พัฒนาระบบตรวจสอบการเขาชั้นเรียนของ                                            



๕ 

 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

นักเรียน -    - -    

 ๓.๙ จัดตารางเรียนตารางสอนสถานศึกษา    ๕,๐๐๐  - ๕,๐๐๐  

 ๓.๑๐ นิทรรศการวิชาการ  ๔๐,๐๐๐  - ๔๐,๐๐๐  

 ๓ .๑๑ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศงานฝายวิชาการ  ๔๕,๐๐๐  -  ๔๕,๐๐๐  

 ๓.๑๒ พัฒนาการจัดเก็บแบบทดสอบ ๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐,๐๐๐  

 ๓.๑๓ การรับนักเรียน ๑๐,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐  

รวม   ๖๔๐,๐๐๐  -      ๖๔๐,๐๐๐  

๔. พัฒนาระบบการเรียนรูและสงเสริมความเปนเลิศ

ทางวิชาการ (๑๐ กิจกรรม)  

 

 

 ๔.๑ อบรมครู DLIT   ๒๐,๐๐๐  -  ๒๐,๐๐๐  

 ๔.๒ พัฒนาสื่อและเทคโนโลย ี ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐  

 ๔.๓ พัฒนางานวิจัยในโรงเรียน  ๑๐,๐๐๐  -  ๑๐,๐๐๐  

 ๔.๔ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู  ๑๕,๐๐๐  -  ๑๕,๐๐๐  

 ๔.๕ วัดผลประเมินผลระดับโรงเรียน  ๖๐,๐๐๐  -  ๖๐,๐๐๐  

 ๔.๖ การทดสอบระดับชาติ   -    -   -    

 ๔.๗ ประกวดและแขงขันงานศิลปหัตถกรรม   ๑๕๐,๐๐๐  -   ๑๕๐,๐๐๐  

 ๔.๘ นิเทศเต็มพิกัด  ๑,๒๙๐  -  ๑,๒๙๐  

 ๔.๙ ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบสภาพนักเรียน  ๕,๐๐๐  -  ๕,๐๐๐  

 ๔.๑๐ ปายนิเทศระเบียบวินัยเรื่องการแตงกาย

นักเรียน  ๔,๐๐๐  

- 

 ๔,๐๐๐  

รวม ๒๗๕,๒๙๐  - ๒๗๕,๒๙๐  

๕. สงเสริมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน    

 ๕.๑ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ๙ กิจกรรม                                   

                        (ยอดเงินรวม ๑๐๖,๐๐๐ บาท) 

   

   ๕.๑.๑ จัดซ้ือสื่อคณิตศาสตร ๓๐,๐๐๐  - ๓๐,๐๐๐  

   ๕.๑.๒ ศึกษาดูงานบุคลากรกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร - 

 

- -    

   ๕.๑.๓ อบรมครูคณิตศาสตร  ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐  

   ๕.๑.๔ โครงงานคณิตศาสตร ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐  

   ๕.๑.๕ คณิตคิดเลขเร็ว  ๑,๐๐๐  - ๑,๐๐๐  

   ๕.๑.๖ math test  ๓,๐๐๐  - ๓,๐๐๐  

   ๕.๑.๗ math song  ๒,๐๐๐  -  ๒,๐๐๐  



๖ 

 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

   ๕.๑.๘ หองสมุดคณิตศาสตร  ๓๐,๐๐๐    ๓๐,๐๐๐  

   ๕.๑.๙ พัฒนาหองเรียนคณิตศาสตร  ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐  

๕.๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

(ยอดเงินรวม ๒๕๒,๕๐๐ บาท) 

   

   ๕.๒.๑ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                           -    - -    

   ๕.๒.๒ สัปดาหวิทยาศาสตร                                                  ๒,๕๐๐    ๒,๕๐๐  

   ๕.๒.๓ แขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร - - - 

   ๕.๒.๔ ศึกษาดูงานบุคลากรกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร - 

 

- - 

   ๕.๒.๕ จัดซ้ืออุปกรณทางวิทยาศาสตรและสารเคมี  ๖๐,๐๐๐  - ๖๐,๐๐๐  

   ๕.๒.๖ พัฒนาระบบอินเตอรเนต  -    - -    

   ๕.๒.๗ พัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร    ๑๘๐,๐๐๐  -   ๑๘๐,๐๐๐  

   ๕.๒.๘ การดําเนินการสอนเสริมทางวิทยาศาสตร 

(สงนักเรียนเขารวมแขงขัน) (๕๐x๑๐๐ = ๕,๐๐๐ 

บาท)  ๕,๐๐๐  

 

 

-   ๕,๐๐๐  

   ๕.๒.๙ จัดแหลงเรียนรูหองสมุดวิทยาศาสตร (๒๐x

๒๕๐ = ๕,๐๐๐ บาท)   ๕,๐๐๐  

 

- ๕,๐๐๐  

 ๕.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

(ยอดเงินรวม ๓๒,๕๐๐ บาท) 

   

   ๕.๓.๑ พัฒนาแหลงเรียนรูและสงเสริมผูเรียน ๑๒,๕๐๐ - ๑๒,๕๐๐ 

   ๕.๓.๒ วันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

 ๕.๔ กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ ๗ กิจกรรม 

(ยอดเงินรวม ๙๒,๕๐๐ บาท) 

   

   ๕.๔.๑ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษาฯ  

            

๓๗,๕๐๐  

 

- 

            

๓๗,๕๐๐  

   ๕.๔.๒ พัฒนาหองเรียนคุณภาพ  ๗,๐๐๐  -  ๗,๐๐๐  

   ๕.๔.๓ หองเรียนชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๕,๐๐๐  -  ๕,๐๐๐  

   ๕.๔.๔ ตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ๓,๐๐๐  -  ๓,๐๐๐  

   ๕.๔.๕ พัฒนาทางสังคมศึกษาสูความเปนเลิศ  ๑๐,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐  

   ๕.๔.๖ ประกวดมารยาทไทย ม.ตน-ปลาย  -      -    

   ๕.๔.๗ จัดสรางหองคลังความรูกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา   ๓๐,๐๐๐  

 

 ๓๐,๐๐๐  



๗ 

 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๕ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

(ยอดเงินรวม ๓๙๘,๐๐๐ บาท) 

   

  ๕.๕.๑ พัฒนาการเรียนการสอน  ๒๐,๐๐๐  -  ๒๐,๐๐๐  

  ๕.๕.๒ พัฒนาแหลงเรียนรู ๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐  

  ๕.๕.๓ รักษสืบสานงานนาฏศิลปไทย  ๑๐๐,๐๐๐  -  ๑๐๐,๐๐๐  

  ๕.๕.๔ พัฒนาวงดนตรีพ้ืนเมือง   ๑๐๕,๐๐๐  -  ๑๐๕,๐๐๐  

  ๕.๕.๕ พัฒนาวงดนตรีสากล   ๑๐๘,๐๐๐  -  ๑๐๘,๐๐๐  

  ๕.๕.๖ เครื่องเสียงใชในการเรียนการสอน  ๔๕,๐๐๐  -  ๔๕,๐๐๐  

๕.๖  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี            (ยอดเงินรวม ๗๗,๑๐๐ บาท) 

   

  ๕.๖.๑ พัฒนาการเรียนการสอนงาน คหกรรม ๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐  

  ๕.๖.๒ พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร ๒๕,๐๐๐  - ๒๕,๐๐๐  

  ๕.๖.๓ พัฒนาการเรียนการสอนงานชาง ๑๐,๑๐๐  - ๑๐,๑๐๐  

  ๕.๖.๔ พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร ๒๒,๐๐๐  - ๒๒,๐๐๐  

 ๕.๗ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ๑๖ 

กิจกรรม             (ยอดเงินรวม ๑๔๙,๗๔๕ บาท) 

   

   ๕.๗.๑ สงเสริมการอาน (smart board) ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐  

   ๕.๗.๒ สงเสริมการพูด (presenter) ๑๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐  

   ๕.๗.๓ ยวุมัคคุเทศน     ๖,๓๐๐       ๖,๓๐๐  

   ๕.๗.๔ แขงขันทักษะภาษาตางประเทศ ๖,๐๐๐   ๖,๐๐๐  

   ๕.๗.๕ กาวทันอาเซียน  -      -    

   ๕.๗.๖ จัดซ้ือวัสด-ุอุปกรณในการจัดการเรียนการ

สอน  ๘๖,๐๐๐  

 

 ๘๖,๐๐๐  

   ๕.๗.๗ ปรับปรุงหองเรียนคุณภาพ ๗,๘๐๐   ๗,๘๐๐  

   ๕.๗.๘ พัฒนาแหลงเรียนรูกลุมสาระฯ ๖๔๕   ๖๔๕  

   ๕.๗.๙ พัฒนาศูนยภาษาเกาหล ี ๘,๐๐๐   ๘,๐๐๐  

   ๕.๗.๑๐ สงเสริมเพ่ิมคําศัพท -  - 

   ๕.๗.๑๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ -  - 

   ๕.๗.๑๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือจินตนาการ -  - 

   ๕.๗.๑๓ สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการดาน

ภาษาจีน - 

 

- 

   ๕.๗.๑๔ english communication in daily life  ๑๕,๐๐๐    ๑๕,๐๐๐  



๘ 

 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

   ๕.๗.๑๕ self-study to read and spell enlish  ๕,๐๐๐    ๕,๐๐๐  

   ๕.๗.๑๖ พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ ๑๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐  

 ๕.๘ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                 

                         (ยอดเงินรวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท) 

   

   ๕.๘.๑ พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการ

เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔ กิจกรรม 

   

   ๕.๘.๒ การแขงขันกีฬาภายใน ๗๐,๐๐๐   ๗๐,๐๐๐  

   ๕.๘.๓ แขงขันคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต ๕๘,๘๒๘   ๕๘,๘๒๘  

   ๕.๘.๔ แขงขันกีฬานักเรียนระดับจังหวัด ๓๒,๒๑๒   ๓๒,๒๑๒  

   ๕.๘.๕ กีฬาสูความเปนเลิศ ๗๓,๐๐๐   ๗๓,๐๐๐  

   ๕.๘.๖ สงเสริมสุขภาพ ๑,๕๐๐   ๑,๕๐๐  

   ๕.๘.๗ ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน -     -    

   ๕.๘.๘ พัฒนาการเรียนการสอน ๔๖,๘๐๐   ๔๖,๘๐๐  

   ๕.๘.๙ จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ เวชภัณฑ  ๑๗,๐๐๐    ๑๗,๐๐๐  

   ๕.๘.๑๐ จัดปายนิเทศ ๘ เรื่อง/ป ๒,๐๐๐   ๒,๐๐๐  

   ๕.๘.๑๑ฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง ๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐  

   ๕.๘.๑๒ อบรมผูนําเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน ๑,๐๐๐   ๑,๐๐๐  

   ๕.๘.๑๓ วัยใสไรพุง  ๓,๐๐๐    ๓,๐๐๐  

   ๕.๘.๑๔ สงเสริมพลานามัยของนักเรียน  ๑,๐๐๐    ๑,๐๐๐  

๕.๙ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๑๑ กิจกรรม        (ยอดเงินรวม ๑,๑๖๐,๐๐๐ 

บาท) 

   

   ๕.๙.๑ คายวิชาการ   ๑๗๒,๐๐๐   ๑๗๒,๐๐๐  

   ๕.๙.๒ คายคุณธรรม จริยธรรม   ๖๘,๐๐๐   ๖๘,๐๐๐  

   ๕.๙.๓ เสริมทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   ๑๗๒,๐๐๐   ๑๗๒,๐๐๐  

   ๕.๙.๔ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    ๑๓๖,๐๐๐    ๑๓๖,๐๐๐  

   ๕.๙.๕ สื่อ เทคโนโลยี หองปฏิบัติการ   ๒๗๒,๐๐๐   ๒๗๒,๐๐๐  

   ๕.๙.๖ เอกสารประกอบการเรียน   ๑๓๖,๐๐๐   ๑๓๖,๐๐๐  

   ๕.๙.๗ พัฒนาบุคลากรครูผูสอนหองเรียนพิเศษ   ๒๗,๒๐๐   ๒๗,๒๐๐  

   ๕.๙.๘ สงเสริมอัจฉริยภาพ  ๑๓๖,๐๐๐  ๑๓๖,๐๐๐  

   ๕.๙.๙ พัฒนาหลักสูตร/งานวิชาการ  - - 

   ๕.๙.๑๐ MOU กับมหาวิทยาลัย  - - 



๙ 

 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

   ๕.๙.๑๑ สัมพันธชุมชน/จิตสาธารณะ  ๔๐,๘๐๐  ๔๐,๘๐๐  

๕.๑๐ จัดจางครูในสาขาท่ีขาดแคลน ๑๑๘๔๔๐๐  ๑๑๘๔๔๐๐ 

   ๕.๑๐.๑ ครูอัตราจางไทย (๑๙ คนx๑๐,๐๐๐ บาท 

= ๑๙๐,๐๐๐ บาทx๑๑ เดือน = ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท) 

xงบระดมทรัพยากร 

   

   ๕.๑๐.๒ ครูอัตราจางตางชาติ (ไนจีเรีย) (๑ คนx

๒๕,๐๐๐ บาท = ๒๕,๐๐๐ บาทx๑๑ เดือน = 

๒๗๕,๐๐๐ บาท) xงบระดมทรัพยากร 

   

   ๕.๑๐.๓ ครูอัตราจางตางชาติ (เยอรมัน) ๑ คน x

๘,๐๐๐ บาท = ๘,๐๐๐ บาทx๑๒ เดือน = ๙๖,๐๐๐ 

บาท)  xงบระดมทรัพยากร 

   

   ๕.๑๐.๔ ครูอัตราจางตางชาติ (จีน) ๑ คน x

๑๒,๐๐๐ บาท = ๑๒,๐๐๐ บาทx๑๒ เดือน = 

๑๔๔,๐๐๐ บาท)  xงบระดมทรัพยากร 

   

   ๕.๑๐.๕ ลูกจางชั่วคราว ๗ คนx๖,๐๐๐ บาท = 

๔๒,๐๐๐ บาทx๑๒ เดือน = ๕๐๔,๐๐๐ บาท 

   

   ๕.๑๐.๖ ลูกจางชั่วคราว ๙ คนx๖,๓๐๐๐ บาท = 

๕๖,๗๐๐ บาทx๑๒ เดือน = ๖๘๐,๔๐๐ บาท 

   

๕.๑๑ to be no.๑  ๕๐,๐๐๐    ๕๐,๐๐๐  

๕.๑๒ เยาวชนไทยหัวใจดนตรี  ๗,๒๖๕    ๗,๒๖๕  

๕.๑๓ เรารักโรงเรียน  ๒๐,๐๐๐    ๒๐,๐๐๐  

รวมท้ังส้ิน ๒,๕๘๑,๕๑๐ ๔,๔๒๐,๐๐๐ ๖,๙๙๑,๕๑๐ 

 



๑๐ 

 

ตารางแสดงโครงการของฝายงบประมาณและงานบุคคล 

 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๖. พัฒนางานงบประมาณ    

   ๖.๑ วัสดุสํานักงาน -    -                   -    

   ๖.๒ โปรแกรมการเงินและบัญชี    ๒,๐๐๐  -    ๒,๐๐๐  

   ๖.๓ คาจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) -    - -    

   ๖.๔ น้ํามันเชื้อเพลิง (๓๐๐,๐๐๐ บาท) - - - 

 รวม ๒,๐๐๐  - ๒,๐๐๐  

๗. ซอมบํารุงวัสดุสํานักงานและยานพาหนะ    

   ๗.๑ ซอมบํารุงครุภัณฑและยานพาหนะ (๕๐๐,๐๐ 

บาท) 

- - - 

 รวม -  - - 

๘. พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพแบบย่ังยืน ๕๙๖,๑๖๐  ๕๙๖,๑๖๐ 

เสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน    

   ๘.๑ คาใชจายในการเขารับการประชมุอบรมสัมมนา                                                             

- ขาราชการครู ๑ คน (เบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท+ท่ีพัก 

๖๐๐ บาท + คาน้ํามัน ๒๘๐ บาท = ๑,๑๒๐ บาท/คน) 

ขาราชการครู ๑๐๘x๑,๑๒๐ = ๑๒๐,๙๖๐ บาท 

- - - 

   ๘.๒ คาใชจายในการศึกษาดูงาน                          

- บุคลากร ๑๘๕ คนxเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาทx๓ วัน = 

๑๓๓,๒๐๐ บาท                                                         

- บุคลากร ๑๘๕ คนxท่ีพัก ๖๐๐ บาทx ๒ คืน = 

๒๒๒,๐๐๐ บาท                                                              

- คาเชารถ ๔ คันๆละ ๑๐,๐๐๐ บาทx๓ วัน = 

๑๒๐,๐๐๐ บาท         

- - - 

   ๘.๓ พัฒนาระบบบริหารบุคลากร - - - 

รวม ๕๙๖,๑๖๐  ๕๙๖,๑๖๐ 

รวมท้ังส้ิน ๕๙๘,๑๖๐ - ๕๙๘,๑๖๐ 

 



๑๑ 

 

ตารางแสดงโครงการของฝายกิจการนักเรียน 

 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๙. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (๒๐๖,๖๐๐ บาท)    

   ๙.๑ รณรงคงดสูบบุหรี่โลก ๒,๐๐๐  - ๒,๐๐๐  

   ๙.๒ รณรงคตอตานยาเสพติด  ๔,๐๐๐  -  ๔,๐๐๐  

   ๙.๓ วันเอดสโลก ๓,๐๐๐  - ๓,๐๐๐  

   ๙.๔ สุมตรวจปสสาวะกลุมเสี่ยง ๓,๐๐๐  - ๓,๐๐๐  

   ๙.๕ อบรมนักเรียนแกนนําโรงเรียนสีขาว ๓,๐๐๐  - ๓,๐๐๐  

   ๙.๖ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐  

   ๙.๗ ติดตามนักเรียนของหนวยเฉพาะกิจ    ๑๖,๐๐๐  -    ๑๖,๐๐๐  

   ๙.๘ จัดทําระบบเดินสาย lan wifi หนาปอมยาม -    - -    

   ๙.๙ ซอมแซมบํารุงวิทยุมือถือ   ๕,๐๐๐  -   ๕,๐๐๐  

   ๙.๑๐ เยี่ยมบาน ๓๓,๖๐๐  - ๓๓,๖๐๐  

   ๙.๑๑ ประชุมผูปกครอง  ๕๔,๐๐๐  -  ๕๔,๐๐๐  

   ๙.๑๒ ประเมินผล/ประชุมครูเพ่ือขยายผลระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

-    - -    

   ๙.๑๓ ประชุมเครือขายผูนําชุมชนระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ๒๐,๐๐๐  

- 

๒๐,๐๐๐  

   ๙.๑๔ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ๓,๐๐๐  - ๓,๐๐๐  

   ๙.๑๕ อบรมเก่ียวกับประชาธิปไตย ๑,๐๐๐  - ๑,๐๐๐  

   ๙.๑๖ บริจาคโลหิต -    - -    

   ๙.๑๗ ปรับปรุงหองสภานักเรยีน  ๓,๐๐๐  -  ๓,๐๐๐  

   ๙.๑๘ จัดทําบัตรประจําตัวสภานักเรียน ๓,๐๐๐  - ๓,๐๐๐  

   ๙.๑๙ จัดซ้ือกลองวงจรปด  ๔๐,๐๐๐  -  ๔๐,๐๐๐  

   ๙.๒๐ อบรมจราจร ๓,๐๐๐  - ๓,๐๐๐  

๑๐. ศาสน ราษฎร รัฐพิธี สงเสริม (๕๓,๐๐๐  บาท)    

   ๑๐.๑ วันแมแหงชาต ิ      ๑๐,๐๐๐  -   ๑๐,๐๐๐  

   ๑๐.๒ วันพอแหงชาติ  ๑๐,๐๐๐  -  ๑๐,๐๐๐  

   ๑๐.๓ วันสําคัญทางศาสนา  ๑๐,๐๐๐  -  ๑๐,๐๐๐  

   ๑๐.๔ วันไหวครู ๓,๐๐๐  - ๓,๐๐๐  

   ๑๐.๕ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  -    -  -    

   ๑๐.๖ ปรับปรุงหองฝายกิจการนักเรียน ๕,๐๐๐  - ๕,๐๐๐  



๑๒ 

 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

   ๑๐.๗ อบรมขยายผลโรงเรียนสุจริต  ๑๕,๐๐๐  -  ๑๕,๐๐๐  

รวม ๓๑,๐๐๐ - ๓๑,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๒๕๙,๖๐๐ - ๒๕๙,๖๐๐ 



๑๓ 

 

ตารางแสดงโครงการของฝายแผนงานและประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๑๑. พัฒนางานแผนงานและประกันคุณภาพ

สถานศึกษา (๑๘๘,๐๐๐ บาท) 

   

๑๑.๑ พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา      ๖๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ 

๑๑.๒ ประเมินโครงการพิเศษ    ๑๐๐,๐๐๐  -    ๑๐๐,๐๐๐  

๑๑.๓ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป                -    -                -    

๑๑.๔ พัฒนางานแผนงานฯ      ๑๘,๐๐๐  -      ๑๘,๐๐๐  

๑๑.๕ พัฒนางานสารสนเทศ        ๙,๐๐๐  -         ๙,๐๐๐  

๑๑.๖ พัฒนางานสํานักงาน        ๑,๐๐๐  -         ๑,๐๐๐  

๑๑.๗ มาตรการประหยัดไฟฟา ๐ - ๐ 

๑๑.๘ กิจกรรม ๕ ส                - -                   - 

          

รวมท้ังส้ิน   ๑๘๘,๐๐๐  - ๑๘๘,๐๐๐  

 



๑๔ 

 

ตารางแสดงโครงการของฝายบริหารท่ัวไป 

 

โครงการ /กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๑๒.  พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพส่ิงแวดลอม 

(๘๗๒,๐๐๐ บาท) 

   

๑๒.๑ พัฒนางานสารบรรณฝาย ๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐  

๑๒.๒ หองเก็บวัสดุครุภัณฑหองดนตรีและนาฎศิลป      ๗๕,๐๐๐  -      ๗๕,๐๐๐  

๑๒.๓ รองระบายน้ําหลังหองศิลปะและพลศึกษา      ๒๐,๐๐๐  -      ๒๐,๐๐๐  

๑๒.๔ ปรับปรุงซอมแซมอาคาร สถานท่ีและวัสดุ

ครุภณัฑ และไฟฟาอาคารเรียน    ๑๘๐,๐๐๐  

- 

   ๑๘๐,๐๐๐  

๑๒.๕ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียน ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐  

๑๒.๖ หองนอนเวรครู ต.ต.อาคาร ๒ (๖x๘ เมตร)      ๘๐,๐๐๐  -      ๘๐,๐๐๐  

๑๒.๗ ตอเติมเครื่องเก็บอุปกรณนักการภารโรง      ๒๐,๐๐๐  -      ๒๐,๐๐๐  

๑๒.๘ ทําถนนคอนกรีต                -    -                -    

๑๒.๙ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยใชกิจกรรม ๕ ส        ๕,๐๐๐  -        ๕,๐๐๐  

๑๒.๑๐ เครื่องเสียงกิจกรรมกลางแจงและงานท่ัวไปและ

งานโสตฯ 

   ๑๐๐,๐๐๐  -    ๑๐๐,๐๐๐  

๑๒.๑๑ ลดภาวะโลกรอนดวยสองมือ        ๒,๐๐๐  -        ๒,๐๐๐  

๑๒.๑๒ งานสาธารณูปโภค      ๕๐,๐๐๐  -      ๕๐,๐๐๐  

๑๒.๑๓ คอกหมู      ๒๐,๐๐๐  -      ๒๐,๐๐๐  

๑๒.๑๔ ตอเติมโรงรถ      ๓๐,๐๐๐  -      ๓๐,๐๐๐  

๑๒.๑๕ ทําถนนโรงรถ    ๑๒๐,๐๐๐      ๑๒๐,๐๐๐  

รวม ๘๗๒,๐๐๐ - ๘๗๒,๐๐๐ 

๑๓.  บริการชุมชนและประชาสัมพันธ (๔๗,๐๐๐ 

บาท) 

   

๑๓.๑ เผยแพรความรูสูสาธารณชน        ๘,๐๐๐  -        ๘,๐๐๐  

๑๓.๒ จัดทําขาวประชาสัมพันธของโรงเรียน           ๖๐๐  -           ๖๐๐  

๑๓.๓ เสียงตามสาย "เชาวันใหมกับฝายบริการ" - - - 

๑๓.๔ ประชาสัมพันธเพ่ืออวยพรวันเกิดบุคลากรใน

โรงเรียน - 

- 

- 

๑๓.๕ จัดบอรดประชาสัมพันธแจงขาวสาร -  - 

๑๓.๖ สงเสริมอาชีพอิสระ -  - 

๑๓.๗ งานปฏิคมโรงเรยีน      ๒๐,๐๐๐        ๒๐,๐๐๐  



๑๕ 

 

๑๓.๘ บริการดนตรีและดุริยางค      ๑๘,๔๐๐        ๑๘,๔๐๐  

๑๔.  สงเสริมสุขภาพอนามัย     

 ๑๔.๑  จัดตรวจสุขภาพนักเรียน  ชั่งน้ําหนัก  วัด

สวนสูง  ตรวจสายตา 

- - - 

รวมท้ังส้ิน ๙๑๙,๐๐๐ - ๙๑๙,๐๐๐ 



๑๖ 

 

โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

งบ
วิช

าก
าร

 

งบ
 IC

T 

งบ
คุณ

ธร
รม

 

งบ
 

ทัศ
นศ

ึกษ
า 

รวม 

๑๕.สงเสริมความเปนเลิศนักเรียนสูสากล       

๑๕.๑ คายดาราศาสตร √            ๓๐,๐๐๐  

๑๕.๒ คายกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

√    

        ๔๐,๐๐๐  

๑๕.๓ คายวิทยาศาสตร √            ๓๑,๕๐๐  

๑๕.๔ คายคณิตศาสตร ม.๒ √            ๗๐,๐๐๐  

๑๕.๕ คายคณิตศาสตร สูชุมชน 
√    

        ๑๐,๐๐๐  

๑๕.๖ สงเสริมความสามารถพิเศษทางศิลปะ (คาย

ศิลปะ) 

√    

        ๒๐,๐๐๐  

๑๕.๗ คายยุวศิลปน √            ๓๐,๐๐๐  

๑๕.๘ คายดนตรีนาฎศิลป √          ๑๐๐,๐๐๐  

๑๕.๘ เขาคายการอานการเขียนภาษาไทย √            ๒๐,๐๐๐  

๑๕.๙ enflish to AEC √            ๔๐,๐๐๐  

๑๕.๑๐ นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน √          ๒๒๐,๕๙๐  

       ๖๑๒,๐๙๐  

๑๖. ICT      

๑๖.๑ พัฒนาระบบเครือขายภายในโรงเรียน  √         ๑๕๐,๐๐๐  

๑๖.๒ พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร  √            ๕๐,๖๐๐  

๑๖.๓ พัฒนาแหลงสืบคน ICT   √         ๔๑๑,๔๙๐  

        ๖๑๒,๐๙๐  

๑๗. คุณธรรม จริยธรรม      

๑๗.๑ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดวยกิจกรรมลูกเสือ 

ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชน ระดับชั้น ม.๑ 

  √  

๒๐,๐๐๐ 



๑๗ 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

งบ
วิช

าก
าร

 

งบ
 IC

T 

งบ
คุณ

ธร
รม

 

งบ
 

ทัศ
นศ

ึกษ
า 

รวม 

๑๗.๒พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดวยกิจกรรมลูกเสือ ยุว

กาชาด และบําเพ็ญประโยชน ระดับชั้น ม.๒ 

  √  

๒๐,๐๐๐ 

๑๗.๓ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดวยกิจกรรมลูกเสือ 

ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชน ระดับชั้น ม.๓ 

  √  

๒๐,๐๐๐ 

๑๗.๔ อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.๔   √  ๒๐,๐๐๐ 

๑๗.๕ อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.๕   √  ๒๐,๐๐๐ 

๑๗.๖ อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดบัชัน้ ม.๖   √  ๒๐,๐๐๐ 

๑๗.๗ ชุมนุม  

  

 

             

๒,๐๐๐  

         ๑๒๒,๐๐๐  

๑๘. นอกกลุมสาระ พัฒนาทักษะชีวิต        

๑๘.๑ ทัศนศึกษา ม.๑    √          

๑๐๙,๑๒๐  

๑๘.๒ ทัศนศึกษา ม.๒    √          

๑๐๑,๔๒๐  

๑๘.๓ ทัศนศึกษา ม.๓              

๑๐๒,๓๐๐  

๑๘.๔ ทัศนศึกษา ม.๔    √          

๑๑๓,๐๕๐  

๑๘.๕ ทัศนศึกษา ม.๕                

๘๖,๔๕๐  

๑๘.๖ ทัศนศึกษา ม.๖    √            

๙๙,๗๕๐  

     
     ๖๑๒,๐๙๐  

 

งบเรียนฟรี วิชาการ รวม ๖๑๒,๐๙๐ บาท 

  ICT  ๖๑๒,๐๙๐ บาท 

  คุณธรรม ๑๒๒,๐๐๐ บาท 



๑๘ 

 

  ทัศนศึกษา        ๖๑๒,๐๙๐ บาท 



๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝายวิชาการ 

 



๒๐ 

 

โครงการท่ี ๑    แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอท่ี  ๑, ๒, ๓, ๔ 

สนองกลยุทธ สพม. เขต ๓๒    ขอท่ี  ๓, ๔, ๕ 

สนองกลยุทธ สพฐ.      ขอท่ี  ๑, ๓, ๕ 

ลักษณะโครงการ     (   )  ใหม (  )  ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ      นางเนาวรัตน กะการดี 

สถานท่ีดําเนินการ     โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระยะเวลาดําเนินงาน     ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ 

 

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. เพ่ือใหนักเรียนไดบริการแนะแนวอยางท่ัวถึง 

 ๒. เพ่ือใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง  

 ๓. เพ่ือใหนักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาตอเพ่ือการประกอบอาชีพไดตรงตามความถนัด 

 และความสนใจของตน  

   

๓. เปาหมาย 

    ๓.๑  ดานคุณภาพ 

๑.   นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ รูจักและเขาใจตนเอง  

๒.   นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ สามารถวางแผนการศึกษาตอและประกอบอาชีพไดตรงตาม

ความถนัดและความสนใจของตน    

   ๓.๒  ดานปริมาณ 

๑. นักเรียนทุกคนไดบริการแนะแนว 

  



๒๑ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  ประชุมวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินการ 

     ในปท่ีผานมา 

ทุกกิจกรรม ส.ค. ๕๘ 
รองฯประถม 

๒.  จัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๘ กิจกรรม ก.ย. ๕๘ ครูเนาวรัตน  

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

     ดําเนินการ 

๘ กิจกรรม ก.ย. ๕๘ 
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 

๔.๒ กิจกรรมพ่ีพบนอง 

-สงหนังสือเชิญศิษยเกาจากสถาบันตาง  ๆ   

      -ดําเนินการจัดกิจกรรมพ่ีพบนอง 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

พ.ค. –  ก.ย. 

 

ครูเนาวรัตน 

๔.๓ กิจกรรมสัมผัสรอบรั้วอุดมศึกษาและสถาน

ประกอบการ 

      -สงหนังสือขอเยี่ยมชมสถาบันอุดมศึกษาและ

สถานประกอบการ 

-ดําเนินนํานักเรียนเยี่ยมชมสถาบันอุดมศึกษา 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

ตลอดป 

 

ครูเนาวรัตน 

๔.๔  กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 

      -เชิญวิทยาการมาใหขอมูลอาชีพ 

      -เชิญวิทยาการมาใหขอมูลการเลือกคณะ  

      -ดําเนินการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ 

 

๔ ครั้ง/ป 

 

ตลอดป 

 

ครูเนาวรัตน 

4.5  กิจกรรมการติดตามผลนักเรียน ๔ ครั้ง/ป ตลอดป ครูเนาวรัตน 



๒๒ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

-สงหนังสือติดตามผลนักเรียน  

๔.๖  กิจกรรมปจฉิมนเิทศ 

-ดําเนินการจัดปจฉิมนิเทศนักเรียน 

๑ ครั้ง/ป ก.พ.-มี.ค. 

๕๙ 

ครูเนาวรัตน 

๔.๗  จัดปายนิเทศ 

-ดําเนินการจัดปจฉิมนิเทศนักเรียน 

๖ ครั้ง/ป ตลอดป ครูเนาวรัตน 

๔.๘  การจัดการศึกษาเด็กพิเศษ 

    -ประชุมผูปกครองของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการเรียนรู  

    -จัดทําแผน  IEP  และ  แผน  IIP 

    -ดําเนินการสอนตามแผน 

๒ ครั้ง/ป ตลอดป ครูเนาวรัตน 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอ 

      ฝายบริหาร 

๓ ชุด ก.ย.-ต.ค.๕๙ ครูเนาวรัตน 

 

๕. งบประมาณท่ีใช 

  เงินงบประมาณ    ๘๕,๑๐๐ บาท 

  เงินอ่ืนๆ                  -  บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๘๕,๑๐๐ บาท  

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑  จัดซ้ือส่ืออุปกรณการแนะแนว (เงินอุดหนุน 

๑๑,๕๐๐ บาท) 

   

- หนังสือแนะแนวการศึกษาตอเม่ือจบ  ม.๓ (๕๐ เลม × 

๑๐๐ บาท = ๕,๐๐๐ บาท) 

๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

- หนังสือแนะแนวการศึกษาตอเม่ือจบ  ม.๖  (๕๐ เลม × 

๑๐๐ บาท = ๕,๐๐๐ บาท) 

๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

- หนังสือคูมือการเลือกคณะและจัดอันดับ  ๖  (๕ เลม × 

๑๕๐ บาท = ๗๕๐ บาท) 

๗๕๐ - ๗๕๐ 

- หนังสือเปดโลกการศึกษาและอาชีพยอดฮิต ๖  (๕ เลม × 

๑๕๐ บาท = ๗๕๐ บาท) 

๗๕๐ - ๗๕๐ 



๒๓ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๒ กิจกรรมพ่ีพบนอง (เงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ บาท)    

- จัดทําปายกิจกรรมพ่ีพบนอง ๖  (๑ ปาย × ๑,๐๐๐ บาท 

= ๑,๐๐๐ บาท) 

๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

- กระดาษ A๔ (๑ ริม × ๑๒๐ บาท = ๑๒๐ บาท) ๑๒๐ - ๑๒๐ 

- กระดาษชารต (๑๐ ชุด × ๑๕ บาท = ๑๕๐ บาท) ๑๕๐ - ๑๕๐ 

- สีเมจิก (๒ กลอง × ๕๐ บาท = ๑๐๐ บาท) ๑๐๐ - ๑๐๐ 

- เชือกขาวแดง (๕ มวน × ๓๐ บาท = ๑๕๐ บาท) ๑๕๐ - ๑๕๐ 

- กระดาษทําปก (๑ ริม × ๑๕๐ บาท = ๑๕๐ บาท) ๑๕๐ - ๑๕๐ 

- คาอาหาร (๓๐๐ คน × ๓๐ บาท = ๙,๐๐๐ บาท) ๙,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ 

๕.๓  สัมผัสรอบรั้วอุดมศึกษา (เงินอุดหนุน ๓๖,๐๐๐ 

บาท) 

   

- คาจางรถโดยสารไมประจําทาง (๓ คัน × ๑๒,๐๐๐ บาท 

= ๓๖,๐๐๐ บาท) 

๓๖,๐๐๐ - ๓๖,๐๐๐ 

๕.๔  นิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (เงิน

อุดหนุน ๖,๐๐๐ บาท) 

- - - 

- จัดทําปายนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (๑ 

ปาย × ๑,๐๐๐ บาท = ๑,๐๐๐ บาท) 

๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

- คาตอบแทนวิทยากร (๒ คน × ๑,๐๐๐ บาท = ๒,๐๐๐ 

บาท) 

๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

- คาอาหาร (๑๐๐ คน × ๓๐ บาท = ๓,๐๐๐ บาท) ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

๕.๕ ติดตามผลนักเรยีน  (เงินอุดหนุน ๒,๐๐๐ บาท)    

- จัดทําตรายางการติดตามผล (๕ อัน × ๑๐๐ บาท = ๕๐๐ 

บาท) 

๕๐๐ - ๕๐๐ 

- ไปรษณียบัตร (๑,๐๐๐ ใบ × ๑.๕๐ บาท = ๑,๕๐๐ 

บาท) 

๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 

๕.๖ ปจฉิมนิเทศ (เงินอุดหนุน ๙,๖๐๐ บาท)    

- จัดทําปายโครงการปจฉิมนิเทศ (๑ ปาย × ๑,๕๐๐ บาท 

= ๑,๕๐๐ บาท) 

๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 

- จัดทําพานบายศร ี(๑ ใบ × ๑,๕๐๐ บาท = ๑,๕๐๐ บาท) ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 

- คาดอกไมตกแตงสถานท่ี  ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ 

๕.๗ ปายนิเทศ (เงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ บาท)    



๒๔ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

- จัดจางชางทําปายนิเทศ (๒ ใบ × ๕,๐๐๐ บาท = 

๑๐,๐๐๐ บาท) 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๕.๘  การจัดการศึกษาเด็กพิเศษ (เงินอุดหนุน - บาท)    

กระดาษ  A๔ (๑ ริม × ๑๒๐ บาท = ๑๒๐ บาท) (เบิกจาก

กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 

   

แผนลูกฟูก (๖ แผน × ๒๕ บาท = ๑๕๐ บาท) (เบิกจาก

กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 

   

กระดาษทําปก (๑ ริม × ๑๓๐ บาท = ๑๓๐ บาท) (เบิก

จากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 

   

ปากกา  ดินสอ  ยางลบ (เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ

ครุภณัฑ) 

   

กลองใสเอกสาร (๕ กลอง × ๒๐ บาท = ๑๐๐ บาท) (เบิก

จากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 

   

รวมท้ังส้ิน ๘๕,๑๐๐ - ๘๕,๑๐๐ 

 



๒๕ 

 

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 

๒๕๕๙ 

 

 

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

    (นางเนาวรัตน  กะการดี)           ( นายประถม นิธรุัมย) 

          ครู  ค.ศ.๓                                      รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

 

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

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)       ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ           ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 



๒๖ 

 

โครงการท่ี ๒     สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอท่ี  ๑, ๔ 

สนองกลยุทธ สพม. เขต ๓๒    ขอท่ี  ๑, ๒, ๔, ๕ 

สนองกลยุทธ สพฐ.      ขอท่ี  ๒, ๕ 

ลักษณะโครงการ     (   )  ใหม (  )  ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบ      นางสาวสุภิญญา  ถาพรผาด 

สถานท่ีดําเนินการ     โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระยะเวลาดําเนินงาน    ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบางประการเก่ียวกับ

การอนุรักษพันธุกรรมพืช   ซ่ึงมีใจความดังตอไปนี้ 

 “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็น

ความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใหวิธีสอน  

การอบรมและใหความรูสึกกลัววา  หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิด

ความเครียด  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 ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  จึงเปนการดําเนินงานในอีกรูปแบบหนึ่งของ “สวนพฤกษศาสตร” 

โดยมีการรวมพันธุท่ีมีชีวิต  มีแหลงขอมูลความรูเก่ียวกับพันธุไม  มีการศึกษาตอเนื่อง  มีการเก็บตัวอยาง

พันธุไมแหงและพันธุไมดอง  มีการรวบรวมพันธุไมทองถ่ินเขามาปลูกรวบรวมไวในโรงเรียนและภูมิปญญา

ทองถ่ิน  มีการบันทึกรายงานและขอมูลรวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับพันธุไม  มีมุมสําหรับศึกษา



๒๗ 

 

คนควาและมีการนําไปใชประโยชนเพ่ือเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ  เปนการดําเนินการให

สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  ไมฝนธรรมชาติ  และเปนไปตามความสนใจและความพรอมของโรงเรียน  

ดําเนินการโดยสมัครใจไมใหเกิดความเครียด 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมยเปนโรงเรียนท่ีจัดสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีรมรื่น

สวยงาม โรงเรียนไดเอาใจใสดูแลพรรณไมเปนอยางดีแตยังขาดการสรางจิตสํานึกใหเยาวชนมีความรัก

ความรมรื่นสวยงามของพรรณไมเทาท่ีควร  จึงมีแนวคิดสอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนตาม

แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไดสมัครเขารวมโรงการดังกลาว 

 

๒. วัตถุประสงค 

    ๒.๑  เพ่ือสรางจิตสํานึกใหนักเรียนและบุคลากรมีความรัก และเห็นคุณคาของพืชพรรณไม 

    ๒.๒ เพ่ือใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม ขอมูลพรรณไม และการเก็บรักษาเพ่ือ

ประโยชนทางการศึกษา และเผยแพรสูภายนอก 

    ๒.๓  เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนการสอนสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

    ๒.๔  เพ่ือใหเกิดภูมิทัศนท่ีสวยงาม สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ัวไปของโรงเรียน สะอาด รมรื่น นาอยู 

    ๒.๕  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูภายในไดอยางถูกตอง 

    ๒.๖  เพ่ือใหผูเยี่ยมชมไดรับความรูเก่ียวกับสวนพฤกษศาสตรของโรงเรียนจากเว็บไซต และนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

    ๒.๗ เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

    ๒.๘ เพ่ือเปนแหลงความรูท่ีเปรียบเสมือนเปนครูท่ีพูดไมได  

 

๓. เปาหมาย 

    ๓.๑ ดานคุณภาพ 

 ผูเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจิตสํานึกในการดําเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

    ๓.๒ ดานปริมาณ 

 ผูเรียนและบุคลากรรอยละ ๘๐ ในโรงเรียนมีจิตสํานึกในการดําเนินการงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนและสามารถใชสวนพฤกษศาสตรเปนแหลงเรียนรูได 

 

๔. กิจกรรมในโครงการ 

 ๔.๑ การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๔ ดาน 

 ๔.๒ การจัดอบรมครูนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเขาสูการจัดการเรียนรู 

          ๔.๓ การจดันทิรรศการภายนอกโรงเรียน 

 

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

  



๒๘ 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  ประชุมวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินการ 

     ในปท่ีผานมา 

ทุกกิจกรรม ส.ค. ๕๘ คณะทํางานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

๒.  จัดทํารายละเอียดกิจกรรม ทุกกิจกรรม ก.ย. ๕๘ คณะทํางานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

     ดําเนินการ 

ทุกกิจกรรม ก.ย. ๕๘ คณะทํางานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

๔.  ดําเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดรับ 

     การอนุมัติ (ระบุรายละเอียดใหชัดเจนทุก

รายการ) 

ทุกกิจกรรม  
คณะทํางานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

   ๔.๑ กิจกรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน ๔ ดาน 

  
 

   ดานท่ี ๑ การบริหารและการจัดการ ๑ ครั้ง พ.ค.๕๘– 

มี.ค ๕๙ 

นางสาวสุภญิญา ถาพรผาด 

 

   ดานท่ี ๒ การดําเนินงาน 

      -องคประกอบท่ี ๑ การจัดทําปายชื่อพรรณไม 

๑ ครั้ง พ.ค. ๕๘ –

มี.ค.๕๙ 

นายทองดี  เพชรเลิศ 

นายฐานิศวร ผลเจริญ  

      -องคประกอบท่ี ๒ การรวบรวมพรรณไม

เขาปลูกในโรงเรียน 

๑ ครั้ง มิ.ย. ๕๘ –

ก.ย.๕๙ 

 

นายสิทธิยัง  พรหมมา 

นายกอบเกียรติ มฤทุกุล

นางสาวชนัญชิดา ดําเสนา 

      -องคประกอบท่ี ๓ การศึกษาขอมูลดาน

ตางๆ 

๑ ครั้ง พ.ค. ๕๘ –

มี.ค.๕๙ 

 

นางกาญจนา ประสงคดี 

นางถนอมสิน  ถาวร 

นายประกิจ  วรเลิศ 

      -องคประกอบท่ี ๔ การรายงานผลการ

เรียนรู 

๑ ครั้ง มิ.ย. ๕๘ –

มี.ค.๕๙ 

 

นางพัฒนา  เปลี่ยนไธสง 

นางสาวลฏาภา พะนงรมัย 

      -องคประกอบท่ี ๕ การนําไปใชประโยชน

ทางการศึกษา 

๑ ครั้ง พ.ค. ๕๘ –

มี.ค.๕๙ 

 

นายสุริยันต  แกวชนะ 

นางศิริพร  เทพราชา 

ครูทุกกลุมสาระฯ 

   พืชศึกษา ๑ ครั้ง พ.ย. ๕๘ –

มี.ค.๕๙ 

นางกาญจนา  ประสงคด ี

นางถนอมสิน  ถาวร 

   สาระการเรียนรู ธรรมชาติแหงชีวิต ๑ ครั้ง พ.ย.๕๘-

มี.ค.๕๙ 

นางสาวพวงเพชรผัดกระโทก    

นายวรวุฒิ  บุตรศรีภูมิ

นางสาวฐานิกา  จันทคาต 

   สาระการเรียนรู สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว ๑ ครั้ง ธ.ค..๕๘- นางกัลยารัตน แปนศิริมง  



๒๙ 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

มี.ค.๕๙ นางสาวอิสรีย  วงคง 

   สาระการเรยีนรู ประโยชนแทแกมหาชน ๑ ครั้ง ม.ค.-มี.ค.

๕๙ 

นายกอบเกียรติ  มฤทุกุล 

นางนุชพิชา  สันทาลุนัย          

นางสาวทินลดา  สิทธิวงศ 

   ดานท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน ๑ ครั้ง มี.ค.๕๙ 

 

นางบงกช  ฤกษนาวา 

นางนฎกร  แกวชนะ 

   ดานท่ี ๔ ความถูกตองทางวิชาการ ๑ ครั้ง ม.ค. –ก.พ.

๕๙ 

นางสาวสุภญิญา  ถาพรผาด 

นางสาวพวงเพชร ผัดกระโท  

   ๔.๒ กิจกรรมการจัดอบรมครูการจัดการ

เรียนรูกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

   

    ข้ันเตรียมการ (ระบุรายละเอียดใหชัดเจนทุก

รายการ) 

    - ประชุมกําหนดกิจกรรม 

 

 

๑ ครั้ง 

 

 

พ.ค. ๕๙ 

 

 

คณะทํางาน 

    ข้ันดําเนินการ  

    - ประสานงานวิทยากร 

    - จัดอบรมใหแกครู บุคลากรในโรงเรียน 

 

๑ ครั้ง 

 

พ.ค. ๕๙  

 

 

นางสาวลฎาภา พะนงรมัย 

คร-ูบุคลากรทุกคน 

   ข้ันสรปุและรายงานผล 

   - การรายงานผลการดําเนินงาน 

 

๑ ครั้ง 

 

ส.ค. – ก.ย. 

๕๙ 

 

นางสาวลฎาภา  พะนงรัมย 

นางสาวสุภญิญา ถาพรผาด 

   ๔.๓ กิจกรรมการจัดนิทรรศการภายนอก

โรงเรียน 

   

   ข้ันเตรียมการ  

   -ประชุมกําหนดกิจกรรม 

 

๑ ครั้ง 

 

ม.ค. ๕๙ 

 

คณะทํางาน 

   ข้ันดําเนินการ (ระบุรายละเอียดใหชัดเจนทุก

รายการ) 

   -การจัดนิทรรศการภายนอกโรงเรียน 

 

 

๑ ครั้ง 

 

 

มี.ค. ๕๙  

 

 

นางสาวลฎาภา พะนงรมัย 

คร-ูบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

   ข้ันสรุปและรายงานผล 

   -การรายงานผลการดําเนินงาน 

 

๑ ครั้ง 

 

ส.ค. – ก.ย. 

๕๙ 

 

นางสาวลฎาภา พะนงรมัย 

นางสาวสุภญิญา ถาพรผาด 

 

๕. งบประมาณท่ีใช 



๓๐ 

 

   

  เงินงบประมาณ    ๑๗๗,๐๐๐ บาท 

  เงินอ่ืนๆ                  -  บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๑๗๗,๐๐๐ บาท  

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑  การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๔ ดาน 

(เงินอุดหนุน ๖๐,๑๔๐ บาท) 

   

   ๕.๑.๑ การบริหารและการจัดการ    

      -หมึกพริ้นทสี (๖ ตลับ × ๒,๘๐๐ บาท = ๑๖,๘๐๐ บาท) ๑๖,๘๐๐ - ๑๖,๘๐๐ 

     -กระดาษดับเบิ้ลเอ (๖ ลัง × ๕๖๐ บาท = ๓,๓๖๐ บาท) ๓,๓๖๐ - ๓,๓๖๐ 

   ๕.๑.๒ การดําเนินงาน 

    ๕.๑.๒.๑ องคประกอบท่ี ๑ การจัดทําปายชื่อพรรณไม 

   

     -พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A๔ (๔ กลอง × ๔๕๐ 

บาท = ๑,๘๐๐ บาท) 

๑,๘๐๐ - ๑,๘๐๐ 

     -ทองเหลืองปดรูตาไก (๑๒ ลัง × ๖๐ บาท = ๗๒๐ บาท) ๗๒๐ - ๗๒๐ 

     -เอ็นมัดปายพรรณไม(๑๒ มวน × ๒๕ บาท = ๓๐๐ บาท) ๓๐๐ - ๓๐๐ 

     -กระดาษการดสีเขียว (๖ ริม × ๑๒๐ บาท = ๗๒๐ บาท) ๗๒๐ - ๗๒๐ 

     -กรรไกรตัดก่ิง (๖ ดาม × ๑๘๐ บาท = ๔๔๐ บาท) ๔๔๐ - ๔๔๐ 

    ๕.๑.๒.๒ องคประกอบท่ี ๒ การรวบรวมพรรณไมเขา

ปลูกในโรงเรียน  

๕,๖๐๐ - ๕,๖๐๐ 

   ๕.๑.๒.๓ องคประกอบท่ี ๓ การศึกษาขอมูลดานตางๆ ๕,๖๐๐ - ๕,๖๐๐ 

   ๕.๑.๒.๔ องคประกอบท่ี ๔ การรายงานผลการเรยีนรู ๕,๖๐๐ - ๕,๖๐๐ 

   ๕.๑.๒.๕ องคประกอบท่ี ๕ การนําไปใชประโยชนทาง

การศึกษา 

   

     -หมึกพริ้นทสี (๒ ตลับ × ๒,๘๐๐ บาท = ๕,๖๐๐ บาท) ๕,๖๐๐ - ๕,๖๐๐ 

     -แฟมสอดไสตราชาง ๒ นิ้ว สีมวง (๘๐ แฟม × ๑๐๐ 

บาท = ๘,๐๐๐ บาท) 

๘,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ 

   ๕.๑.๒.๖ พืชศึกษา  - - - 

     -หมึกพริ้นทสี (๒ ตลับ × ๒,๘๐๐ บาท = ๕,๖๐๐ บาท) ๕,๖๐๐ - ๕,๖๐๐ 

   ๕.๑.๒.๗ สาระการเรียนรู ธรรมชาติแหงชีวิต  - - - 



๓๑ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

   ๕.๑.๒.๘ สาระการเรียนรู สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว - - - 

   ๕.๑.๒.๙ สาระการเรยีนรู ประโยชนแทแกมหาชน - - - 

๕.๒  อบรมครูการจัดการเรียนรูกับงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน (เงินอุดหนุน ๑๕,๐๐๐ บาท) 

   

  ๕.๒.๑ การบริหารและการจัดการ    

      -จัดอบรมใหแกครู บุคลากรในโรงเรียน (๑๕๐ คน × 

๑๐๐ บาท = ๑๕,๐๐๐ บาท) 

- - ๑๕,๐๐๐ 

๕.๒  การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน (เงินอุดหนุน ๑๐๒,๐๐๐ บาท) 

   

     -คาเบี้ยเลี้ยงครู กรรมการจัดสถานท่ี (๖ คน × ๑ วัน × 

๒๔๐ บาท = ๑,๔๔๐ บาท) 

๑,๔๔๐ - ๑,๔๔๐ 

     -คาเบี้ยเลี้ยงครู ประจาํซุมนิทรรศการ ๒๑-๒๙ มีนาคม 

๒๕๕๙ (๒ คน × ๙ วัน × ๒๔๐ บาท = ๔,๓๒๐ บาท) 

๔,๓๒๐ - ๔,๓๒๐ 

     -คาเบี้ยเลี้ยงครู ประจาํซุมนิทรรศการ ๒๑-๒๓ มีนาคม 

๒๕๕๙ (๑๒ คน × ๓ วัน × ๒๔๐ บาท = ๘,๖๔๐ บาท) 

๘,๖๔๐ - ๘,๖๔๐ 

     -คาเบี้ยเลี้ยงครู ประจาํซุมนิทรรศการ ๒๔-๒๖ มีนาคม 

๒๕๕๙ (๖ คน × ๓ วัน × ๒๔๐ บาท = ๔,๓๒๐ บาท) 

๔,๓๒๐ - ๔,๓๒๐ 

     -คาเบี้ยเลี้ยงครู ประจาํซุมนิทรรศการ ๒๗-๒๙ มีนาคม 

๒๕๕๙ (๖ คน × ๓ วัน × ๒๔๐ บาท = ๔,๓๒๐ บาท) 

๔,๓๒๐ - ๔,๓๒๐ 

     -คาเบี้ยเลี้ยงนักเรียน (๖ คน × ๙ วัน × ๑๐๐ บาท = 

๕,๔๐๐ บาท) 

๕,๔๐๐ - ๕,๔๐๐ 

     -คาท่ีพัก  ๖๓,๐๐๐ - ๖๓,๐๐๐ 

     -คาอุปกรณสาธิตการทําชิ้นงาน  ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

     -คาน้ํามันรถ ๓ คัน ไป-กลับ ๔๐๐ กม. (๓ คัน × ๔๐๐ 

กม.× ๔ บาท = ๔,๘๐๐ บาท) 

๔,๘๐๐ - ๔,๘๐๐ 

     -คาจัดทําบอรดนิทรรศการ  

 

๗๖๐ - ๗๖๐ 

 

 

๖. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินงาน 

๖.๑  เกิดความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ครู  นักเรียน  ผูปกครอง 



๓๒ 

 

๖.๒  เปนแหลงขอมูลพืชพรรณและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๖.๓  สามารถสืบคนขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วเนื่องจากเชื่อมตอดวยระบบขอมูล 

๖.๔  ศึกษาคนควาเกิดผูเชี่ยวชาญ  เกิดผลงานทางวิชาการ 

๖.๕  ผูปฏิบัติรูจักใชสื่อธรรมชาติท่ีมีอยูรอบตัวรูจักตั้งคําถาม  หาคําถาม  ชางสังเกต  และคนควา 

๖.๖  ครู นักเรียน และบุคลากรมีจิตใจท่ีออนโยน  เห็นประโยชนและคุณคา  ทําใหเกิดความรักใน

พืชพรรณไม ไมทําลาย  และมีแนวคิดท่ีอนุรักษสืบไป 

๖.๗  ผูเรียนสามารถนําพรรณไมมาจัดสวนตกแตงบริเวณใหรมรื่นสวยงาม 

๖.๘  เปนศูนยศึกษาและประสานงานพฤกษศาสตรโรงเรียนของอําเภอกระสัง  และของจังหวัด

บุรีรัมย 

 

 

 

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

    (นางสาวสุภิญญา  ถาพรผาด)           ( นายประถม นิธุรัมย) 

          ครู  ค.ศ.๓                                      รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

 

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

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)       ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ           ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 



๓๓ 

 

โครงการท่ี ๓    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      นายสุริยันต แกวชนะ 

ระยะเวลาดําเนินการ        ๑  ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม เปนโรงเรียนหนึ่งในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  หรือ World-

Class Standard School  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนวิธีการหนึ่งท่ีสถานศึกษาตองปฏิบัติ โดยมี

จุดเนนเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพ 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 



๓๔ 

 

 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 



๓๕ 

 

  ๑.  หลกัสูตรพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมารฐานของหลักสูตรและมาตรฐาน

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 ๒,๗๐๒ 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 บริเวณภายในโรงเรียนไมนอยกวา 

รอยละ ๘๐ ของพ้ืนท่ี 

  ๖. จัดนิทรรศการทางวิชาการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  ประชุมวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินการ 

     ในปท่ีผานมา 

 ๑๓ กิจกรรม ส.ค. ๕๘ 
รองฯ ประถม 

๒.  จัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๑๓ กิจกรรม ก.ย. ๕๘ นางผิว อุตขันธ 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

     ดําเนินการ 

๑๓ 

กิจกรรม 

ก.ย. ๕๘ 

 
นางผิว อุตขันธ 

๔.  ดําเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดรับการ    



๓๖ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

อนุมัติ 

   ๔.๑ สงเสริมการเรียนรูจากการใชอินเตอรเนตและ

เดินสายไฟระบบ lan หองสมุด 

หองสมุด ตลอดป นายนําเกียรติ 

   ๔.๒ สงเสริมการเรียนรูจากการอาน หองสมุด นักเรียนทุก

คน 

ตลอด นางลัดดาวรรณ 

   ๔.๓ พัฒนาเว็บไซตและขอมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน 

ฝายวิชาการ ตลอดป งาน

สารสนเทศ

ฝาย 

   ๔.๔ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๙ งานหลักสูตร 

   ๔.๕ จัดซ้ือสิ่งพิมพ/แบบพิมพเอกสารบันทึกผลการ

เรียน  (ปพ.) 

    -จัดทําและเสนอจัดซ้ือ 

    -ครูประจําวิชานํา ปพ.๕ ไปใชจัดทําขอมูลการวัด

และประเมินผล ในรายวิชาท่ีสอน 

    -ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.๑-๖ มี ปพ.๖ เพ่ือรายงานผล

การเรียน ใหผูบริหารและผูปกครองรับทราบ 

๒ ครั้ง/ป ๑ ต.ค. ๕๘– ๓๐ 

ก.ย. ๕๙ 

งานวัดผล 

   ๔.๖ จัดซ้ือสิ่งพิมพงานทะเบียนวัดผล ๒ ครั้ง/ป ตลอดปการศึกษา งานวัดผล 

   ๔.๗ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารทางวิชาการ ๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/๒๕๕๘ งานวัดผล 

   ๔.๘ พัฒนาระบบตรวจสอบการเขาชั้นเรียนของ

นักเรียน 

   -พัฒนาระบบตรวจสอบการเขาชั้นเรียน 

   -จัดทําแบบบันทึกการเขาชั้นเรียน 

๔ ครั้ง/ป ๑ ต.ค. ๕๘– ๓๐ 

ก.ย. ๕๙ 

นางบัวผัน 

   -ดําเนินการจัดเก็บขอมูลการเขาชั้นเรียน 

   -รวบรวมขอมูลการเขาชั้นเรียน 

   -บันทึกขอมูลการเขาชั้นเรียนของนักเรียนผาน

ระบบอินเทอรเน็ต 

   -ตรวจสอบการเขาชั้นเรียนผานอินเทอรเน็ต 

   

   ๔.๙ ตารางเรียนตารางสอน ๒ ครั้ง/ป ชวงท่ี ๑ 

ต.ค.-พ.ย. ๕๘ 

ชวงท่ี ๒  

เม.ย.-พ.ค.๕๙ 

นายกอบ

เกียรติ 

   ๔.๑๐ จัดระบบงานวิชาการและนิทรรศการวิชาการ ๒ ครั้ง/ป ๑ ต.ค. ๕๘– ๓๐ นายสุริยันต 



๓๗ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

    -ดําเนินงานตามโครงการปการศึกษา ๒๕๕๙ ก.ย. ๕๙ 

   ๔.๑๑ พัฒนาเว็บไซดและขอมูลสารสนเทศ 

    -วางแผนการจัดทําแผนการพัฒนาเว็บไซตของ

โรงเรียน 

    -จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณซอมบํารุง 

    -ดําเนินการตามแผนงาน 

    -ประเมินผลกิจกรรมตลอดปงบประมาณ 

๒ ครั้ง/ป ๑ ต.ค. ๕๘– ๓๐ 

ก.ย. ๕๙ 

 

นางสาว

อมรรัตน 

   ๔.๑๒ พัฒนาการจัดเก็บแบบทดสอบ ๑ ครั้ง/ป ๑ ต.ค. ๕๘–๓๐ ก.ย. 

๕๙ 

นางบัวผัน 

   ๔.๑๓ การรับนักเรียน ๑ ครั้ง/ป ๑ ต.ค. ๕๘–๓๐ ก.ย. 

๕๙ 

นายสิทธิยัง 

   ๔.๑๔ สงเสริมงานปจฉิมนิเทศ ๑ ครั้ง/ป ก.พ.-มี.ค. ๕๙ งานวัดผล 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอ 

      ฝายบริหาร 

๓  ชุด ก.ย. ๕๙ นายสุริยันต          



๓๘ 

 

๕. งบประมาณท่ีใช 

  เงินงบประมาณ    ๖๔๐,๐๐๐๐  บาท 

  เงินอ่ืนๆ                              -  บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๖๔๐,๐๐๐  บาท  

 

    กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ สงเสริมการเรียนรูจากการใชอินเตอรเน็ต (เงิน

อุดหนุน ๑๔๐,๐๐๐ บาท) 

 

 

  

 

    - เครื่องคอมพิวเตอร ๙๕,๐๐๐ - ๙๕,๐๐๐ 

    - เครือ่งปริ้นสี ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

    - เดินสายไฟและระบบ lan หองสมุด ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ 

๕.๒  สงเสริมการเรียนรูจากการอาน (เงินอุดหนุน 

๘๕,๐๐๐ บาท) 
   

    - หนังสือสําหรับคนควา ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ 

    - หนังสือพิมพ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

    - วารสาร ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

    - กิจกรรมสงเสริมการอาน ๒,๐๐๐    - ๒,๐๐๐ 

    - งานสัปดาหหองสมุด ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

๕.๓ พัฒนาเว็บไซดและขอมูลสารสนเทศ (เงินอุดหนุน 

๕,๐๐๐ บาท) 

   

    -คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

    -คา Domain name www.krasang.ac.th    

    -วัสดุ อุปกรณ       

๕.๔ จัดทําอบรมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูบูรณา

การแบบครบวงจร / ศึกษาแลกเปล่ียนรูกับครูตาง

โรงเรียน (เงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ บาท)   

 

 

  

 

    - กิจกรรมจัดทําอบรมและพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู

บูรณาการแบบครบวงจร (๑×๑๐,๐๐๐) 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

    - ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูตางโรงเรียน - - - 

๕.๕ จัดซ้ือส่ิงพิมพ/แบบพิมพเอกสารบันทึกผลการเรียน   

(ปพ.) (เงินอุดหนุน ๘๐,๐๐๐ บาท) 

   

    -ปพ.๑ บ (๑๑  เลม× ๑๕๐) ๑,๖๕๐ - ๑,๖๕๐ 

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


๓๙ 

 

    กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

    -ปพ.๑ พ (๑๑  เลม× ๑๕๐) ๑,๖๕๐ - ๑,๖๕๐ 

    -ปพ.๒ บ (๓  หอ× ๕๐๐) ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 

    -ปพ.๒ พ (๓  หอ× ๕๐๐) ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 

    -ปพ.๓ บ (๒  หอ× ๑,๕๐๐) ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

    -ปพ.๓ พ (๒  หอ× ๑,๕๐๐) ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

    -พิธีมอบใบประกาศ ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

    -กระดาษ ๑๒๐ แกรม (๒๐  รีม× ๑๐๐) ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

    -อ่ืนๆ ๖๐,๗๐๐ - ๖๐,๗๐๐ 

๕.๖ จัดซ้ือส่ิงพิมพงานทะเบียนวัดผล (เงินอุดหนุน 

๒๕,๐๐๐ บาท) 

๒๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ 

๕.๗ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารทางวิชาการ (เงิน

อุดหนุน ๙๐,๐๐๐ บาท) 

๙๐,๐๐๐ - ๙๐,๐๐๐ 

๕.๘ พัฒนาระบบตรวจสอบการเขาช้ันเรียนของนักเรียน 

(เงินอุดหนุน - บาท) 

- - - 

๕.๙ จดัตารางเรียนตารางสอน (เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ 

บาท) 

๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

๕.๑๐ จัดระบบงานวิชาการและนิทรรศการ (เงินอุดหนุน 

๔๐,๐๐๐ บาท) 

 

 

 

- 

 

 

    -คาวัสดุจัดนิทรรศการ ๘ กลุมสาระฯกับ ๑ งาน (๑×

๑๘,๐๐๐) 

๑๘,๐๐๐ - ๑๘,๐๐๐ 

    -คาเชาเต็นท ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

    -คาเอกสารบันทึกกิจกรรมนกัเรียน ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

    -คารางวัลการแขงขัน ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

    -คาตกแตงเวที ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

     -อ่ืนๆ อุปกรณการแสดง ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

๕.๑๑ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศงานวิชาการ (เงิน

อุดหนุน ๔๕,๐๐๐ บาท) 

๔๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ 

๕.๑๒ พัฒนาระบบการจัดเกบ็แบบทดสอบ (เงินอุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 

๕.๑๓ การรับนักเรียน (เงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ บาท) ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 



๔๐ 

 

    กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑๔ สงเสริมงานปจฉิมนิเทศ(เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ บาท) ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๖๔๐,๐๐๐ - ๖๔๐,๐๐๐ 

 



๔๑ 

 

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

สวนรวม 

ดีมาก 

 

สํารวจ 

 

แบบสํารวจ 

 



๔๒ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

๑๐. สถานศึกษานําระบบเทคโนโลยีมา

ใชเพ่ือการบริหารจัดการ 

ดีมาก 

 

สํารวจ 

 

แบบสํารวจ 

 

๑๑. สถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสน 

เทศในการสราง สงเสริม สนับสนุน ให

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ดีมาก 

 

สัมภาษณ 

 

แบบสัมภาษณ 

 

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

วิธีการท่ีหลากหลาย 

รอยละ ๙๗ 

 

สํารวจ แผนการสอน 



๔๓ 

 

 

 

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

      (นายสุริยันต แกวชนะ)                  (นายประถม นิธุรัมย) 

        หัวหนาฝายวชิาการ                                  รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

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

 (นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)           ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ               ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 



๔๔ 

 

โครงการท่ี ๔    พัฒนาระบบการเรียนรูและสงเสริมความเปนเลิศทาง 

     วิชาการ 

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      นายสุริยันต แกวชนะ 

ระยะเวลาดําเนินการ       ๑  ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และ

เก่ียวของกับวิถีชีวิตของประชาชนท่ัวไปมากยิ่งข้ึน สงผลใหการดําเนินชีวิตของทุก ๆ คน มีการพัฒนาและ

ปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษา จึงจําเปนตองสราง

เด็กและเยาวชนใหมีความรู ความสามารถ ท่ีเปลีย่นแปลงตามสภาวการณในปจจุบัน การจัดกิจกรรม

สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเปนเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และมี

สุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดงรวมถึงการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ในการเตรียมพรอม

ใหเด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๒ ในฐานะเปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนใหเปนผูพรอม

ดวยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (ดี  เกง มีคุณธรรมและจริยธรรม) จึงสรางโอกาสใหแกเด็กและเยาวชนได

แสดงออกซ่ึงศักยภาพ และสุนทรียภาพ  กิจกรรมสรางสรรค ตลอดจนสนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดใชความรู  ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเต็มความสามารถ โดย

กําหนดจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ ๘ กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา และคัดเลือกตัวแทนเขารวมการแขงขันระดับภาค และระดับประเทศตอไป 

 

๒. วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะ  การแสดง  

และทักษะดานวิชาชีพ 

 ๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหนักเรียนแสดงความสามารถท่ีเปนเลิศทางวิชาการ  วิชาชพี  

สุนทรียภาพดานดนตรี – นาฎศิลป  กีฬา  ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๒ ระดับภาค  ระดับประเทศ  และเผยแพรผลงานในตางประเทศ 



๔๕ 

 

 ๓. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอผลงานของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ให

ปรากฏแกสาธารณชน 

 



๔๖ 

 

๓. เปาหมาย 

 ๓.๑ ดานคุณภาพ 

 ๑. เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองใหมีความรู  ความสามารถ  มีทักษะดานวิชาการสาขา

ตาง ๆ และสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

รวมกัน  

 ๒. บุคลากรและครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการจดักิจกรรมพัฒนาสงเสริมศักยภาพนักเรียน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับ

ผูเขาแขงขันจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ  

 ๓.๒ ดานปริมาณ 

 ๑. นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๒ ไดรวมกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

 ๒. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือ

สงเสริมศักยภาพของนักเรียน และนําเสนอผลงานของนักเรียนในทุก ๆ ดานในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๓. คัดสรรกิจกรรมและผลงานยอดเยี่ยมไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภาค และระดับประเทศ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  ประชุมวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินการ 

     ในปท่ีผานมา 

 ๑๐ กิจกรรม ส.ค. ๕๘ 
รองฯ ประถม 

๒.  จัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๑๐ กิจกรรม ก.ย. ๕๘ นางผิว อุตขันธ 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

     ดําเนินการ 

๑๐ 

กิจกรรม 

ก.ย. ๕๘ 

 
นางผิว อุตขันธ 

๔.  ดําเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดรับการ

อนุมัติ 

   

   ๔.๑ อบรมครู DLIT ๑ ครั้ง/ป พ.ย.-ธ.ค. ๕๘ นายสุริยันต  

   ๔.๒ พัฒนาสื่อและเทคโนโลย ี   นายกอบ

เกียรติ  

   ๔.๓ พัฒนางานวิจัยในโรงเรียน ๑ ครั้ง/ป ตลอดปการศึกษา นายวิทวัฒน 

   ๔.๔ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ๑ ครั้ง/ป ตลอดปการศึกษา นางสาวอิสรีย 

   ๔.๕ วัดผลและประเมินผลระดับโรงเรียน ๑ ครั้ง/ป ตลอดปการศึกษา นางบัวผัน 

   ๔.๖ การทดสอบระดับชาติ ๑ ครั้ง/ป มี.ค. ๕๙ นายพิทักษฉัตร 

   ๔.๗ ประกวดและแขงขันงานศิลปหัตกรรม ๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๙ 



๔๗ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

   ๔.๘ นิเทศเต็มพิกัด ๒ ครั้ง/ป ชวงท่ี ๑  

ม.ค. ๒๕๕๘ 

ชวงท่ี ๒ 

มิ.ย. ๒๕๕๙ 

นายสุริยันต  

   ๔.๙ ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบสภาพนักเรียน ๑ ครั้ง/ป ตลอดปการศึกษา นายสุริยันต 

   ๔.๑๐ ปายนิเทศระเบียบวินัยเรื่องการแตงกาย

นักเรียน 

๑ ครั้ง/ป ตลอดปการศึกษา นายสุริยันต 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอ 

      ฝายบริหาร 

๓  ชุด ก.ย. ๕๙ ครูสุริยันต          

 

๕. งบประมาณท่ีใช 

  เงินงบประมาณ    ๒๗๕,๒๙๐  บาท 

  เงินอ่ืนๆ                              -  บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๒๗๕,๒๙๐  บาท  

 

    กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ อบรมครู DLIT (เงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท) ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

๕.๒  พัฒนาส่ือและเทคโนโลยี (เงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ 

บาท) 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๕.๓ พัฒนางานวิจัยในโรงเรียน (เงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ 

บาท) 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๕.๔ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู (เงินอุดหนุน 

๑๕,๐๐๐ บาท)   

๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

๕.๕ วัดผลและประเมินผลระดับโรงเรียน(เงินอุดหนุน 

๖๐,๐๐๐ บาท) 

๖๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ 

๕.๖ การทดสอบระดับชาติ (เงินอุดหนุน - บาท) - - - 

๕.๗ ประกวดและแขงขันงานศิลปหัตกรรม (เงินอุดหนุน 

๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

๑๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ 

๕.๘ นิเทศเต็มพิกัด (เงินอุดหนุน ๑,๒๙๐ บาท) ๑,๒๙๐ - ๑,๒๙๐ 

๕.๙ ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบสภาพนักเรียน (เงิน ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 



๔๘ 

 

    กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน ๕,๐๐๐ บาท) 

๕.๑๐ ปายนิเทศระเบียบวินัยเรื่องการแตงกายนักเรียน

(เงินอุดหนุน ๔,๐๐๐ บาท) 

๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ 

 

รวมท้ังส้ิน ๒๗๕,๒๙๐ - ๒๗๕,๒๙๐ 

 



๔๙ 

 

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

สวนรวม 

ดีมาก 

 

สํารวจ 

 

แบบสํารวจ 

 



๕๐ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

๑๐. สถานศึกษานําระบบเทคโนโลยีมา

ใชเพ่ือการบริหารจัดการ 

ดีมาก 

 

สํารวจ 

 

แบบสํารวจ 

 

๑๑. สถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสน 

เทศในการสราง สงเสริม สนับสนุน ให

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ดีมาก 

 

สัมภาษณ 

 

แบบสัมภาษณ 

 

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 

 

 

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

       (นายสุริยันต แกวชนะ)                  (นายประถม นิธรุัมย) 

        หัวหนาฝายวชิาการ                                รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

 

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

 (นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)           ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ               ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 



๕๑ 

 

 



๕๒ 

 

โครงการท่ี ๕    สงเสริมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน 

สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอท่ี ๒, ๔ 

สนองกลยุทธ สพม.   ขอท่ี ๑, ๒ 

สนองกลยุทธ สพฐ.    ขอท่ี ๑, ๒, ๓ 

รหัสกิจกรรมยอย   ๑๙๑ 

ลักษณะโครงการ          (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ   งานวิชาการ 

ผูรับผิดชอบ      ครูสุริยันต แกวชนะ 

ระยะเวลาดําเนินการ        ๑  ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

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 



๕๓ 

 

 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. ผูเรยีนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 

 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    



๕๔ 

 

รอยละ ๕๐ 

 ๒.  ผูเรียนไดใชสื่อ อุปกรณ นวัตกรรมในการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของ 

ผูเรียน 

 ๓. หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูมีหนังสือคูมือ และสื่อการเรียนรูใหนักเรียนและครูไดศึกษาเพ่ิม

มากข้ึน 

 



๕๕ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  ประชุมวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินการ 

     ในปท่ีผานมา 

 ๘ กลุมสาระ

ฯ 

ส.ค. ๕๘ 
รองฯประถม 

๒.  จัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๘ กลุมสาระฯ ก.ย. ๕๙ ครูสุริยันต 

๓.  เสนอเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ ๘ กลุมสาระฯ ก.ย. ๕๙ รองฯประถม 

๔.  ดําเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติ ๘ กลุมสาระฯ ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูสุริยันต 

๔.๑  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

    ๔.๑.๑ จัดซ้ือสื่อคณิตศาสตร 

 

๒ ครั้ง/ป 

 

ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

 

ครูอนุช 

    ๔.๑.๒ อบรมครูคณิตศาสตร ๑ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูปรานีต   

    ๔.๑.๓ โครงงานคณิตศาสตร ๒ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูกมลวรรณ 

    ๔.๑.๔ เลขคณิตคิดเร็ว ๑ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูปราณี   

    ๔.๑.๕ math test ๒ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูวิไลวรรณ 

    ๔.๑.๖ math song ๑ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูอนุช 

    ๔.๑.๗ หองสมุดคณิตศาสตร ๑ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูอนุช 

    ๔.๑.๘ พัฒนาหองเรียนคณิตศาสตร ๑ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูอนุช 

๔.๒  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    

    ๔.๒.๑ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๒ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูสิทธิยัง 

    ๔.๒.๒ สัปดาหวิทยาศาสตร ๑ ครั้ง/ป สิงหาคม ๕๙ ครูวุฒิไกร 

    ๔.๒.๓ แขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร ๑ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูกลุมสาระ

วิทยาศาสตร 



๕๖ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

    ๔.๒.๔ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตร ๒ ครั้ง/ป ๓๐ ก.ย.๕๙ ครูศิริวัน       

    ๔.๒.๕ พัฒนาระบบอินเตอรเนต ๑ ครั้ง/ป สิงหาคม ๕๙ ครูวุฒิไกร 

    ๔.๒.๖ พัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ๒ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูสิทธิยัง 

   ๔.๒.๗ การดําเนินการสอนเสริมทางวิทยาศาสตร ๒ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูสุภิญญา   

   ๔.๒.๘ จัดแหลงเรียนรูหองสมุดวิทยาศาสตร ๒ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูสุภิญญา   

๔.๓  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    

   ๔.๓.๑ พัฒนาแหลงเรียนรู ๒ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูกลุมสาระ

ภาษาไทย 

   ๔.๓.๒ สัปดาหวันสุนทรภูและวันภาษาไทย

แหงชาติ  

๑ ครั้ง/ป มิ.ย.๕๘–ก.ค.

๕๙ 

ครูกลุมสาระ

ภาษาไทย 

๔.๔  กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ    

   ๔.๔.๑ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 

๒ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘-ก.ย.

๕๙ 

ครูบัวแกว 

 

   ๔.๔.๒ พัฒนาหองเรียนคุณภาพ ๒ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูบัวแกว 

   ๔.๔.๓ หองเรียนชีวิต  ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

      -อบรมและศึกษาดูงาน (นํานักเรียนแกนนําวิถี

พุทธ  กรรมการนักเรียน และบุคลากรท่ีรับผิดชอบ

ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  เชน  

ศูนยการเรียนรูท่ีจังหวัดปทุมธานี  ศูนยการเรียนรู

เนินพอกินท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ฯลฯ) 

๑ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘–ก.ย.

๕๙ 

ครูเสาวลักษณ 

 

 

 

 

 

      -สรางฐานการเรียนรูในสถานศึกษา   ครูรื่นพิมล 

         ฐานท่ี ๑  สมุนไพรใกลตัว   สรางสวน

สมุนไพรในโรงเรียน 

 

 

พ.ย.๕๘-ม.ค.

๕๘ 

 

         ฐานท่ี ๒  รอนเย็นสมดุล   ใหความรูการ

บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 

 

มิ.ย.-ก.ค.๕๘ 

 

 

         ฐานท่ี ๓  เกษตรทฤษฏีใหม  พัฒนาแหลง  ก.ค. -ส.ค.  



๕๗ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

เรียนรูของสวนเกษตรในโรงเรียน  ๕๘ 

         ฐานท่ี ๔  คนมีไฟและคนเอาถาน  สรางเถา

เผาถานแบบพอเพียง 

 

 

ก.ค.-ส.ค.๕๘ 

 

 

        ฐานท่ี ๕  งานสรางสมาธิ   ฝกใหเกิดความ

อดทนโดยการปฏิบัติงานฝมือ เชน ทอเสื่อ จักสาน      

 ส.ค.-ก.ย.๕๘  

       ฐานท่ี ๖  ขยะหอมเรียนรูเก่ียวกับขยะครบวงจร  ต.ค.๕๘  

        ฐานท่ี ๗ เรือนวิไล กายมีสุข  สรางบานเพ่ือฝก

ตัวอยางเรียนรูหาหองชีวิต เนรมิตนิสัย 

 

 

ต.ค.-พ.ย.

๕๘ 

 

  ๔.๔.๔ กิจกรรมตอบปญหาธรรมะ “ทางกาวหนา”    ๒ ครั้ง/ป พ.ย.-ธ.ค.๕๘  

      -โรงเรียนสมัครเขารวมโครงการฯ 

      -ชมรมพุทธศาสตรสากลฯสงขอสอบพรอมเฉลย

มาใหโรงเรียน 

      -ประชาสัมพันธใหนักเรียนทุกคนไดศึกษา

เนื้อหาในหนังสือมงคลชีวิตฉบับทางกาวหนาเพ่ือ

เตรียมตัวสอบ 

      -ดําเนินการเพ่ือเตรียมการสอบ คือ จัดหา    

      -คณะกรรมการคุมสอบ จัดหองสอบเตรียม

สถานท่ีตางๆท่ีใชในการจัดสอบ  

      -ดําเนินการจัดสอบรอบคัดเลือก 

      -ตรวจขอสอบ จัดลําดับคะแนน ประกาศผลให

นักเรียนทราบ 

      -สงเอกสารสรุปผลการสอบและใบรายชื่อ

อาจารย 

   

      -ประสานงานรวมทีมและผูสนับสนุนโครงการ

ไปยังชมรมพุทธศาสตรสากลฯ 

      -ชมรมพุทธศาสตรสากลฯ สงใบแจงศูนยสอบ

ประจําอําเภอพรอมเอกสารแนะนําการเขาสอบรอบ

ชิงชนะเลิศ 

      -อธิบายการเตรียมตัวสอบรอบชิงชนะเลิศการ

ทําขอสอบดวยกระดาษคําตอบคอมพิวเตอรให 

 นักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขาสอบรอบชิงชนะเลิศทราบ 



๕๘ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

      -พานักเรียนท่ีมีสิทธิ์เขาสอบรอบชิงชนะเลิศมา

สอบในวันสอบรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนยสอบประจํา

อําเภอ 

      -ชมรมพุทธศาสตรสากลฯ ตรวกระดาษคําตอบ  

ประมวลผลคะแนนและจัดลําดับรางวัลของผูสอบ 

ตามคะแนนทีไดแลวสงผลสอบ ทุนการศึกษาและ 

ประกาศนียบัตรมาใหโรงเรยีน 

      -โรงเรียนประกาศผลสอบมอบทุนการศึกษา

และใบประกาศนียบัตรใหกับนักเรียนท่ีผานการสอบ

เขารอบชิงชนะเลิศ 

     ๔.๔.๕ พัฒนาทางสังคมศึกษาสูความเปนเลิศ 

 

๑ ครั้ง/ป 

 

ภาคเรียนท่ี 

๒/๒๕๕๙ 

 

     ๔.๔.๖ ประกวดมารยาทไทย ม.ตน-ปลาย 

 

๑ ครัง้/ป 

 

ภาคเรียนท่ี 

๒/๒๕๕๘ 

 

     ๔.๔.๗ จัดสรางหองคลังความรูกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑ ครั้ง/ป 

 

ภาคเรียนท่ี 

๒/๒๕๕๙ 

 

๔.๕  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    

      ๔.๕.๑ พัฒนาหองเรียนคุณภาพ ๑ ครั้ง/ป 

 

พ.ย.๕๘-๓๐ 

ก.ย.๕๙ 

ครูลิขิต 

          -จัดซ้ือสื่อเพ่ือสงเสริมการเรียนรูศิลปะ 

      ๔.๕.๒ พัฒนาแหลงเรียนรู ๑ ครั้ง/ป 

 

 

พ.ย.๕๘-๓๐ 

ก.ย.๕๙ 

ครูลิขิต 

 

 

         -จางเหมาทําปายแหลงเรียนรู 

         -จางเหมาตกแตงหองแหลงเรียนรู 

         -จัดซ้ือและผลิตสื่อในหองแหลงเรียนรู 

      ๔.๕.๓ รักษสืบสานงานนาฏศิลปไทย ๑ ครั้ง/ป พ.ย.๕๘-ก.ย.

๕๙ 

ครูลิขิต 

        -คัดเลือกสํารวจความถนัดความสนใจ         

         -จัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนท่ีมีความสนใจ

และมีความสามารถพิเศษดานนาฏศิลป 

      ๔.๕.๔ พัฒนาวงดนตรีพ้ืนเมือง 

        -คัดเลือกสํารวจความถนัดความสนใจของ

ผูเรียน 

๒ ครั้ง/ป 

 

พ.ย.๕๘ 

-ก.ย.๕๙ 

ครูอมรชัย 

        -จัดกิจกรรมสอนเริมนักเรียนท่ีมีความสนใจ



๕๙ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

และมีความสามารถพิเศษดานดนตรีโปงลาง 

      ๔.๕.๕ พัฒนาดนตรีสากล   ๒ ครั้ง/ป 

 

พ.ย.๕๘ 

-ก.ย.๕๙ 

ครูอมรชัย 

       -คัดเลือกสํารวจความถนัดความสนใจของ

ผูเรียน  

       -จัดกิจกรรมคายดนตรีสําหรับนักเรียนท่ีมี

ความสนใจและมีความสามารถพิเศษดานดนตรี 

    ๔.๕.๖ เครื่องเสียงใชในการเรียนการสอน ๒ ครั้ง/ป 

 

พ.ย.๕๘ 

-ก.ย.๕๙ 

ครูอมรชัย 

๔.๖  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

   

     ๔.๖.๑ พัฒนาการเรียนการสอนงาน คหกรรม ๑ ครั้ง/ป 

 

พ.ย.๕๘ 

-ก.ย.๕๙ 

ครูกุหลาบ 

     -สอบราคา, บันทึกเสนอซ้ือ, ดําเนินการซ้ือ 

     -เบิกวัสดุอุปกรณตามงาน 

     -นํ าวัส ดุ อุปกรณ ไป ใช ให เกิดประโยชนต อ

กระบวนการเรียนการสอน 

     -นําเสนอผลงานนักเรียนเชน จัดนิทรรศการ 

แขงขันทักษะ 

     ๔.๖.๒ พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 

     -สอบราคา, บันทึกเสนอซ้ือ, ดําเนินการซ้ือ     - 

     -เบิกวัสดุอุปกรณตามงาน 

     -นํ าวัส ดุ อุปกรณ ไป ใช ให เกิดประโยชนต อ

กระบวนการเรียนการสอน 

-นําเสนอผลงานนักเรียนเชน จัดนิทรรศการ แขงขัน

ทักษะ 

๑ ครั้ง/ป 

 

 

 

 

 

พ.ย.๕๘ 

-ก.ย.๕๘ 

 

 

 

 

ครูวรภัทร 

 

 

 

 

     ๔.๖.๓ พัฒนาการเรียนการสอนงานชาง ๒ ครั้ง/ป 

 

พ.ย.๕๘ 

-ก.ย.๕๘ 

 

ครูวัฒนา 

ครูวุฒิชัย 

 

 

     -สอบราคา, บันทึกเสนอซ้ือ, ดําเนินการซ้ือ 

     -เบิกวัสดุอุปกรณตามงาน 

     -นํ าวัสดุ อุปกรณ ไป ใช ให เกิดประโยชนต อ

กระบวนการเรียนการสอน 

     -นําเสนอผลงานนักเรียนเชน จัดนิทรรศการ

แขงขันทักษะ 



๖๐ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

    ๔.๖.๔ พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร ๒ ครั้ง/ป   

                    

 

 

พ.ย.-ธ.ค.๕๘ 

 

 

ครูสุริยันต  

ครูก่ิงดาว 

ครูอมรรัตน 

     -สอบราคา, บันทึกเสนอซ้ือ, ดําเนินการซ้ือ 

     -เบิกวัสดุอุปกรณตามงาน 

     -นํ าวัส ดุ อุปกรณ ไป ใช ให เกิดประโยชนต อ

กระบวนการเรียนการสอน 

๔.๗  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

    ๔.๗.๑ Smart Board  สงเสริมการอานคิด 

      -นักเรียนรวมกิจกรรมอานแลวสงคําตอบรวม

รายการ ,มอบรางวัลทุกสัปดาห 

 

ทุกสัปดาห 

 

ปงบประมาณ 

๒ เดือน 

 

 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๒ Talkative  Man – คนชางพูด      

      -ใชภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, เขมร, พมา ใน

การรวมกิจกรรมเปนรายบุคคล ในชวงพักกลางวัน    

ทุกวัน 

 

 

๑ พ.ย ๕๘- 

๕มี.ค. ๕๙ 

 

ครูพัทธธีรา 

 

 

    ๔.๗.๓ ยุวมัคคุเทศน    ๑ ครั้ง/ป ตลอดป

การศึกษา 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๔ แขงขันทักษะภาษาตางประเทศ  ๑ ครั้ง/ป ตลอดป

การศึกษา 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๕ กาวทันอาเซียน    ๑ ครั้ง/ป ตลอดป

การศึกษา 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๖ จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณในการจัดการเรียน

การสอน   

๑ ครั้ง/ป ตลอดป

การศึกษา 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๗ ปรับปรุงหองเรียนคุณภาพ ๑ ครั้ง/ป ตลอดป

การศึกษา 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๘ พัฒนาแหลงเรียนรูกลุมสาระฯ ๑ ครั้ง/ป ตลอดป

การศึกษา 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๙ พัฒนาศูนยภาษาเกาหลี ๑ ครั้ง/ป ตลอดป

การศึกษา 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๑๐ สงเสริมเพ่ิมคําศัพท  ๑ ครั้ง/ป ตลอดป

การศึกษา 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๑๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ ๑ ครั้ง/ป ตลอดป

การศึกษา 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๑๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือจินตนาการ  ๑ ครั้ง/ป ตลอดป กลุมสาระฯ



๖๑ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

การศึกษา ภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๑๓ สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการดาน

ภาษาจีน 

๑ ครั้ง/ป ตลอดป

การศึกษา 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๑๔ english communication in daily 

life    

๑ ครั้ง/ป ตลอดป

การศึกษา 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๑๕ self-study to read and spell 

english 

๑ ครั้ง/ป ตลอดป

การศึกษา 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

    ๔.๗.๑๖ พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ  ๑ ครั้ง/ป ตลอดป

การศึกษา 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

๔.๘ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา    

    ๔.๘.๑ การแขงขันกีฬาภายใน ๒ ครั้ง/ป 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ กลุมสาระฯ 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

 

 

 

 

 

    ๔.๘.๒ แขงขันคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต 

    ๔.๘.๓ แขงขันกีฬานักเรียนระดับจังหวัด 

    ๔.๘.๔ กีฬาสูความเปนเลิศ 

    ๔.๘.๕ สงเสริมสุขภาพ 

    ๔.๘.๖ ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 

    ๔.๘.๗ พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการ

เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

    -จัดหา/ซ้ือวัสดุ/สื่อ/อุปกรณการเรียนการสอน 

    -จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศหองเรยีนใหมี

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

    -ครูพัฒนากิจกรรมการจัดเรียนการสอน  โดยเนน

การมีสวนรวมของผูเรียน 

    -จัดสอนซอมเสริม / เพ่ิมเติมกลุมสาระการเรียน 

   ๔.๘.๘ จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ช่ังน้ําหนัก วัด

สวนสูง ตรวจสายตา 

ตลอดป 

 

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ นางศิราภรณ 

    ๔.๘.๙ จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ เวชภัณฑ ตลอดป ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ นางศิราภรณ 

    ๔.๘.๑๐ ฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง ตลอดป ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ นางศิราภรณ 

    ๔.๘.๑๑ อบรมผูนําเยาวชนสาธารณสุขใน

โรงเรียน 

ตลอดป ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ นางศิราภรณ 

    ๔.๘.๑๒ วัยใสไรพุง ตลอดป ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ นางศิราภรณ 



๖๒ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

    ๔.๘.๑๓ สงเสริมพลานามัยของนักเรียน ตลอดป ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ นางศิราภรณ 

 ๔.๙ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

ตลอดป ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ นางสาววิไลวรรณ 

 ๔.๑๐ จัดจางครูในสาขาท่ีขาดแคลน ๒ ครั้ง/ป ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ นางศิริวัน 

 ๔.๑๑ To be number ๑ ตลอดป ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ นางศิราภรณ 

 ๔.๑๒ เยาวชนไทยหัวใจดนตรี ตลอดป ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ นายวุฒิไกร 

 ๔.๑๓ เรารักโรงเรียน ตลอดป ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ นางสาวณชา 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ    ๒,๖๗๖,๓๕๐  บาท 

  เงินอ่ืนๆ             ๑,๑๖๐,๐๐๐  บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๓,๘๕๓,๗๔๐           บาท  

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (๙ กิจกรรมยอย) 

(จํานวนเงินอุดหนุน ๑๐๖,๐๐๐ บาท) 
   

   ๕.๑.๑ จัดซ้ือส่ือใชประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา

คณิตศาสตร (จํานวนเงินอุดหนุน ๓๐,๐๐๐ บาท) 
   

      - ชุดระบบจํานวนเต็ม(๑ ชุดx๑๔,๒๖๐ บาท = 

๑๔,๒๖๐ บาท) 
๑๔,๒๖๐ - ๑๔,๒๖๐ 

      - การแปลงทางคณิตศาสตร (๑ชุดx๓,๘๔๐ บาท=

๓,๘๔๐บาท) 
๓,๘๔๐ - ๓,๘๔๐ 

      - ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสาม

มิติ (๑ ชุดx๓,๗๑๐ บาท = ๓,๗๑๐ บาท) 
๓,๗๑๐ - ๓,๗๑๐ 

      - เครื่องมือเรขาคณิตชุดสาธิต (๒ ชุดx๗๔๐ บาท = 

๑,๔๘๐ บาท) 
๑,๔๘๐ - ๑,๔๘๐ 

      - ชุดแสริมทักษะเลขยกกําลัง (๑ ชุดx ๗๕๐ บาท = 

๗๕๐ บาท) 
๗๕๐ - ๗๕๐ 



๖๓ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

      - การแปลงทางเรขาคณิต (๑ ชุดx๓,๘๔๐ บาท = 

๓,๘๔๐ บาท) 
๓,๘๔๐ - ๓,๘๔๐ 

      - เกมเขาวงกต (๑ ชุดx ๓๕๐ บาท = ๓๕๐ บาท) ๓๕๐ - ๓๕๐ 

      - ซูโดกุแบบกระดานใหญ (๒ ชุดx ๒๙๐ บาท = ๕๘๐ 

บาท) 
๕๘๐ - ๕๘๐ 

      - เกมขดลวด(ขดลวด ๓ อัน) (๑ ชุดx ๓๐๐ บาท =

๓๐๐ บาท) 
๓๐๐ - ๓๐๐ 

      - เกมขดลวด(ขดลวด ๒ อัน)(๑ ชุดx ๒๘๐ บาท = 

๒๘๐ บาท) 
๒๘๐ - ๒๘๐ 

      - A-math (๕ ชุดx ๕๔๐ บาท = ๒,๗๐๐ บาท) ๒,๗๐๐ - ๒,๗๐๐ 

      - หมากรุกไทย (๑ ชุดx๑,๗๕๐ บาท = ๑,๗๕๐ บาท) ๑,๗๕๐ - ๑,๗๕๐ 

   ๕.๑.๒ การจัดการอบรมพัฒนาตนเองกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร (จํานวนเงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ บาท) 
   

      - คาวิทยากร ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ 

      - คาอาหารและอาหารวาง  ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ 

  ๕.๑.๓ โครงงานคณิตศาสตร (จํานวนเงินอุดหนุน 

๑๐,๐๐๐ บาท) 
   

      - บอรดไม ๗,๐๐๐  ๗,๐๐๐ 

      - อุปกรณจัดบอรด ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

  ๕.๑.๔ คิดเลขเร็ว (จํานวนเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท)    

      - รางวัลการแขงขันระดับ ม.ตน ๕๐๐ - ๕๐๐ 

      - รางวัลการแขงขันระดับ ม.ปลาย ๕๐๐ - ๕๐๐ 

  ๕.๑.๕ math test (จํานวนเงินอุดหนุน ๓,๐๐๐ บาท)  -  

      - รางวัลการแขงขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 

      - รางวัลการแขงขันระดับ ม.ตน ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ 

  ๕.๑.๖ math song (จํานวนเงินอุดหนุน ๒,๐๐๐ บาท)    

      -รางวัลการแขงขันระดับ ม.ตน ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

      -รางวัลการแขงขันระดับ ม.ปลาย ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

  ๕.๑.๗ หองสมุดคณิตศาสตร (จํานวนเงินอุดหนุน 

๓๐,๐๐๐ บาท) 
   



๖๔ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

      -หนังสืออานเพ่ิมเติมระดับ ม.ตน ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

      -หนังสืออานเพ่ิมเติมระดับ ม.ปลาย ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

  ๕.๑.๘ พัฒนาหองเรียนคณิตศาสตร (จํานวนเงิน

อุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท) 
   

      -Visur (๒,๐๐๐ x ๑๐)  ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

๕.๒  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

(จํานวนเงินอุดหนุน ๒๕๒,๕๐๐บาท) 
   

   ๕.๒.๑ ยกผลสัมฤทธิท์างการเรียน  (จํานวนเงิน

อุดหนุน -บาท) 
- - - 

   ๕.๒.๒ สัปดาหวิทยาศาสตร (จํานวนเงินอุดหนุน 

๒,๕๐๐ บาท) 
๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ 

   ๕.๒.๓ แขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร (จํานวนเงิน

อุดหนุน - บาท) 
- - - 

   ๕.๒.๔ ศึกษาดูงานบุคลากรกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร (จํานวนเงินอุดหนุน - บาท) 
- - - 

   ๕.๒.๕ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตร (จํานวนเงิน

อุดหนุน ๖๐,๐๐๐ บาท) 
   

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

๒๐,๐๐๐) 
๒๐,๐๐๐  

๒๐,๐๐๐ 

 

    -ชุดอุปกรณทดลองวิชาฟสิกส (๑๐ ชุด×๒,๐๐๐ = 

๑๐,๐๐๐) 
๑๐,๐๐๐  

๑๐,๐๐๐ 

 

    -ชุดอุปกรณการทดลองวิชาชีววิทยา (๑๐ ชุด×๒,๐๐๐ = 

๑๐,๐๐๐) 
๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

    -ชุดอุปกรณการทดลองวิชาโลกดาราศาสตรอวกาศ (๑๐ 

ชุด×๒,๐๐๐ = ๑๐,๐๐๐) 
๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

    -ชุดอุปกรณการทดลองวิทยาศาสตรระดับม.ตน (๑๐ 

ชุด×๑,๐๐๐ = ๑๐,๐๐๐) 
๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

   ๕.๒.๖ พัฒนาระบบอินเตอรเนต (จํานวนเงินอุดหนุน - 

บาท) 
- - - 

   ๕.๒.๗ พัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  (จํานวน

เงินอุดหนุน ๑๘๐,๐๐๐ บาท) 

 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

 

๑๘๐,๐๐๐ 



๖๕ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

   ๕.๒.๘ ดําเนินการสอนเสรมิทางวิทยาศาสตร (จํานวน

เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ บาท) 
   

      -สงนักเรียนเขารวมการแขงขัน (๕๐ คนx๑๐๐ บาท = 

๕,๐๐๐ บาท) 
๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

   ๕.๒.๙ จัดแหลงเรียนรูหองสมุดวิทยาศาสตร (จํานวน

เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ บาท) 
   

      -หนังสือ (๒๐ เลมx ๒๕๐ บาท = ๕,๐๐๐ บาท) ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

๕.๓  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (จํานวนเงินอุดหนุน 

๓๒,๕๐๐ บาท) 
   

 ๕.๓.๑ พัฒนาแหลงเรียนรู (เงินอุดหนุน ๒๒,๕๐๐ บาท)    

      -กระดาษ A๔ (๒๐ ริมx๑๕๐ บาท = ๓,๐๐๐ บาท) 

(เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -กระดาษลายเสน (๒ โหลx๑๒๐ บาท = ๑,๒๐๐ 

บาท) (เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -เทปกาว ๒ หนา (๘ มวนx๑๘๐ บาท = ๑,๔๔๐ 

บาท) (เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -กาวตราชาง (๖ อันx๕๐ บาท = ๓๐๐ บาท) (เบิก

จากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -หมึกคอมพิวเตอรเครื่องท่ี  หนึ่ง Hp ๑๓๒๐ (๒ ตลับx

๒,๕๐๐ บาท = ๕,๐๐๐ บาท) 
๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

      -กระดาษโฟโต (๑ โหลx๑,๐๐๐ บาท = ๑,๐๐๐ บาท) 

(เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -หมึกคอมพิวเตอรเครื่องท่ี  สอง Canon ๒๓๗ (๑ 

ตลับx๒,๕๐๐ บาท = ๒,๕๐๐ บาท) 
๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐ 

      -สารานุกรมไทย (๑๐ เลมx๒๕๐ บาท = ๒,๕๐๐ 

บาท) 
๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐ 

      -แฟมใสเอกสาร (๑ โหลx๕๖๐ บาท = ๕๖๐ บาท) 

(เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -ลวดเย็บ เบอร ๓ (๑ โหลx ๕๐๐ บาท = ๕๐๐ บาท) 

(เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   



๖๖ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

      -เทปแล็กซีล (๔ มวนx๑๒๒ บาท = ๕๐๐ บาท) (เบิก

จากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -กระดาษเทาขาว (๓๖x๓๐ บาท = ๑,๐๘๐ บาท) 

(เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -สเปรยเครือบเงา (๖ กระปุกx๘๐ บาท = ๔๘๐ บาท) 

(เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -ปากกาตัดเสน rotring แบบเติมหมึก (๖ ดามx๑๕๐ 

บาท = ๙๐๐ บาท) (เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -เทปตีเสน แดง ชมพู ฟา เขียว เหลือง มวง  อยางละ 

๒ สี (๑๒ มวนx ๓๐ บาท = ๓๖๐ บาท) (เบิกจากกิจกรรม

จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 

   

      -ดินสอ ๒ B (๑๒ อันx๑๐ บาท = ๑๒๐ บาท) (เบิก

จากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -ยางลบ Standard (๑๒ อันx๕ บาท = ๖๐ บาท) 

(เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -ไมบรรทัดฟุตเหล็ก (๒ อันx๑๕๐ บาท = ๓๐๐ บาท) 

(เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -สีไมระบายน้ํายี่หอคลอรีน (๖ กลองx๕๐ บาท = 

๓๐๐ บาท) (เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -สีไมกลองใหญ  ๓๖  สี (๖ กลองx๑๒๐ บาท = ๗๒๐ 

บาท)  (เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -พูกัน เบอร ๓  เบอร ๕  อยางละ ๓ ดาม (๖ ดามx

๒๐ บาท = ๑๒๐ บาท) (เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ

ครุภณัฑ) 

   

      -แผนพลาสติกใส แผนเคลือบ ขนาดกลาง (๑ โหลx

๒๕๐ บาท= ๒๕๐ บาท) (เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ

ครุภณัฑ) 

   

      -หมึกเติมไวบอรด (๑๒ หลอดx๒๕ บาท = ๓๐๐ บาท 

) (เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -คัตเตอร (๑๒ อันx๘๐ = ๙๖๐ บาท) (เบิกจาก

กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   



๖๗ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

      -กรรไกร เล็กกลางใหญ (๑๒ อันx๑๐๐ = ๑,๒๐๐ 

บาท) (เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -โตะขาพับ พรอมเกาอ้ี (๑ ชุดx๑,๘๐๐ =  ๑,๘๐๐ 

บาท) (เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -แผนรองตัดกระดาษ (๑ อันx๑๒๐ = ๑๒๐ บาท) 

(เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -คูมือเตรียมสอบ (๕๐ เลมx๒๕๐ บาท = ๑๒,๕๐๐ 

บาท) 
๑๒,๕๐๐    ๑๒,๕๐๐ 

  ๕.๓.๒ สัปดาหวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ 

(เงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ บาท) 

 

 
 

 

 

      -กระดาษสีทําเกียรติบัตร (๑๐ ริมx๑๒๐ บาท = 

๑,๒๐๐ บาท) (เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -กระดาษลายเสน (๒ ริมx๑๒๐ บาท = ๒๔๐ บาท)

(เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -กระดาษ A๔ (๒ ริมx๑๒๐ บาท = ๒๔๐ บาท) (เบิก

จากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -แผนลูกฟูก (๒๐ แผนx๕๐ บาท = ๑,๐๐๐ บาท) (เบิก

จากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -กระดาษสีจัดบอรดแผนออน  (๑๐๐ แผนx๑๐ บาท = 

๑,๐๐๐ บาท) (เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -อุปกรณตกแตงหองเรียน (๖ ชุดx๒๐๐ บาท = 

๑,๒๐๐ บาท) (เบิกจากกิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ) 
   

      -อาหารนักแสดง (๑,๕๐๐ บาท) ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐ 

      -รางวัล (๑๐ คนx๔๕๐ บาท = ๔,๕๐๐ บาท) ๔,๕๐๐  ๔,๕๐๐ 

      -คาชุดการแสดง (๑ คนx๒,๕๐๐ บาท = ๒,๕๐๐ บาท) ๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐ 

      -แผนภาพสุนทรภู (๒๐ แผนx๒๕ บาท = ๕๐๐ บาท) ๕๐๐  ๕๐๐ 

      -ภาพนิทรรศการ (๒๐ แผนx ๕๐ บาท = ๑,๐๐๐ 

บาท) 
๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

๕.๔  กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ  (จํานวนเงินอุดหนุน 

๙๒,๕๐๐ บาท) 
   



๖๘ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

   ๕.๔.๑ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระสังคม

ศึกษาฯ (เงินอุดหนุน ๓๗,๕๐๐ บาท) 
  

 

 

     -จัดซ้ือเครื่องชวยสอน (๕ ชุดx๓,๕๐๐ บาท = ๑๗,๕๐๐ 

บาท) 
๑๗,๕๐๐  ๑๗,๕๐๐ 

     -จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร (๑ ชุดx๒๐,๐๐๐ บาท = 

๒๐,๐๐๐ บาท) 
๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

   ๕.๔.๒ พัฒนาหองเรียนคุณภาพ (เงินอุดหนุน ๗,๐๐๐ 

บาท) 
   

      -จัดทําปายนิเทศ ๗,๐๐๐  ๗,๐๐๐ 

   ๕.๔.๓ ตอบปญหาธรรมทางกาวหนา (เงินอุดหนุน 

๓,๐๐๐ บาท) 
๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

   ๕.๔.๔ พัฒนาทางสังคมสูความเปนเลิศ (เงินอุดหนุน 

๑๐,๐๐๐ บาท) 
  

 

 

   ๕.๔.๕ ประกวดมารยาทไทย (เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ 

บาท) 
   

      -จัดทําปาย ๕๐๐  ๕๐๐ 

     -จัดซ้ือของรางวัล ๔,๕๐๐  ๔,๕๐๐ 

   ๕.๔.๖ จัดสรางหองคลังความรูกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา (เงินอุดหนุน ๓๐,๐๐๐ บาท) 
๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

     -คาแรง    

     -จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ    

๕.๕  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  (จํานวนเงินอุดหนุน 

๓๙๘,๐๐๐ บาท) 

   

   ๕.๕.๑ พัฒนาหองเรียนคุณภาพ (เงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ 

บาท) 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

   ๕.๕.๒ พัฒนาแหลงเรียนรู (เงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท) ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

   ๕.๕.๓ รักษสืบสานงานนาฏศิลปไทย (เงินอุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 

   ๕.๕.๔ พัฒนาวงดนตรีพ้ืนเมือง (เงินอุดหนุน 

๑๐๕,๐๐๐ บาท) 

๑๐๕,๐๐๐  ๑๐๕,๐๐๐ 



๖๙ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

   ๕.๕.๕ พัฒนาวงดนตรีสากล  (เงินอุดหนุน ๑๐๘,๐๐๐ 

บาท) 

๑๐๘,๐๐๐  ๑๐๘,๐๐๐ 

    ๕.๕.๖ เครื่องเสียงใชในการเรียนการสอนภายในกลุม

สาระฯ  (เงินอุดหนุน ๔๕,๐๐๐ บาท) 
๔๕,๐๐๐  ๔๕,๐๐๐ 

๕.๖  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๙๒,๒๐๐  ๑๙๒,๒๐๐ 

    ๕.๖.๑ พัฒนาการเรียนการสอนงาน คหกรรม (เงิน

อุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท) 

 

 

- 

 

 

 

     ๕.๖.๑.๑ วัสดุอุปกรณงานบาน    

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

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

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

     ๕.๖.๑.๒ วัสดุอุปกรณงานอาหาร    

         -แกส (๕ ถังx๓๐๐ = ๒,๕๐๐) ๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐ 

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

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

      ๕.๖.๑.๓ วัสดุอุปกรณงานประดิษฐ    

         -วัสดุอุปกรณประดิษฐดอกไม (๑ชุดx๒,๕๐๐ = 

๒,๕๐๐) 
๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐ 

         -วัสดุอุปกรณประดิษฐของชํารวย (๑ ชุดx๒,๕๐๐ = 

๒,๕๐๐) 

๒,๕๐๐ 

 

- 

 

๒,๕๐๐ 

 

         -วัสดุอุปกรณประดิษฐของใชของประดับตกแตง (๑ 

ชุดx๓,๐๐๐ = ๓,๐๐๐) 
๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

      ๕.๖.๑.๔ วัสดุอุปกรณแขงทักษะ    

        -วัสดุอุปกรณฝกความพรอม (๔ ประเภทx๑,๐๐๐ 

บาท = ๑,๐๐๐ บาท) 
๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

        -วัสดุอุปกรณแขงขัน (๔ ประเภทx๑,๐๐๐ บาท = 

๑,๐๐๐ บาท) 
๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

     ๕.๖.๒ พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร (เงิน

อุดหนุน  ๒๕,๐๐๐ บาท) 
   

       -แกลบดํา (๑๐๐ กระสอบx๒๐ =๒,๐๐๐) ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

       -ขุยมะพราว (๖๐ กระสอบx๓๕ = ๒,๑๐๐) ๒,๑๐๐  ๒,๑๐๐ 



๗๐ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

       -ถาดเพาะเมล็ด(๑๐๐ ใบx๒๐ = ๒,๐๐๐) ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

       -เทปพันก่ิง (๒๐ มวนx๒๐ =๔๐๐)   ๔๐๐  ๔๐๐ 

       -ปุยไมดอกไมประดับ (๑๐๐ กระสอบx๒๐ =๒,๐๐๐) ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

        -กระถาง ๕.๕ นิ้ว (๒๐๐ ใบx๔ = ๑,๐๐๐) ๘๐๐  ๘๐๐ 

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

       -กอนเห็ดนางฟา (๔๐๐ กอนx๑๐ = ๔,๐๐๐) ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 

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

       -ฟุตวาลว ๒ นิ้ว (๑ ตัวx๓๐๐ = ๓๐๐) ๓๐๐  ๓๐๐ 

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

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

       -ขอตอสามทาง ๒ นิ้ว (๒๐ ตัวx ๔๐ = ๘๐๐) ๘๐๐  ๘๐๐ 

       -ขอตอเกลียวนอก ๑.๕ นิ้ว (๕๐ ตัว x ๒๐ บาท = 

๑,๐๐๐ บาท) 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

       -สปริงเกอร (๕๐ ตัว x ๒๐ บาท = ๑,๐๐๐ บาท  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

     ๕.๖.๓ พัฒนาการเรียนการสอนงานชาง (เงินอุดหนุน 

๑๐,๑๐๐ บาท) 
   

      -กระดาษทราย (๑๐ อันx๑๐ บาท  = ๑๐๐ บาท) ๑๐๐  ๑๐๐ 

      -เลื่อยลันดา (๖ อันx๔๕๐=๒,๗๐๐) ๒,๗๐๐  ๒,๗๐๐ 

      -T-Sqare (๕๘ อันx๒๐๐=๑๑,๖๐๐) ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 

      -Set-Sqare (๔๔ คูx๗๕ = ๓,๓๐๐) ๓,๓๐๐  ๓,๓๐๐ 

     ๕.๖.๔ พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร (เงิน

อุดหนุน ๒๒,๐๐๐ บาท) 
   

      -เมาส (๓๐ ตัวx ๒๕๐ = ๗,๕๐๐ บาท) ๗,๕๐๐  ๗,๕๐๐ 

      -คียบอรด USB Keyboard (๒๐ตัวx ๓๕๐ = ๗,๐๐๐ 

บาท) 

 ๗,๐๐๐ 
 

 ๗,๐๐๐ 

      -สาย HDMI Hosiwell ความยาว ๑๕ เมตร (๑ สายx 

๑,๔๐๐ บาท = ๑,๔๐๐ บาท) 

 ๑,๔๐๐ 
 

 ๑,๔๐๐ 

      -ถานชารจ GP size ๙V  ๑๗๐mAh (๖ กอนx ๓๐๐ 

= ๑,๘๐๐ บาท) 

 ๑,๘๐๐ 
 

 ๑,๘๐๐ 



๗๑ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

      -เครื่องชารจ ถาน ๙ โวลต Toriyama FX-๙๐๐ 

 (๒ ตัวx ๗๐๐ = ๑,๔๐๐ บาท) 

 ๑,๔๐๐ 
 

 ๑,๔๐๐ 

      -หูฟงพรอมไมคโครโฟน OKER  (๑๐ตัวx ๑๖๐ = 

๑,๖๐๐ บาท) 

    ๑,๖๐๐ 
 

    ๑,๖๐๐ 

      -กระดูกงูเก็บสาย (๕ หอง) (๕ หอx๓๐๐ = ๑,๕๐๐ 

บาท) 

    ๑,๕๐๐ 
 

    ๑,๕๐๐ 

๕.๗  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (จํานวนเงิน

อุดหนุน ๑๔๙,๗๔๕ บาท) 
   

     ๕.๗.๑ สงเสริมการอาน (smart board) (เงินอุดหนุน 

- บาท) 
   

     ๕.๗.๒ สงเสริมการพูด (presenter) (เงินอุดหนุน - 

บาท) 
 

 

 

 

 

     ๕.๗.๓ ยุวมัคคุเทศน (เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ บาท) ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

     ๕.๗.๔ แขงขันทักษะภาษาตางประเทศ (เงินอุดหนุน 

๑๕,๐๐๐ บาท) 
๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ 

     ๕.๗.๕ กาวทันอาเซียน (เงินอุดหนุน ๖,๓๐๐ บาท) ๖,๓๐๐  ๖,๓๐๐ 

     ๕.๗.๖ จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

(เงินอุดหนุน ๖,๐๐๐ บาท) 

๖,๐๐๐ 

 
 

๖,๐๐๐ 

 

     ๕.๗.๗ ปรับปรุงหองเรียนคุณภาพ (เงินอุดหนุน - 

บาท) 
-  - 

     ๕.๗.๘ พัฒนาแหลงเรียนรูกลุมสาระฯ (เงินอุดหนุน 

๘๖,๐๐๐ บาท) 
๘๖,๐๐๐  ๘๖,๐๐๐ 

     ๕.๗.๙ พัฒนาศูนยภาษาเกาหลี (เงินอุดหนุน ๗,๘๐๐ 

บาท) 

๗,๘๐๐ 

 
 

๗,๘๐๐ 

 

     ๕.๗.๑๐ สงเสริมเพ่ิมคําศัพท (เงินอุดหนุน ๖๔๕ บาท) ๖๔๕  ๖๔๕ 

     ๕.๗.๑๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ (เงินอุดหนุน 

๘,๐๐๐ บาท) 
๘,๐๐๐  ๘,๐๐๐ 

     ๕.๗.๑๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือจินตนาการ (เงินอุดหนุน - 

บาท) 
-  - 

     ๕.๗.๑๓ สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการดาน

ภาษาจีน (เงินอุดหนุน - บาท) 
   



๗๒ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

     ๕.๗.๑๔ enlish communication in daily life  

(เงินอุดหนุน - บาท) 
   

     ๕.๗.๑๕ self-study to read and spell enlish 

(เงินอุดหนุน - บาท) 
   

     ๕.๗.๑๖ พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ (เงิน

อุดหนุน ๑๕,๐๐๐ บาท) 
๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ 

๕.๘ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เงิน

อุดหนุน ๓๐๖,๓๔๐ บาท) 
   

    ๕.๘.๑ การแขงขันกีฬาภายใน (เงินอุดหนุน ๗๐,๐๐๐ 

บาท) 
   

     - ปูนขาว (๕๐๐ ถุง × ๘ บาท = ๔,๐๐๐ บาท) ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 

     - เกียรติบัตร (๑,๐๐๐ แผน × ๕ บาท = ๕,๐๐๐ บาท) ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

     - ถวยรางวัล (๖ ใบ × ๕๐๐ บาท = ๓,๐๐๐ บาท) ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

     - แพรปาย (๑ ผืน × ๑,๕๐๐ บาท = ๑,๕๐๐ บาท) ๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐ 

     - ลูกปนปลอยตัว (๑๐๐ นัด×๑๒ บาท = ๑,๒๐๐ บาท) ๑,๒๐๐  ๑,๒๐๐ 

     - ปายโรงเรียน (๒ ปาย×๑,๐๐๐ บาท = ๒,๐๐๐ บาท) ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

     - ปายประชาสัมพันธ(๒ปาย×๑,๒๐๐ บาท=๒,๐๐๐บาท) ๒,๔๐๐  ๒,๔๐๐ 

    - สนับสนุนพิธีเปด/การแสดง สีน้ําสําหรับทาสนาม ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

    - บํารุงคณะส ี ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ 

    - น้ําดื่ม อาหาร รางวัล ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

       - กิจกรรมกีฬาพิเศษ ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ 

     ๕.๘.๒ แขงขันคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต (เงิน

อุดหนุน ๕๘,๘๒๘ บาท) 

 

 

 

 

 

 

       - คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา (๗๕ คน × ๔ วัน = ๑๘,๐๐๐ 

บาท) 
๑๘,๐๐๐  ๑๘,๐๐๐ 

       - อ่ืนๆ (น้ําดื่ม  น้ําแข็ง  น้ํามันนวด  เครื่องดื่มชูกําลัง) 

กิจกรรมอ่ืนๆ 
๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

     ๕.๘.๓ การแขงขันกีฬานักเรียนระดับจังหวัด (เงิน

อุดหนุน ๓๒,๒๑๒ บาท) 

 

 

 

 

 

 

       -คาเบี้ยเลี้ยง (๑๒๕ คน × ๔ วัน = ๓๐,๐๐๐ บาท) ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

       -การจัดการแขงขัน    



๗๓ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

       -อ่ืนๆ (น้ําดื่ม  น้ําแข็ง  น้ํามันนวด  เครื่องดื่มชู

กําลัง) 

๒,๒๑๑ 

 

 

 

๒,๒๑๑ 

 

    ๕.๘.๔ กีฬาสูความเปนเลิศ (เงินอุดหนุน ๗๓,๐๐๐ 

บาท) 
   

    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาฮอกก้ี 

       - กีฬาเยาวชนแหงชาติ 
๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

       - กีฬาระหวางโรงเรียน ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

       - อุปกรณฮอกก้ี ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

       - กีฬาแหงชาติ ๓๓,๐๐๐  ๓๓,๐๐๐ 

    ๕.๘.๕ สงเสริมสุขภาพ (เงินอุดหนุน ๑,๕๐๐ บาท)    

       - จัดทําเอกสาร  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

       - อุปกรณการแขงขัน ๕๐๐  ๕๐๐ 

   ๕.๘.๖ การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน (เงินอุดหนุน - 

บาท) 
   

   ๕.๘.๗ พัฒนาการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน 

๔๖,๘๐๐ บาท) 
   

       - จัดทําเอกสาร  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

       - อุปกรณการแขงขัน ๓๖,๘๐๐  ๓๖,๘๐๐ 

   ๕.๘.๘ จัดตรวจสุขภาพนักเรียนช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง 

ตรวจสายตา (เงินอุดหนุน - บาท) 
   

   ๕.๘.๙  จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ เวชภัณฑ  (เงินอุดหนุน 

๑๗,๐๐๐ บาท) 
   

       - จัดทําเอกสาร  ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

       - จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ เวชภัณฑ ๑๖,๐๐๐  ๑๖,๐๐๐ 

    ๕.๘.๑๐ จัดปายนิเทศ ๘ เรื่อง/ป (เงินอุดหนุน 

๒,๐๐๐ บาท) 
   

       - จัดทําเอกสาร  ๔๐๐  ๔๐๐ 

       - อุปกรณการแขงขัน ๑,๖๐๐  ๑,๖๐๐ 

    ๕.๘.๑๑ ฟนสะอาด เหงือกแข็งแรง (เงินอุดหนุน 

๑,๐๐๐ บาท) 
   

       - จัดทําเอกสาร  ๕๐๐  ๕๐๐ 



๗๔ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

       - อ่ืนๆ ๕๐๐  ๕๐๐ 

    ๕.๘.๑๒ อบรมผูนําเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน 

 (เงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ บาท) 
   

       - จัดทําเอกสาร  ๕๐๐  ๕๐๐ 

       - อ่ืนๆ ๕๐๐  ๕๐๐ 

    ๕.๘.๑๓ วัยใสไรพุง (เงินอุดหนุน ๓,๐๐๐ บาท)    

       - จัดทําเอกสาร  ๕๐๐  ๕๐๐ 

       - อ่ืนๆ ๒,๕๐๐  ๒,๕๐๐ 

    ๕.๘.๑๔ สงเสริมพลานามัยของนักเรียน (เงินอุดหนุน 

๑,๐๐๐ บาท) 
   

       - จัดทําเอกสาร  ๕๐๐  ๕๐๐ 

       - อ่ืนๆ ๕๐๐  ๕๐๐ 

 ๕.๙ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (เงิน

อุดหนุน ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท) 

   

    ๕.๙.๑ คายวิชาการ ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

      - มัธยมศึกษาตอนตน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

      - มัธยมศึกษาตอนปลาย ๗๒,๐๐๐ บาท 

- ๑๗๒,๐๐๐ ๑๗๒,๐๐๐ 

    ๕.๙.๒ คายคุณธรรม จริยธรรม 

      - มัธยมศึกษาตอนตน ๕๐,๐๐๐ บาท 

      - มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๘,๐๐๐ บาท 

- ๖๘,๐๐๐ ๖๘,๐๐๐ 

    ๕.๙.๓ เสริมทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

      - มัธยมศึกษาตอนตน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

      - มัธยมศึกษาตอนปลาย ๗๒,๐๐๐ บาท 

- ๑๗๒,๐๐๐ ๑๗๒,๐๐๐ 

    ๕.๙.๔ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

      - มัธยมศึกษาตอนตน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

      - มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๖,๐๐๐ บาท 

- ๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ 

    ๕.๙.๕ ส่ือ เทคโนโลยี หองปฏิบัติการ 

      - มัธยมศึกษาตอนตน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

      - มัธยมศึกษาตอนปลาย ๗๒,๐๐๐ บาท 

- ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ 



๗๕ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

    ๕.๙.๖ เอกสารประกอบการเรียน 

      - มัธยมศึกษาตอนตน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

      - มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๖,๐๐๐ บาท 

- ๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ 

    ๕.๙.๗ พัฒนาบุคลากรครูผูสอนหองเรียนพิเศษ 

      - มัธยมศึกษาตอนตน ๒๐,๐๐๐ บาท 

      - มัธยมศึกษาตอนปลาย ๗,๒๐๐ บาท 

- ๒๗,๒๐๐ ๒๗,๒๐๐ 

    ๕.๙.๘ สงเสริอัจฉริยภาพ 

      - มัธยมศึกษาตอนตน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

      - มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๖,๐๐๐ บาท 

- ๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ 

    ๕.๙.๙ พัฒนาหลักสูตร/งานวิชาการ - - - 

    ๕.๙.๑๐ MOU กับมหาวิทยาลัย  - - - 

    ๕.๙.๑๑ สัมพันธชุมชน/จิตสาธารณะ 

      - มัธยมศึกษาตอนตน ๓๐,๐๐๐ บาท 

      - มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๐,๘๐๐ บาท 

- ๔๐,๘๐๐ ๔๐,๘๐๐ 

 ๕.๙ จัดจางครูในสาขาท่ีขาดแคลน (เงินอุดหนุน 

๑,๑๘๔,๔๐๐ บาท) 

   

      - ครูอัตราจาง (ไทย) ๑๙ คน(๑๙ × ๑๐,๐๐๐=

๑๙๐,๐๐๐ x ๑๑ = ๒,๐๙๐,๐๐๐ ) 

   

      - ครูอัตราจาง (ชาวตางชาติไนจีเรีย) ๑ คน (๑ × 

๒๕,๐๐๐ × ๑๑=๒๗๕,๐๐๐ ) 

   

      - ครูอัตราจาง (เยอรมัน) ๑ คน (๑ × ๘,๐๐๐ × ๑๒ = 

๙๖,๐๐๐) 

   

      - ครูอัตราจาง (จีน) ๑คน (๑ × ๑๒,๐๐๐ × ๑๒ = 

๑๔๔,๐๐๐) 

   

      - ลูกจางชั่วคราว ๗ คน (๗ × ๖,๐๐๐ = ๔๒,๐๐๐ × 

๑๒ = ๙,๓๖๘,๐๐๐ = ๕๐๔,๐๐๐) 

   

      - ลูกจางชั่วคราว ๙ คน (๙ x ๖,๓๐๐ = ๕๖,๗๐๐๐ x 

๑๒=๖๘๐,๔๐๐) 

๑,๓๘๘,๐๐๐ ๒,๙๘๐,๐๐๐ ๔,๓๖๘,๐๐๐ 

รวม ๒,๒๒๕,๒๕๐ ๔,๔๒๐,๐๐๐ ๖,๖๔๕,๒๕๐ 

 

๖.  การประเมินผล 



๗๖ 

 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

 ๕. ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียนและตั้ง

คําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติมผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๘๕ 

 

 

ประเมินจาก

บันทึกการอาน 

แบบบันทึกการ

อาน 

 ๘. ผูเรียนมีการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 

รอยละ ๙๓ 

 

ประเมินจากการ

เขาใชบริการ

แหลงเรียนรูใน

โรงเรียน 

สถิติขอมูลการใช

บริการแหลง

เรียนรู 

 ๙. ผูเรียนใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูและนําเสนอ

งานผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๓ ประเมินจากการ

เขาใชบริการ

แหลงเรียนรูใน

โรงเรียน 

สถิติขอมูลการใช

บริการแหลง

เรียนรู 

 ๑๐. ผูเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน 

ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเองผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

รอยละ ๘๘ 

 

 

ประเมินจาก

บันทึกการอาน 

แบบบันทึกการ

อาน 

 ๑๑. ผูเรียนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา

ดวยภาษาหรือวิธีการของตนเองผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๘๘ การสังเกต แบบสังเกต 

 ๑๒. ผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมายคาดการณ

ตัดสินใจแกปญหา โดยมีเหตุผลประกอบผาน

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๘๘ 

 

 

การสังเกต แบบสังเกต 

 ๑๓. ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงาน

ดวยความภาคภูมิใจผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

รอยละ ๘๘ การสังเกต แบบสังเกต 

๑๔. รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 

รอยละ ๙๘ 

รอยละ ๙๓ 

ผลคะแนนเฉลี่ย

รายบุคคล 

ปพ.๕ 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

รอยละ ๙๓ 

รอยละ ๙๘ 

 

  



๗๗ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

- กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

- กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 

- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

รอยละ ๙๓ 

รอยละ ๙๘ 

 

รอยละ ๙๘ 

รอยละ ๙๘ 

๑๐. ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม

หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 

รอยละ ๙๘ 

 

ผลการประเมิน

สมรรถนะ 

แบบประเมิน

สมรรถนะ 

๑๑. ผูเรียนมีผลการประเมินอาน คิด วิเคราะห

และเขียนเปนไปตามเกณฑ 

รอยละ ๘๘ ผลการประเมิน

อานคิดวิเคราะห 

แบบประเมินอาน

คิดวิเคราะห 

  

  

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

     (นายสุริยันต แกวขนะ)                   ( นายประถม นิธุรัมย) 

      หวัหนาฝายวิชาการ                                      รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 

 

 

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

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)        ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ             ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 

 

 



๗๘ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 

 

ช่ือโครงการท่ี ๖   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 ๒๕๕๘  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

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   

๑.เพ่ือใหอาคารสถานท่ี อาคารประกอบและสิ่งแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียนและ

บริเวณโรงเรียนสะอาด  รมรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือตอการจัดการเรียนรู การปฏิบัติงานของ

บุคลากรในโรงเรียน 

๒.เพ่ือใหสภาพหองเรียนและอาคารสถานท่ีไดรับการดูแลพรอมใชงานไดอยูเสมอ 

เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู 

 

 

๓. เปาหมาย 

๓.๑  ดานคุณภาพ  พัฒนางานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมได ๑๐๐ % 



๘๐ 

 

๓.๒  ดานปริมาณ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับการบริการสถานท่ีและ

สภาพแวดลอมได ๑๐๐ %  

 

 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการอาคารสถานท่ีประชุมวิเคราะห 

     สภาพการดําเนินงานอาคารสถานท่ีในปท่ีผานมา 
๑  ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ พล 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรมเพ่ือ 

     พัฒนาอาคารสถานท่ี 
๑ ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ พล 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

     ดําเนินงาน 
๑ ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ พล 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ 
   

    ๔.๑ พัฒนางานสารบรรณฝายบริหารท่ัวไป ๑ รายการ ต.ค. ๕๘ 

ฝายบริหารท่ัวไป /

งานอาคารสถานท่ี /

ผูเก่ียวของ 

 

 

 

    ๔.๒  โรงจอดรถครูขางบานพักตํารวจขนาด

๓๒๐ม๒        

๑ รายการ 

 

ธ.ค. ๕๘ 

 

    ๔.๓  ถนนลานจอดรถหนาอาคาร ๕ ๑ รายการ ธ.ค. ๕๘ 

    ๔.๔ อาคารรับรองแขกหองโสตทัศนศึกษา ๑ รายการ ธ.ค. ๕๘ 

    ๔.๕  หองเก็บวัสดุครุภัณฑงานดนตรี ๑ รายการ ธ.ค. ๕๘ 

    ๔.๖  ปรับปรุงซอมแซมโรงฝกงานวิชาเกษตร ๑ รายการ ธ.ค. ๕๘ 

    ๔.๗  รองระบายน้ําหลังอาคารศิลปะ ขางสนาม

ฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล   

๑ รายการ 

 

 

ก.พ. ๕๙ 

    ๔.๘  หองรับรองและหองน้ําหลังหองโสตฯ ๑ รายการ มี.ค. ๕๙ 

    ๔.๙  ปรับปรุงไฟฟาอาคาร ๒ และอาคาร ๓ ๑ รายการ มิ.ย. ๕๙ 

   ๔.๑๐  ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานท่ีและวัสดุ

ครุภณัฑ 

๑ รายการ 

 

 

ตลอดป 

  ๔.๑๑  ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน   ๑ รายการ ตลอดป ครูสนั่น 

  ๔.๑๒ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยใชกิจกรรม ๕  ทุกหอง ตลอดป 
 

  ๔.๑๓ เครื่องเสียงกิจกรรมกลางแจงและงานท่ัวไป 
๑ รายการ 

ส.ค.-ก.ย.

๕๙  



๘๑ 

 

  ๔.๑๔ เครื่องเสียงกิจกรรมงานโสต 
๑ รายการ 

มิ.ย.–ก.ค.

๕๙  

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอ 

    ฝายบริหาร 
๓ ชุด ก.ย. ๕๙ รองฯ พล 

 



๘๒ 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ รวม  ๘๗๒,๐๐๐ บาท 

  เงินอ่ืนๆ       -  บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๘๗๒,๐๐๐ บาท 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ พัฒนางานสารบรรณฝายบริหารท่ัวไป (เงินอุดหนุน 

๒๐,๐๐๐ บาท) 

   

  -เกาอ้ีพนักพิงสํานักงาน (๒ ตัว × ๗๕๐ บาท = ๑,๕๐๐ 

บาท)  

๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐ 

  -กระดาษ A ๔ (๑๕๐ ริม × ๑๑๐ บาท = ๑๖,๕๐๐ บาท ๑๖,๕๐๐  ๑๖,๕๐๐ 

  -เครื่องปริ้น เรเซอร hp ๗๘ a (๑ อัน × ๒,๐๐๐ = 

๒,๐๐๐ บาท)  

๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 

๕.๒ หองเก็บวัสดุครุภัณฑหองดนตรีและนาฎศิลป (เงิน

อุดหนุน ๗๕,๐๐๐ บาท) 

   

 

วัสดุ

อุปกรณ 

ราคา/หนวย    

จํานวน หนวย บาท ส.ต.    

  -เสาปูน ๐.๑๕ ม. × ๐.๑๕ 

ม.× ๓.๐๐ ม. 

๖ ตน ๖๐๐ - ๓,๖๐๐  ๓,๖๐๐ 

  -ผนังอิฐบล็อกหนา ๗ ซม. 

พรอมคาแรงงาน 

๙๖ ม.๒ ๑๕๓ - ๑๔,๖๖๘  ๑๔,๖๖๘ 

  -ดินถม ๒ รถ ๓๐๐ - ๖๐๐  ๖๐๐ 

  -วงกบประตูพรอมบาน

ประตู ขนาด ๑.๐๐ ม.× 

๒.๐๐ ม. 

๒ ชุด ๑,๓๗

๘ 

- ๒,๗๕๖  ๒,๗๕๖ 

  -วงกบหนาตาง ๑.๑๐ ม.×

๑.๘๐ ม. 

๒ ชอง 
มีแลว 

    

  -บานหนาตาง ๐.๖๐×๑.๑๐ 

ม. 

๖ บาน ๗๑๙ - ๔,๓๑๔  ๔,๓๑๔ 

  -กระเบื้องลอนคูขนาด 

๑.๒๐ ม   

๘๕ แผน ๖๒ - ๕,๒๗๐  ๕,๒๗๐ 



๘๓ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

  -อุปกรณไฟฟา (สายไฟ 

ปลั๊ก สวิทชและหลอดไฟ

ยาว) 

๒ ชุด ๘๕๐ - ๑,๗๐๐  ๑,๗๐๐ 

  -เหล็กตัวซี ๗๕×๔๕×๒.๓ 

มม. 

๘ ทอน ๗๔๒ - ๕,๙๓๖  ๕,๙๓๖ 

  -เหล็กตัวซี ๑๐๐×๕๐×

๒.๓ มม. 

๓ ทอน ๘๕๑ - ๒,๕๕๓  ๒,๕๕๓ 

  -ฝายิปซ่ัมบอรดหนา ๙ 

มม. เคราโลหะชุปสังกะสี 

๓๒ ม.๒ ๓๓๗ - ๑๐,๗๘๔  ๑๐,๗๘๔ 

  -เชิงชายไมเนื้อแข็ง ๑˝×๖

˝ 

๑๘ ม. ๑๘๙ - ๓,๔๐๒  ๓,๔๐๒ 

  -เชิงชายไมเนื้อแข็ง๑˝×๑๐˝ ๑๘ ม. ๒๗๔ - ๔,๙๓๒  ๔,๙๓๒ 

  -คาตัดตนไม ๑ ตน ๕๐๐ - ๕๐๐  ๕๐๐ 

Facter F (๗๕,๖๔๗ บาท)        

๕.๓  รองระบายน้ําหลังหองศิลปะและพละศกึษายาว 

๒๒๒ ม. (เงินอุดหนุน ๑๒๐,๐๐๐ บาท) 

   

 วัสดุอุปกรณ ราคา/หนวย    

จํานวน หนวย บาท ส.ต.    

คอนกรีต ๑:๒:๔ ๑๐.๘

๘ 

ม.๓ ๑,๖๓

๕ 

- ๑๗,๗๘๙  ๑๗,๗๘๙ 

เหล็กØ ๖ มม.วางยาว ๖ 

เสน วางขวาง@๐.๒๐ ม. 

๒๔๑ เส

น 

๔๖ - ๑๑,๐๘๖  ๑๑,๐๘๖ 

ลวดผูกเหล็ก ๑๕ กก. ๔๐ - ๖๐๐  ๖๐๐ 

แผนพ้ืนสําเร็จทําฝารองน้ํา ๒๒๒ ม. ๑๐๐ - ๒๒,๒๐๐  ๒๒,๒๐๐ 

คาขุดดินทํารองน้ํา ๒๒๒ ม. ๑๐๐ - ๒๒,๒๐๐  ๒๒,๒๐๐ 

คาแรงงาน     ๒๒,๑๖๓  ๒๒,๑๖๓ 

FACTER F ๑.๒๗๒๖ 

(๑๒๒,๒๑๗ บาท) 

    ๒๓,๙๖๒  ๒๓,๙๖๒ 

๕.๔ ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานท่ีวัสดุครุภัณฑและ

ไฟฟาอาคารเรียน (เงินอุดหนุน ๑๘๐,๐๐๐ บาท) 

   

 วัสดุอุปกรณ ราคา/หนวย    

mailto:%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87@0.20


๘๔ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

จํานวน หนวย บาท ส.ต.    

  -หลอดไฟฟา ๓๖ W 

(พรอมสายไฟฟาและ

อุปกรณ) 

๑๖ ชุด ๔๒๐ - ๖,๗๒๐  ๖,๗๒๐ 

  -ปลักไฟ (มีสายดิน) ๑๖ ชุด ๑๕๐ - ๒,๔๐๐  ๒,๔๐๐ 

อาคาร ๒        

  -หลอดไฟฟา ๓๖ W 

(พรอมสายไฟฟาและ

อุปกรณ) 

๑๖ ชุด ๔๒๐ - ๖,๗๒๐  ๖,๗๒๐ 

  -ปลักไฟ (มีสายดิน) ๑๖ ตัว ๑๕๐ - ๒,๔๐๐  ๒,๔๐๐ 

อาคาร ๓        

  -หลอดไฟฟา ๓๖ W 

(พรอมสายไฟฟาและ

อุปกรณ) 

๒๘ ชุด ๔๒๐ - ๑๑,๗๖๐  ๑๑,๗๖๐ 

  -ปลักไฟ (มีสายดิน) ๒๘ ตัว ๑๕๐ - ๔,๒๐๐  ๔,๒๐๐ 

อาคาร ๔        

  -หลอดไฟฟา ๓๖ W 

(พรอมสายไฟฟาและ

อุปกรณ) 

๔๘ ชุด ๔๒๐ - ๒๐,๑๖๐  ๒๐,๑๖๐ 

  -ปลักไฟ (มีสายดิน) ๔๘ ตัว ๑๕๐ - ๗,๒๐๐  ๗,๒๐๐ 

  -ซอมโตะเกาอ้ีนักเรียน     ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

  -ซอมบํารุงหองเรียน 

อาคารเรียน 

    ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

  -ซอมบํารุงระบบระบาย

น้ําจากอาคารและบริเวณ

โรงเรียน 

    ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

  -ซอมบํารุงสาธารณูปโภค

และอุปโภคในโรงเรียน 

    ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

รวมคาแรง     ๓๘,๔๔๐  ๓๘,๔๔๐ 

๕.๕ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียน (เงินอุดหนุน 

๕๐,๐๐๐ บาท) 

   



๘๕ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

  -ตกแตงสวนหยอมบริเวณโรงเรียน ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ 

  -จัดตกแตงสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียน ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ 

รายการกอสราง ขนาด จํา

นว

น 

หนวย     

ฐานราก ๐.๘๐ม.×

๐.๘๐ม. 

๘ หลุม     

ตอมอ ๐.๒๐ ม.×

๐.๒๐ ม.×

๐.๘๐ ม. 

๘ ตัว     

ทับหลัง แบบ

มาตรฐาน 

      

เสาเอ็น แบบ

มาตรฐาน 

      

เหล็กเสริมท่ีใช    

เหล็กเสน Ø ๙ มม.     

เหล็กเสน ๔Ø ๙ มม. เหล็ก ปØ ๖ มม.    

เหล็กเสน ๒Ø ๙ มม. เหล็ก ปØ ๖ มม.    

เหล็กเสน ๒Ø ๙ มม. เหล็ก ปØ ๖ มม.    

 ๕.๖ หองนอนเวรครู ต.ต.อาคาร ๒ จํานวน ๒๐ ม.๒ (เงิน

อุดหนุน ๘๐,๐๐๐ บาท) 

   

 วัสดุอุปกรณ ราคา/หนวย    

จํานวน หนวย บาท ส.ต.    

คากอสรางอาคารนอนเวร

จํานวน ๒๐ ม.๒ 

๒๐ ม.๒ ๔,๐๐

๐ 

- ๘๐,๐๐๐  ๘๐,๐๐๐ 

๕.๗ ตอเติมหองเก็บอุปกรณนักการภารโรง (เงินอุดหนุน 

๒๐,๐๐๐ บาท) 

   

 วัสดุอุปกรณ ราคา/หนวย    

จํานวน หนวย บาท ส.ต.    

  -ปูนซิเมนตปอรดแลนด  

(ทําตอมอขนาด ๐.๕๐ ม.×

๑ ถุง ๑๒๐ - ๑๒๐  ๑๒๐ 



๘๖ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๐.๕๐ ม. ๒ หลุม) 

  -ทราย ๑ ม.๓ ๕๒๐ - ๕๒๐  ๕๒๐ 

  -หิน ๐.๕ ม.๓ ๖๐๐ - ๓๐๐  ๓๐๐ 

  -เสาเหล็กกลอง ๔˝× ๔˝ ๑ ทอ

น 

๑,๖๖

๗ 

- ๑,๖๖๗  ๑,๖๖๗ 

  -เหล็กกลอง ๑˝× ๒˝(ขอ

รัดเสา ๒ ตน) 

๓ ทอ

น 

๒๔๙ - ๗๔๗  ๗๔๗ 

  -เหล็กแปตัวซี ๑.๕˝×๓˝× 

๒  ม.ม. (จันทันและตัวรับ

จันทันบน) 

๗ ทอ

น 

๓๗๒ - ๒,๖๐๔  ๒,๖๐๔ 

  -แปซีลายอยางแข็ง@

๐.๘๖ ม. 

๔๘ ม. ๓๕ - ๑,๖๘๐  ๑,๖๘๐ 

  -สีกันสนิม ๒ กล. ๓๒๐ - ๖๔๐  ๖๔๐ 

สีน้ํามัน ๒ กล. ๖๗๓ - ๑,๓๗๔  ๑,๓๗๔ 

นํามันสน ๑ ปป ๕๐๕ - ๕๐๕  ๕๐๕ 

ลวดเชื่อ ๒.๖ ๑ หอ ๑๑๐ - ๑๑๐  ๑๑๐ 

ตะปูติดสังกะสีรีดลอน ๒ ถุง ๑๗๕ - ๓๕๐  ๓๕๐ 

สังกะสีรีดลอน   ๘ ม.×๔.๓ 

ม. 

๓๕ ม.๒ ๑๔๐ - ๔,๙๐๐  ๔,๙๐๐ 

คาแรงงาน     ๔,๔๘๓  ๔,๔๘๓ 

๕.๘ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยใชกิจกรรม ๕ ส 

 (เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ บาท) 

   

 วัสดุอุปกรณ ราคา/หนวย    

จํานวน หนวย บาท ส.ต.    

  -คารางวัล ๑๐ รางวัล ๕๐๐ - ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 

๕.๙ เครื่องเสียงกิจกรรมกลางแจงและงานท่ัวไปและงาน

โสต  (เงินอุดหนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

   

 วัสดุอุปกรณ ราคา/หนวย    

จํานวน หนวย บาท ส.ต.    

  -ตูลําโพงเสียงกลางแหลม ๔ ตู ๘,๐๐

๐ 

- ๓๒,๐๐๐   
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๘๗ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

  -ฐานตั้งตูลําโพง ๒  ชุด ๓,๕๐

๐ 

- ๗,๐๐๐   

  -ล็อกโซ ๒  ตัว ๒,๐๐

๐ 

- ๒,๐๐๐   

  -สายลําโพงเสียงเบส ๕๐ 

เมตร 

๑  เมต

ร 

๔๐ - ๒,๐๐๐   

  -สายลําโพงเสียงกลางแหลม

๕๐ ม. 

๑ เมต

ร 

๔๐ - ๒,๐๐๐   

  -ไมคลอย  ๑ ชุด ๔,๐๐

๐ 

- ๔,๐๐๐   

  -สายสัญญาน ๒๐ เส

น 

๒๐๐ - ๔,๐๐๐   

  -สายมัลติคอร ๑๖ in ๔ 

out   ๓๐ เมตร 

๑ เส

น 

๙,๐๐

๐ 

- ๙,๐๐๐   

  -เอ็ฟเฟค ๑ ตัว ๗,๐๐

๐ 

- ๗,๐๐๐   

  -เครื่องชารตถานพรองถาน

ชารต 

๑ ชุด ๓,๐๐

๐ 

- ๓,๐๐๐   

  -Ien fix f ๑.๔ ๕๐ mm. ๑  ชิ้น ๑๕,๐

๐๐ 

- ๑๕,๐๐๐   

  -ไมคบูม ๑ ตัว ๗,๘๐

๐ 

- ๗,๘๐๐   

  -แบตเตอรี่กริป ๑  กอ

น 

๓,๒๐

๐ 

- ๓,๒๐๐   

  -ขาไมค ๑ ขา  ๒,๐๐

๐ 

- ๒,๐๐๐   

๕.๙ ลดภาวะโลกรอนดวยสองมือ(เงินอุดหนุน ๒,๐๐๐ 

บาท) 

   

 วัสดุอุปกรณ ราคา/หนวย    

จํานวน หนวย บาท ส.ต.    

  -คารางวัล ๑๐ รางวัล ๒๐๐ - ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ 



๘๘ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑๐งานสารธารณูปโภค (เงินอุดหนุน ๕๐,๐๐๐ บาท)    

 วัสดุอุปกรณ ราคา/หนวย    

 จํานวน หนวย บาท ส.ต.    

ชุดหลอดไฟฟาฟลูออเรน

เซนต ขนาด ๓๖  W 

๔๐ ชุด ๕๘๐ -    

ชุดอุปกรณลางเครื่องกรอง

น้ําหลังอาคาร ๔ และ

หอประชุมโรงอาหาร 

๒ ชุด ๑๒,๕

๐๐ 

-    

ลูกลอยไฟฟาถังเก็บน้ํา

อาคาร  ๔  และ อาคาร ๕ 

๔ อัน      

๔๕๐ 

-    

๕.๑๑ การทําคอกหมู (เงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท)    

 วัสดุอุปกรณ ราคา/หนวย    

 จํานวน หนวย บาท ส.ต.    

ปูนเขียว ๓๐ ถุง ๑๐๕ - ๓,๑๕๐   

อิฐบล็อก ๒๕

๐ 

กอ

น 

๖ - ๑,๕๐๐   

ทราย ๓ ม.๓ ๖๐๐ - ๑,๘๐๐   

หนาตางบานทึบไมเนื้อแข็ง

ขนาด ๑.๑๐ ม.×๐.๖๐ ม.  

๖ บา

น 

๗๑๙  ๔,๓๑๔   

วงกบไมเนื้อแข็ง ๒˝×๔˝ (มี

แลวไมตองจัดหา) 

๑๐ ม.      

กระเบื้องลอนคูขนาด ๑.๒๐ 

ม   

๑๓

๐ 

แผ

น 

๕๒ - ๖,๗๖๐   

คาแรง     ๒,๔๙๖   

๕.๑๒ ตอเติมโรงรถขนาด ๑.๒๐ ม×๕๖.๐๐ ม. (เงิน

อุดหนุน ๓๐,๐๐๐ บาท) 

   

 วัสดุอุปกรณ ราคา/หนวย    

 จํานวน หนวย บาท ส.ต.    

สรรไทย ๙๐ ม. ๙๐ - ๘,๑๐๐ -  

เหล็ก Ø ๓˝หนา ๑.๘ มม. ๑๒ ทอน ๖๔๐ - ๗,๖๘๐ -  

สีกันสนิมเทา ๒ กล ๓๔๕ - ๖๙๐ -  



๘๙ 

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

ลวดเชื่อม ๒.๖ ๒ กลอ

ง 

๑๔๐ - ๒๘๐ -  

น้ํามันสนปบเล็ก ๑ ปบ ๕๐๕ - ๕๐๕ -  

น็อตยิงสรรไท(เหล็ก) ๒.๕˝ ๒ กลอ

ง 

๑๗๕ - ๓๕๐ -  

เหล็กแบน ๑.๕˝× ๒ มม. ๒ เสน ๓๕๒ - ๗๐๔ -  

คาแรง     ๕,๔๙๓ -  

คา Facter F ๑.๒๗๒๖     ๖,๑๙๘ -  

๕.๑๓ ทําถนนโรงรถ (เงินอุดหนุน ๑๒๐,๐๐๐ บาท)    

 วัสดุอุปกรณ ราคา/หนวย    

จํานวน หนวย บาท ส.ต.    

ถนนคอนกรีตเสริมขนาด ๔ 

ม.×๑๒ ม.×๐.๑๐ ม.จากโรง

จอดรถหนาอาคาร ๕ 

ออกถนนหลังอาคาร ๔ 

๔.๘ ม.๓      

ถนนคอนกรีตเสริมขนาด 

๓×๓๙ ม.×๐.๑๐ ม.เสริม

ความกวางหนาโรงจอดรถ 

๑๑.

๗ 

ม.๓      

ถนนคอนกรีตเสริมขนาด 

๓๒×(๓.๒+๕.๕)/๒ ม.×

๐.๑๐ ม. ขาง ต.ต.อาคาร ๕ 

๑๗ ม.๓      

คอนกรีตหลังหองรบัรอง ขนาด 

๓๒ ม.×๑.๕ ม.×๐.๑๐ ม. 

๔.๘ ม.๓ ๑,๖๓๕     

รวมคอนกรีต ๑:๒:๔ ๓๘.๓ ม.๓ ๑,๖๓

๕ 

- ๖๒,๖๒๐   

เหล็กตะแกรงสําเร็จ  

Ø ๖ มม.@ ๐.๒๐ ม. 

๓๘

๓ 

ม.๒ ๓๑ - ๑๑,๘๗๓   

คาแรงงาน     ๒๒,๓๔๗   

คา Facter F ๑.๒๗๒๖     ๒๓,๑๖๐   

รวมท้ังส้ิน ๘๗๒,๐๐๐ - ๘๗๒,๐๐๐ 

 



๙๐ 

 

 



๙๑ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

๑. อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมท่ี

ไดรับการปรับปรุงดูแลอยาง

ตอเนื่องมีสภาพแข็งแรง  ปลอดภัย 

สะอาด  รมรื่น เพียงพอแก

บุคลากรในโรงเรียน 

ดีมาก -    สํารวจสภาพการใชงาน 

     อยางสมํ่าเสมอ 

 

-    สอบถามความคิดเห็น 

     นักเรียนท่ีมีตอสภาพหองน้ํา 

    หองสวมท่ีปรับปรุงข้ึน 

-  แบบสอบถาม

ความคิดเห็น

บุคลากรภายใน 

-  แบบสอบถาม

ความพึงพอใจตอ

การพัฒนาอาคาร

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 

                       

       



๙๒ 

 

โครงการท่ี ๗   บริการชุมชนและประชาสัมพันธ 

สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอท่ี ๓   

สนองกลยุทธ สพม.   ขอท่ี ๕ 

สนองกลยุทธ สพฐ.    ขอท่ี ๕ 

รหัสกิจกรรมยอย  ๑๙๒ 

ลักษณะโครงการ         (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ  งานบริหารท่ัวไป 

ผูรับผิดชอบ     ครพัูทธธีรา เชาวชัยพัฒน 

ระยะเวลาดําเนนิการ       ๑  ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

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 



๙๓ 

 

 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. ๕๘ 
รองฯ พล 

๒.  จัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๘ กิจกรรม ก.ย. ๕๘ ครูพัทธธีรา 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

     ดําเนินการ 

๘ กิจกรรม ก.ย. ๕๘ 

 
ครูพัทธธีรา 

๔.  ดําเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดรับ 

     การอนุมัติ 

  ครูพัทธธีรา 

๔.๑  เผยแพรความรูสูสารธารณชน 

 

 

 

๒ ชวงเวลา 

 

 

 

ชวงท่ี ๑ 

ต.ค.๕๘-ก.พ.

๕๙ 

ชวงท่ี  ๒

พ.ค.-ก.ย.

๕๙ 

ครูพัทธธีรา 

 

 

 

๔.๒  จัดทําขาวประชาสัมพันธของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

๒ ชวงเวลา 

 

 

 

 

 

ชวงท่ี  ๑ 

ต.ค.๕๘-ก.พ.

๕๙ 

ชวงท่ี  ๒ 

พ.ค.-ก.ย.๕๙ 

 

ครูพัทธธีรา 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๔.๓  เสียงตามสาย  “เชาวันใหมกับฝายบริการ 

 

 

๒ ชวงเวลา 

 

 

 

ชวงท่ี  ๑ 

ต.ค.๕๘-ก.พ.

๕๙ 

ชวงท่ี  ๒ 

พ.ค.-ก.ย.๕๙ 

ครูพัทธธีรา 

 

 

 

๔.๔  ประชาสัมพันธเพ่ืออวยพรวันเกิดบุคลากรในโร

งาเรียน 

๒ ชวงเวลา 

 

 

ชวงท่ี  ๑ 

ต.ค.๕๘-ก.พ.

๕๙ 

ชวงท่ี  ๒ 

พ.ค.-ก.ย.๕๙ 

ครูพัทธธีรา 

 

 

๔.๕  จัดบอรดประชาสัมพันธแจงขาวสาร 

 

๒ ชวงเวลา 

 

ชวงท่ี  ๑ 

ต.ค.๕๘-ก.พ.

๕๙ 

ชวงท่ี  ๒ 

พ.ค.-ก.ย.๕๙ 

ครูพัทธธีรา 

 

๔.๖  สงเสริมอาชีพอิสระ 

 

 

 

 

 

๒ ชวงเวลา 

 

 

 

 

 

ชวงท่ี  ๑ 

พ.ย.๕๘-มี.ค.

๕๘ 

ชวงท่ี  ๒ 

พ.ค.-ก.ย.๕๘ 

 

ครูพัทธธีรา 

 

 

 

 

 

๔.๗  งานปฏิคมโรงเรยีน ๒ ชวงเวลา 

 

 

 

 

ชวงท่ี  ๑ 

พ.ย.๕๘-มี.ค.

๕๙ 

ชวงท่ี  ๒ 

พ.ค.-ก.ย.๕๙ 

ครูพัทธธีรา 

๔.๘  บริการดนตรีและดุริยางค ชุมชน ตลอดป งานดนตรี/ดุริยางค 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอ 

      ฝายบริหาร 

๓  ชุด ก.ย. ๕๘ ครูพัทธธีรา 

 

 

๕. งบประมาณท่ีใช 



๙๕ 

 

  เงินงบประมาณ    ๔๗,๐๐๐ บาท 

  เงินอ่ืนๆ          -  บาท 

   รวมงบประมาณท้ังสิ้น  ๔๗,๐๐๐ บาท  

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ เผยแพรความรูสูสารธารณชน ๘๐๐๐ - ๘๐๐๐ 

๕.๒ จัดทําขาวประชาสัมพันธของโรงเรียน    

รวม ๖๐๐ - ๖๐๐ 

๕.๓ เสียงตามสาย  “เชาวันใหมกับฝายบริการ"    

๕.๔ ประชาสัมพันธเพ่ืออวยพรวันเกิดบุคลากรในโรงเรียน    

๕.๕ จัดบอรดประชาสัมพันธแจงขาวสาร - - - 

๕.๖ สงเสริมอาชีพอิสระ - - - 

๕.๗ งานปฏิคมโรงเรยีน ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

๕.๘  บริการดนตรีและดุริยางค ๑๘,๔๐๐ - ๑๘,๔๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๔๗,๐๐๐ - ๔๗,๐๐๐ 

 

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 



๙๖ 

 

       (นางพัทธธีรา เชาวชัยพัฒน)                          ( นายพล  บุญโชต)ิ 

                ครู ค.ศ.๒                              รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 

 

 

 

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

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)         ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช )                         

ปฎิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ                ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 



๙๗ 

 

โครงการท่ี ๘   สงเสริมสุขภาพอนามัย 

สนองกลยุทธโรงเรียน  ขอท่ี  ๑  

สนองกลยุทธ สพม.   ขอท่ี  ๔  

สนองกลยุทธ สพฐ.    ขอท่ี  ๔  

รหัสกิจกรรมยอย  ๑๙๒ 

ลักษณะโครงการ         (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ  งานบริหารท่ัวไป 

ผูรับผิดชอบ     นางศิราภรณ   กาญจนทรัพยสิน    

ระยะเวลาดําเนินการ       ๑  ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

    เรื่องของสุขภาพ อนามัยในโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ไดรับการพัฒนาดานสุขภาพท่ีดี ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะอนามัย มีความรู ความเขาใจในการปองกันและ

ดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง  

 โรงเรียนกระสังพิทยาคม เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ปจจุบันมีนักเรียนท้ังสิ้น ๒,๗๐๒ คน ตระหนักถึงความสําคัญ จึงไดมีการสงเสริมนักเรียนใหมี

สขุภาพอนามัยท่ีดีท้ังทางดานรางกายและจิตใจควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานอ่ืน 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 

 



๙๘ 

 

๓. เปาหมาย  

 ๓.๑  ดานคุณภาพ 

            ๑. โรงเรียนมีเวชภัณฑ  วัสดุครุภัณฑ  ใชในเรือนพยาบาลเพียงพอสําหรับผูใชบริการ 

 ๓.๒  ดานปริมาณ 

   ๑.  นักเรียนทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพ ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ตรวจวัดสายตา ๑๐๐ %   

   ๒.  นักเรียนทุกคนมีความรูดานสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงเพ่ิมข้ึน ๑๐๐ % 

    ๓.  ครู และนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนไดรับความรูขาวสารในการจัดปายนิเทศ         

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  ประชุมวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินการ 

     สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนในปท่ีผานมา 

ทุกกิจกรรม ส.ค. ๕๘ 
นางศิราภรณ 

๒.  จัดทํารายละเอียดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ

อนามัย 

     นักเรียน 

๗ กิจกรรม ก.ย. ๕๘ 

นางศิราภรณ 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 

     ดําเนินการ 

ทุกกิจกรรม ก.ย. ๕๘ 

 
นางศิราภรณ 

๔.  ดําเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีไดรับ 

     การอนุมัติ 

   

 ๔.๑  ตรวจสุขภาพนักเรียน  ชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง  

ตรวจสายตา 

  นางศิราภรณ 

    ๑. ตรวจสุขภาพนักเรียน  ชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง  

ตรวจสายตา 

นร.ทุกคน 

 

ตนภาคเรียน นางศิราภรณ 

   ๔.๒  ปายนิเทศ  ๘  เรื่อง / ป 

         ๑. จัดปายนิเทศ   

         ๒. สรปุรายงานผล 

 

๘ เรื่อง/ป 

 

 

พ.ค. ๕๘-

ก.พ. ๕๙ 

 

นางศิราภรณ 

 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอ 

      ฝายบริหาร 

๓  ชุด ก.ย. ๕๘ นางศิราภรณ 

 

๕. งบประมาณท่ีใช 

  เงินงบประมาณ    -  บาท 



๙๙ 

 

  เงินอ่ืนๆ                  -  บาท 

   รวมงบประมาณท้ังสิ้น  -  บาท  

 

    กิจกรรม 
ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ ตรวจสุขภาพนักเรียน  ช่ังน้ําหนัก  วัดสวนสูง  

ตรวจสายตา (เงินอุดหนุน - บาท) 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่งน้ําหนัก  วัดสวนสูง ตรวจสายตา 
 

- 

 

- 

 

- 

๕.๓  ปายนิเทศ  ๘  เรื่อง / ป 

- กระดาษสี (๕๐ แผน × ๑๐ = ๕๐๐ บาท) (เบิกจาก

โครงการพัฒนางานงบประมาณ) 

- ดอกไมสําเร็จ (๔๐ ชุด × ๒๕ = ๑,๐๐๐ บาท) (เบิกจาก

โครงการพัฒนางานงบประมาณ) 

- เทปกาวสองหนา (๒๐ มวน × ๒๕ = ๕๐๐ บาท) (เบิก

จากโครงการพัฒนางานงบประมาณ) 

   

รวมท้ังส้ิน - - - 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

๒. ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ

มาตรฐานกรมอนามัย 

รอยละ ๙๕ - สํารวจน้ําหนัก สวนสูง 

ประจาํป 

- แบบสํารวจ

น้ําหนัก สวนสูง 

ประจาํป 

๔. ครูใหคําแนะนําคําปรึกษาและ

แกปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการ

เรียน และคุณภาพชีวิตดวยความ

เสมอภาค 

รอยละ ๙๘ - สอบถามความคิดนักเรียน  

     คร-ูอาจารยภายในโรงเรียน     

-   แบบสอบถาม

ความคิดเห็น 

 

 

 

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

     (นางศิราภรณ  กาญจนทรัพยสิน)              ( นายพล  บุญโชติ) 



๑๐๐ 

 

                ครู ค.ศ.๓                           รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 

 

 

 

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

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)        ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช )                         

ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ               ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

                                    

 



๑๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

ฝายกิจการนักเรียน 



๑๐๒ 

 

โครงการท่ี ๙   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

ของสังคม 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 



๑๐๓ 

 

        ๓. นักเรียนแกนนําวิถีพุทธสามารถนําหลักการ วิธีการ และหลักธรรม มาขยายผลและสานตอ 

ตลอดจนสรางเครือขายจิตอาสา เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตอไป 

        ๔. นักเรียนรูคุณคาและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    ๕. นักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพดานตาง ๆ พรอมท้ังไดเรียนรูการทํางานเปน

กลุมและใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขและเขาใจบทบาท หนาท่ี ในการปฏิบัติตนตามระบอบ

ประชาธิปไตยและสามารถเผยแพรไปสูสังคมภายนอกได 

    ๖. ครู นักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคมตระหนักถึงความจงรักภักดี ไดแสดงความรักจงรักกตัญู

กตเวทีตอผูมีพระคุณ ตอตนเองและประเทศชาติ 

๓.๒  ดานปริมาณ 

        ๑. นักเรียน ๒,๗๐๒ คนสามารถปฏิบัติตนไดตามหลักและหนาท่ีของชาวพุทธ 

        ๒. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ และนักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยา

คมไดพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถพิเศษไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

        ๓. คณะครู นักเรียนและบุคลากร จํานวน ๒,๘๑๗ คน ไดกิจกรรมถวายพระพรและรวมทําบุญตัก

บาตรขาวสาร อาหารแหง และปลูกตนไมรวมกัน 

        ๔. นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมวันไหวครู 

        ๕. นักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม  รอยละ ๑๐๐ ไดรับการดูแลชวยเหลือ 

        ๖. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ จํานวน ๒,๗๐๒ คน ไดเขารวมกิจกรรม 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียนประชุม

วิเคราะห 

๑  ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ วัฒนา 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนานักเรียน 

๑ ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ วัฒนา สราญบุรุษ

และคณะ 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินงาน 

๑ ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ วัฒนา 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ    

    ๔.๑ วันแมแหงชาต ิ    ๑ ครั้ง ส.ค. ๕๙ ครูสนิท การเพียร 

    ๔.๒ วันพอแหงชาติ ๑ ครั้ง ธ.ค. ๕๙ ครูกวรีักษ 

    ๔.๓ วันสําคัญทางศาสนา ๑ ครั้ง ตลอดป ครูโอภาส 

    ๔.๕ วันไหวครู  ๑ ครั้ง มิ.ย. ๕๙ คณะกรรมการนักเรียน 

    ๔.๖ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ๑ ครั้ง ตลอดป รองฯ วัฒนา 



๑๐๔ 

 

    ๔.๗ ปรับปรุงหองฝายกิจการนักเรียน ๑ ครั้ง ตลอดป ครูสุทัศน 

    ๔.๘ อบรมขยายผลโรงเรียนสุจริต ๑ ครั้ง ตลอดป ครูอังคนา 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๓ ชุด  ก.ย. ๕๙ รองฯ วัฒนา สราญบุรุษ 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ รวม  ๕๓,๐๐๐     บาท 

  เงินอ่ืนๆ      -       บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๕๓,๐๐๐    บาท 

 

 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

    ๕.๑ วันแมแหงชาติ     ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

    ๕.๒ วันพอแหงชาติ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

    ๕.๓ วันสําคัญทางศาสนา ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

    ๕.๔ วันไหวครู  ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

    ๕.๕ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ - - - 

    ๕.๖ ปรับปรุงหองฝายกิจการนักเรียน ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

    ๕.๗ อบรมขยายผลโรงเรียนสุจริต ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๕๓,๐๐๐  ๕๓,๐๐๐ 

                     

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 



๑๐๕ 

 

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                         ผูอํานวยการโรงเรยีนกระสังพิทยาคม 

                       



๑๐๖ 

 

โครงการ ๑๐   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

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 



๑๐๗ 

 

            จากสภาพปญหาและความจําเปนดังกลาวขางตน  ทําใหผูรับผิดชอบตระหนัก  จึงคิดหาแนวทาง 

การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม  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 

 

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 ๒,๗๐๒ คน ไดเขารวมกิจกรรม 

๙. หองเรียนทุกหองของโรงเรียนกระสังพิทยาคมเขารวมโครงการและรับการประเมินผลประจําป 

เพ่ือประกาศเปนหองเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๑๐. ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน ผูนําศาสนา ในชุมชนใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินการโครงการ

โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

     ๓.๒ ดานคุณภาพ 

๑.  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ทักษะชีวิตและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานตามเกณฑ 

๒.  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  ๘  ประการ 



๑๐๘ 

 

๓.  ผูเรียนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

๔.  นักเรียนมีความรูและประสบการณ เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักแสวงหาความรู 

๕.  ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง และนักเรียนมีจิตสํานึกรวมกันในการดูแล กลุมเสี่ยง กลุม

เสพ กลุมติด และกลุมคา เฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 

๖.  ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน ผูนําศาสนา มีจิตสํานึกรวมกันในการดูแลลูกหลาน ไมใหของเก่ียวยา

เสพติดและอบายมุข  

 

 

 



๑๐๙ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียนประชุม

วิเคราะห 

๑  ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ วัฒนา 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนานักเรียน 

๑ ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ วัฒนา 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินงาน 

๑ ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ วัฒนา 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ    

  ๔.๑ รณรงคงดสูบบุหรี่โลก  ๒๖มิ.ย.๕๙ ครูหสัพงษ 

  ๔.๒ รณรงคตอตานยาเสพติด 

 พ.ย.-ธ.ค. 

๕๘ 

หัวหนาระดับ ม.๑-๖ 

 

  ๔.๓ วันเอดสโลก  ๑ธ.ค ครูธีรภัทร 

  ๔.๔ สุมตรวจปสสาวะกลุมเสี่ยง  ม.ค.๕๙ ครูหสัพงษ 

  ๔.๕ อบรมนักเรียนแกนนํา รร.สีขาว 

 พ.ย.-ธ.ค. 

๕๘ 

หัวหนาระดับ ม.๑-๖ 

  ๔.๖ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรยีน  ตลอดป หัวหนาระดับ ม.๑-๖ 

  ๔.๗ ติดตามนักเรียนของหนวยเฉพาะกิจ    

  ๔.๘ จัดทําระบบเดินสาย lan wifi หนาปอมยาม    

  ๔.๙ ซอมแซมบํารุงวิทยุมือถือ  ธ.ค.๕๙ ครูธีรภัทร 

  ๔.๑๐ เยี่ยมบาน    

  ๔.๑๑ ประชุมผูปกครอง    

  ๔.๑๒ ประเมินผล/ประชุมครูเพ่ือขยายผลระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 ธ.ค.๕๙ ครูอังคณา 

 

  ๔.๑๓ ประชุมเครือขายผูนําชุมชนระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

 ม.ค.๕๙ ครูอังคณา 

 

  ๔.๑๔ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  ก.พ.๕๙ ครูโอภาส 

  ๔.๑๕ อบรมเก่ียวกับประชาธิปไตย  ก.พ.๕๙ ครูโอภาส 

  ๔.๑๖ บริจาคโลหิต   ครูโอภาส 

  ๔.๑๗ ปรับปรุงหองสภานักเรียน   ครูโอภาส 

  ๔.๑๘ จัดทําบัตรประจําตัวสภานักเรียน   ครูอวิสกรณ 

  ๔.๑๙ จัดซ้ือกลองวงจรปด  ม.ค. ๕๙ รองฯ วัฒนา 



๑๑๐ 

 

  ๔.๒๐ อบรมจราจร   ครูณชา 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๓ ชุด ก.ย. ๕๙ รองฯ วฒันา 

 



๑๑๑ 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ รวม  ๒๐๖,๖๐๐    บาท 

  เงินอ่ืนๆ                    -        บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน ๒๐๖,๖๐๐    บาท 

 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

  ๕.๑ รณรงคงดสูบบุหรี่โลก  (เงินอุดหนุน 

๒,๐๐๐ บาท) 

              

๒,๐๐๐  
 

              

๒,๐๐๐  

  ๕.๒ รณรงคตอตานยาเสพติด  (เงินอุดหนุน 

๔,๐๐๐ บาท)  
 

 

   - คาอาหารวางและน้ําดื่ม                                   

๔,๐๐๐ 

 

- 

              

๔,๐๐๐   - คาตอบแทนวิทยากร 

  ๕.๓ วันเอดสโลก (เงินอุดหนุน ๓,๐๐๐ บาท)                                

   - คาปายอิงเจต  

๓,๐๐๐ 

 

 

 

- ๓,๐๐๐ 

   - ปายรณรงค  

   - คาน้ําดื่ม  

   - คาวิทยากร 

  ๕.๔ สุมตรวจปสสาวะกลุมเส่ียง (เงินอุดหนุน 

๓,๐๐๐ บาท) 

              

๓,๐๐๐  

 

- 

              

๓,๐๐๐  

  ๕.๕ อบรมนักเรียนแกนนํา รร.สีขาว (เงิน

อุดหนุน ๓,๐๐๐ บาท) 

              

๓,๐๐๐  
 

              

๓,๐๐๐  

  ๕.๖ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน (เงินอุดหนุน 

๑๐,๐๐๐ บาท)  
 

 

  - คาสถานท่ี  

            

๑๐,๐๐๐ 

 

 

- 

            

๑๐,๐๐๐ 

  - คาตอบแทนวิทยากร  

  - คาเหมารถ 

  ๕.๗ ติดตามนักเรียนของหนวยเฉพาะกิจ (เงิน

อุดหนุน ๑๖,๐๐๐ บาท) 

            

๑๖,๐๐๐  
 

            

๑๖,๐๐๐  

  ๕.๘ จัดทําระบบเดินสาย lan wifi หนาปอม

ยาม (เงินอุดหนุน - บาท) 

                     

-    
 

                     

-    

  ๕.๙ ซอมแซมบํารุงวิทยุมือถือ (เงินอุดหนุน                              



๑๑๒ 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕,๐๐๐ บาท) ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  

  ๕.๑๐ เย่ียมบาน (เงินอุดหนุน  ๓๓,๖๐๐ บาท) 

            

๓๓,๖๐๐  
 

            

๓๓,๖๐๐  

  ๕.๑๑ ประชุมผูปกครอง (เงินอุดหนุน ๕๔,๐๐๐ 

บาท)  
 

 

   -คาจัดฉากเวที และดอกไมธูปเทียน  

   -คาจัดทําเอกสารรายงานผล  

        ๕๔,๐๐๐ -         

๕๔,๐๐๐ 

  ๕.๑๒ ประเมินผล/ประชุมครูเพ่ือขยายผลระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

                     

-    
 

                     

-    

  ๕.๑๓ ประชุมเครือขายผูนําชุมชนระบบดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน  (เงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท) 

            

๒๐,๐๐๐  
 

            

๒๐,๐๐๐  

  ๕.๑๔ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน      ๓,๐๐๐  
 

         

๓,๐๐๐  

  ๕.๑๕ อบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย 

            

๑,๐๐๐  
 

           

๑,๐๐๐  

  ๕.๑๖ บริจาคโลหิต 

                     

-    

                    

-    

  ๕.๑๗ ปรับปรุงหองสภานักเรยีน 

              

๓,๐๐๐  

            

๓,๐๐๐  

  ๕.๑๘ จัดทําบัตรประจําตัวสภานักเรียน 

              

๓,๐๐๐  

            

๓,๐๐๐  

  ๕.๑๙ จัดซ้ือกลองวงจรปด (เงินอุดหนุน 

๔๐,๐๐๐ บาท)  

 

 

-DVR๘channalWatashiWRC๑๓๗HA+HDD๒TB  ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 

- Infared Camera WCI ๑๖๙ A๙  ๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ 

- Adapter ๑๕๐๐ MA WATASHI (๑๐๐๐) ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

  ๕.๒๐ อบรมจราจร 

           

๓,๐๐๐  
- 

๓,๐๐๐  

รวมท้ังส้ิน ๒๐๖,๖๐๐ - ๒๐๖,๖๐๐ 

 

๖.  การประเมินผล 



๑๑๓ 

 

 

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

บุคลากรภายในโรงเรียนและ

ประชาชนภายนอกโรงเรียน 

-  แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

๔. ผูเรียนท่ีเรียนรวมกันเปนกลุม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ

เรียนรูระหวางกันผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

รอยละ ๙๓ - การสังเกต - แบบสังเกต 

 

 

 

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

        (นายวัฒนา  สราญบุรษุ)                    (นายวัฒนา  สราญบุรุษ) 

  รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน       รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 

 

 

 

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

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)        ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

   รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ                         ผูอํานวยการโรงเรยีนกระสังพิทยาคม 

 

 

 



๑๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝายงบประมาณ 

และงานบุคคล 



๑๑๕ 

 

โครงการท่ี ๑๑      พัฒนางานงบประมาณ 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอท่ี  ๓ 

สนองกลยุทธสพม. เขต ๓๒     ขอท่ี ๔ 

สนองกลยุทธสพฐ.      ขอท่ี ๔ 

ลักษณะโครงการ     (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   งานบุคลากร 

ผูรับผิดชอบ      ครูพิมลพรรณ 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. เพ่ืออํานวยสะดวกในการดําเนินกิจกรรมดานการเงิน 

 ๒. เพ่ือใชงานการเงินมีความสะดวกคลองตัว 

 

๓. เปาหมาย 

๓.๑ ดานปริมาณ 

บุคลากรงานการเงินจํานวน  ๘  คน  ทํางานการเงินไดคลองตัว 



๑๑๖ 

 

 ๓.๒ ดานคุณภาพ 

 งานการเงินมีความสะดวก  และคลองตัวข้ึน 

 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายประชุมวิเคราะห ๑  ครั้ง/ป ก.ย. ๕๘ รองฯ จินดา 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนานักเรียน 

๑ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๘ รองฯ จินดา 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติดําเนินงาน ๓ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๘ รองฯ จินดา 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ  

ตลอดป 

 

๑ ต.ค. ๕๘ – 

๓๐ ก.ย. ๕๙ 

 

 

ฝายงบประมาณ 

และงานบุคคล/

ผูเก่ียวของ 

  ๔.๑ วัสดุสํานักงาน 

  ๔.๒ โปรแกรมการเงินและบัญชี 

  ๔.๓ คาจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

  ๔.๔ น้ํามันเชื้อเพลิง (๓๐๐,๐๐๐ บาท) 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๑ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๙ รองฯ จินดา 

 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ             ๒,๐๐๐ บาท 

  เงินอุดหนุน (งบกลาง)   - บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน         ๒,๐๐๐ บาท    

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ วัสดุสํานักงาน      -    -    -    

๕.๒ โปรแกรมการเงินและบัญชี            -      ๒,๐๐๐  



๑๑๗ 

 

๒,๐๐๐  

๕.๓ คาจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)                   -    -   -    

๕.๔ น้ํามันเชื้อเพลิง (๓๐๐,๐๐๐ บาท)                   -    -    -    

 รวมท้ังส้ิน - - - 

    



๑๑๘ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

๑. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 

ดีมาก - สัมภาษณ - แบบสัมภาษณ 

กิจกรรมวัสดุสํานักงาน 

 -สํานักงานมีวัสดุอุปกรณเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

-ประเมิน 

 

แบบประเมิน 

กิจกรรมพัฒนางานบริหารการเงินและบัญชี 

-การเบิกจายเงิน หลักฐานการเงินและบัญชี

ถูกตองเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

-มีการจัดอบรมเพ่ือใหบุคลากรของโรงเรียนมี

ความรูเก่ียวกับระเบียบและการเบิกจายเงินใน

สวนท่ีเก่ียวของอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 

การเบิกจายเงิน 

 

สมุดบัญชีและ

ทะเบียนคุมเงิน 

 

หลักฐานการเบิก

จายเงิน 

สมุดบัญชีและ

ทะเบียนคุมเงิน 

กิจกรรมคาจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ 

- การดําเนินงานเก่ียวกับการพัสดุ หลักฐานงาน

พัสดุและการบริหารสินทรัพยถูกตองเปนไปตาม

ระเบียบของทางราชการ 

- การดําเนินงานเก่ียวกับการพัสดุเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ (แผนการจัดซ้ือจัดจาง) 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 

-การจัดซ้ือจัดจาง 

 

 

-ทะเบียนคุม

ทรัพยสิน 

แผนปฏิบัติการ 

 

หลักฐานการ

จัดซ้ือจัดจาง 

 

ทะเบียนคุม

ทรัพยสิน 

แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรมคาน้ํามันเช้ือเพลิง 

 -การดําเนินงานเก่ียวกับการพัสดุ หลักฐานงาน

พัสดุและการบริหารสินทรัพยถูกตองเปนไปตาม

ระเบียบของทางราชการ 

- การดําเนินงานเก่ียวกับการพัสดุเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ (แผนการจัดซ้ือจัดจาง) 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 

-ทะเบียนคุม

ทรัพยสิน 

แผนปฏิบัติการ 

 

ทะเบียนคุม

ทรัพยสิน 

แผนปฏิบัติการ 

 

 

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

      (นางพิมลพรรณ  เพชรเลิศ )                             (นายจินดา  กรองทอง) 

              ครู ค.ศ.๓                           รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและงานบุคคล     

                      



๑๑๙ 

 

 

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

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)         ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ                 ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 



๑๒๐ 

 

โครงการท่ี ๑๒      ซอมบํารุงวัสดุสํานักงานและยานพาหนะ 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอท่ี  ๓ 

สนองกลยุทธสพม. เขต ๓๒     ขอท่ี ๔ 

สนองกลยุทธสพฐ.      ขอท่ี ๔ 

ลักษณะโครงการ     ( v  )  ใหม  (    )  ตอเนื่อง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   งานบุคลากร 

ผูรับผิดชอบ      ครูพิมลพรรณ เพชรเลิศ 

สถานท่ีดําเนินการ    หองงานบุคลากร   

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันโรงเรียนกระสังพิทยาคม มีครุภัณฑท่ีมีการใชงานทางดานการเรียนการสอน การสนับสนุน 

ทางการศึกษาอยางตอเนื่อง ทําใหอาจกอใหเกิดการชํารุดเสียหาย อันจะเปนเหตุใหประสิทธิภาพของการเรียน

การสอน และการใหการสนับสนุนทางการศึกษาลดลง หรืออาจกอใหเกิดอันตรายไดซ่ึงถามีการซอมบํารุง

อยางทันที จะทําใหการเสียหายของครุภัณฑไมขยายตัวออกไปจนไมสามารถซอมแซมได ดังนั้นการจัดเตรียม

ความพรอมสําหรับการซอมบํารุงครุภัณฑ จึงกอใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน และการสนับสนุนทาง

การศึกษา 

 ในแตละปรถยนตของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ไดมีการใชบริการในกิจกรรมตาง ๆ ท้ังดาน 

การไปราชการของครู-อาจารย การไปรวมกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการ 

ชํารุด สึกหรอของเครื่องยนตและอุปกรณประกอบตาง ๆ โรงเรียนกระสังพิทยาคมจึงมีความจําเปนตองมีการ 

ซอมแซมและบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหรถยนตมีความปลอดภัย และพรอมท่ีจะใชงานไดตลอดเวลา 

 

๒. วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือซอมแซม และบํารุงรักษาครุภัณฑ รถยนต ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 

 ๒. เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอคณะครูนักเรียน นักศึกษาในการเดินทางไปราชการ 

 

๓. เปาหมาย 

๓.๑ ดานปริมาณ 

ครุภณัฑและรถยนตของโรงเรียนกระสังพิทยาคมทางดานการศึกษาและการสนับสนุนทาง

การศึกษาอยูในสภาพพรอมใชงานได 

๓.๒ ดานคุณภาพ 



๑๒๑ 

 

ครุภณัฑและรถยนตของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ทางดานการศึกษา และการสนับสนุนทาง

การศึกษาสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 



๑๒๒ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายประชุมวิเคราะห ๑  ครั้ง/ป ก.ย. ๕๘ รองฯ จินดา 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๘ รองฯ จินดา 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติดําเนินงาน ๓ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๘ รองฯ จินดา 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ ตลอดป ๑ ต.ค. ๕๘ – 

๓๐ ก.ย. ๕๙ 

ฝายงบประมาณ 

และงานบุคคล/

ผูเก่ียวของ 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๑ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๙ รองฯ จินดา 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ              - บาท 

  เงินอุดหนุน (งบกลาง)   - บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน          - บาท    

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ วัสดุสํานักงาน      -    -    -    

 -คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาวัสด ุคาวัสดุซอม

บํารุงยานพาหนะ (งบกลาง ๒๐๐,๐๐๐ บาท) - 

 

- - 

 รวมท้ังส้ิน - - - 

    

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

ผลผลิต (Output)  

๑. ครุภัณฑของโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ทางดานการศึกษา และการสนับสนุนทาง

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

-ประเมิน 

 

แบบประเมิน 



๑๒๓ 

 

การศึกษาอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน 

๒. รถยนตของโรงเรียนกระสังพิทยาคม อยูใน

สภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

-ประเมิน 

 

แบบประเมิน 

ผลลัพธ (Outcome)  

๓. การเรียนการสอน และการบริการท่ีตองใช

ครุภัณฑสามารถดําเนินการไดอยางมีระสิทธิภาพ 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

-ประเมิน 

 

แบบประเมิน 

๔. ครูเจาหนาท่ีมีความปลอดภัยในการเดินทาง

โดยใชรถยนตของโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

-ประเมิน 

 

แบบประเมิน 

กิจกรรมคาน้ํามันเช้ือเพลิง 

 -การดําเนินงานเก่ียวกับการพัสดุ หลักฐานงาน

พัสดุและการบริหารสินทรัพยถูกตองเปนไปตาม

ระเบียบของทางราชการ 

- การดําเนินงานเก่ียวกับการพัสดุเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ (แผนการจัดซ้ือจัดจาง) 

 

รอยละ ๑๐๐ 

 

 

-ทะเบียนคุม

ทรัพยสิน 

แผนปฏิบัติการ 

 

ทะเบียนคุม

ทรัพยสิน 

แผนปฏิบัติการ 

 

 

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

      (นางพิมลพรรณ  เพชรเลิศ )                             (นายจินดา  กรองทอง) 

              ครู ค.ศ.๓                           รองผูอํานวยการฝายงบประมาณและงานบุคคล     

          

             

 

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

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)         ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ                 ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 



๑๒๔ 

 

โครงการท่ี ๑๓      พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพแบบย่ังยืน 

สนองกลยุทธโรงเรียน     ขอท่ี  ๒, ๓ 

สนองกลยุทธสพม. เขต ๓๒     ขอท่ี ๔ 

สนองกลยุทธสพฐ.      ขอท่ี ๔ 

ลักษณะโครงการ     (      )  ใหม  (  √   )  ตอเนื่อง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   งานบุคลากร 

ผูรับผิดชอบ      ครูสุดาพร 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 



๑๒๕ 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายประชุมวิเคราะห ๑  ครั้ง/ป ก.ย. ๕๘ รองฯ จินดา 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนานักเรียน 

๑ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๘ รองฯ จินดา 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติดําเนินงาน ๓ ครั้ง/ป ก.ย. ๕๘ รองฯ จินดา 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ 

    ๔.๑ เสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

    -คาใชจายในการเขารับการประชุมอบรมสัมมนา 

    -คาใชจายในการศึกษาดูงาน 

   ๔.๒ พัฒนาระบบบริหารบุคลากร 

 

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     ๕๙๖,๑๖๐ บาท 

  เงินอ่ืนๆ    -   บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน    ๕๙๖,๑๖๐ บาท 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ เสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๕๙๖,๑๖๐ - ๕๙๖,๑๖๐ 

  ๕.๑.๑ คาใชจายในการเขารับการประชุมอบรม

สัมมนา                                                          

ขาราชการครู ๑ คน (เบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท+ท่ีพัก 

๖๐๐ บาท + คาน้ํามัน ๒๘๐ บาท = ๑,๑๒๐ บาท/

คน)  

ขาราชการครู ๑๐๘ x๑,๑๒๐ = ๑๒๐,๙๖๐ บาท 

  ๕.๑.๒ คาใชจายในการศึกษาดูงาน                          

- บุคลากร ๑๘๕ คน xเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x๓ วัน 

= ๑๓๓,๒๐๐ บาท                                                         

- บุคลากร ๑๘๕ คน xท่ีพัก ๖๐๐ บาท x ๒ คืน = 



๑๒๖ 

 

๒๒๒,๐๐๐ บาท                                                              

- คาเชารถ ๔ คันๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท x๓ วัน = 

๑๒๐,๐๐๐ บาท         

๕.๒ พัฒนาระบบบริหารบุคลากร - - - 

 รวมท้ังส้ิน ๕๙๖,๑๖๐ - ๕๙๖,๑๖๐ 

   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 - สมัภาษณ - 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 

                       

       



๑๒๗ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝายแผนงานฯ 

 

 



๑๒๘ 

 

โครงการท่ี ๑๔    พัฒนาแผนงานและประกันคุณภาพสถานศึกษา   

สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอท่ี ๓ 

สนองกลยุทธสพม.เขต ๓๒   ขอท่ี ๕ 

สนองกลยุทธสพฐ.      ขอท่ี ๕ 

ลักษณะโครงการ     (  √  )  ใหม  (  )  ตอเนื่อง 

กลุมบริหารท่ีรับผิดชอบ   ฝายแผนงานและประกันคุณภาพสถานศึกษา   

ผูรับผิดชอบ      นางเดือนเพ็ญ  บุตรรัตน  

สถานท่ีดําเนินการ     โรงเรียนกระสังพิทยาคม   

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 แผนปฏิบัติการในปจจุบัน นับวามีความสําคัญ ตอหนวยงานเปนอยางยิ่ง หนวยงานใดท่ีมี แผน

ปฎิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพนั่น ยอมหมายถึง หนวยงานนั้นมีเครื่องมือท่ีเปนเครื่องคํ้าประกันวา เปาหมายใน

การทํางานในแตละปมีโอกาสบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวแลวเปนสิ่งยืนยันวาเปาหมาย ท่ีตั้งไวนั้น มีความ

เปนไปไดเพราะมีแผนงานรองรับท่ีชัดเจนและถาแผนปฏิบัติการดําเนินการไดสําเร็จก็จะสงผลตอความสําเร็จ

ของหนวยงานดวย บุคลากรจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจในการทํา โครงการกิจกรรมท่ีสนองตอบ

นโยบายและเปาหมายในการพัฒนาของหนวยงาน ใหเปนแผนปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังชวย

ในการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามกําหนด โรงเรียนกระสังพิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญ ของ

บุคลากรท่ีจะตองเปนผูจัด ทําโครงการและกิจกรรรม เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย

และใชจาย งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ อยางถูกตองและรวดเร็ว ซ่ึงจะชวยใหการบริหารและการจัดการขององคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด 

บรรลุเปาหมายการพัฒนา จึงจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนงาน/โครงการและพัฒนา ระบบ

การติดตามและรายงานผล เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถใหแกบุคลากรในการวางแผน การ จัดทํา

โครงการกิจกรรม และการติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน 

 

๒.  วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนงานโครงการ  

๒. เพ่ือพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน  

๓. เพ่ือยกระดับการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

 ๔. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙ และมีขอมูลสารสนเทศท่ีเปน

ปจจุบัน 

 ๕. สถานศึกษามีฐานขอมูลดานแผนงานและสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารและผูบริหารใช

ประกอบการบริหารและตัดสินใจ 

 



๑๒๙ 

 

๓. เปาหมาย 

๓.๑ ดานคุณภาพ 

 ๑. บุคลากรสามารถติดตามและรายงานผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๒. บุคลากรของโรงเรียนกระสังพิทยาคมมีความรู ความสามารถในการจัดแผนงานโครงการและ

กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนนโยบายสูการ ปฏิบัติอยางเปนระบบ  

 

๓.๒  ดานปริมาณ 

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนงานโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ ดําเนินงาน โดยมี 

ผูเขารวมประชุม จํานวน ๑๒๐ คน  

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน โดยมี ผูเขารวม

ประชุม จํานวน ๑๒๐ คน 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียนประชุม

วิเคราะห 

๑  ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ เพชรไพฑูรย 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักเรียน 

๑ ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ เพชรไพฑูรย 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินงาน 

๓ ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ เพชรไพฑูรย 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ   
 

  ๔.๑ พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
๒ ครั้ง/ป เทอม ๒/๕๘  

เทอม ๑/๕๙ 

นางเดือนเพ็ญ 

  ๔.๒ ประเมินโครงการพิเศษ 
ทุกครั้งท่ีมีการ

ประเมิน 

ตลอดป 
รองฯ เพชรไพฑูรย 

  ๔.๓ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ๑ ครั้ง/ป ตลอดป 
นางสาวลฎาภา 

  ๔.๔ พัฒนางานแผนงานฯ   
 

   -กิจกรรมท่ี ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
๑ ครั้ง/ป พ.ค.-มิ.ย. ๕๙ 

นางกมลวรรณ 



๑๓๐ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

   -กิจกรรมท่ี ๒ ประชุมอบรมพัฒนาการ

จัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

๑ ครั้ง/ป ก.ค. ๕๙ 
นางอนุช 

  ๔.๕ พัฒนางานสารสนเทศ ๒ ครั้ง/ป ครั้งท่ี ๑ ภาค

เรียนท่ี ๒/

๒๕๕๘ 

ครั้งท่ี ๒ ภาค

เรียนท่ี ๑/

๒๕๕๘ 

นางสาวผองศรี 

  ๔.๖ พัฒนางานสํานักงาน ๒ ครั้ง/ป ครั้งท่ี ๑  

ภาคเรียนท่ี ๒/

๒๕๕๘ 

ครั้งท่ี ๒  

ภาคเรียนท่ี ๑/

๒๕๕๘ 

นางสาวทินลดา 

  ๔.๗ มาตรการประหยัดไฟฟา ทุกวัน ตลอดป ทุกคน 

  ๔.๘ กิจกรรม ๕ ส ๔ ครั้ง/ป ตลอดป ทุกคน 

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

ไดรับการแตงตั้ง 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

  เงินงบประมาณ รวม   ๑๘๘,๐๐๐    บาท 

  เงินอ่ืนๆ              -    บาท 

   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ๑๘๘,๐๐๐    บาท 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๑ พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

๖๐,๐๐๐  

         

๖๐,๐๐๐  

๕.๒ ประเมินโครงการพิเศษ ๑๐๐,๐๐๐    ๑๐๐,๐๐๐  

๕.๓ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป                   -                     -    



๑๓๑ 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย 

เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ รวม 

๕.๔ พัฒนางานแผนงานฯ 

          

๑๘,๐๐๐  

         

๑๘,๐๐๐  

   -กิจกรรมท่ี ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ

การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน  

 

 

   -กิจกรรมท่ี ๒ ประชุมอบรมพัฒนาการจัดทํา

แผนงานโครงการและกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

 

๕.๕ พัฒนางานสารสนเทศ           ๙,๐๐๐           ๙,๐๐๐  

๕.๖ พัฒนางานสํานักงาน      ๑,๐๐๐          ๑,๐๐๐  

๕.๗ มาตรการประหยัดไฟฟา ๐  ๐ 

๕.๘ กิจกรรม ๕ ส                  -                    -    

รวมท้ังสิ้น ๔๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ 

    

 

 

 

 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

ผลผลิต Outputs     

๑.บุคลากรผูรับผิดชอบกิจกรรม/

โครงการสามารถจัดทําแผนงาน 

โครงการไดถูกตองและตอบสนอง

นโยบายของสํานักงาน เขตฯได

อยางมีประสิทธิภาพ  

๑๐๐ สอบถาม แบบสอบถาม 

๒. บุคลากรผูรับผิดชชอบกิจกรรม/

โครงการ สามารถติดตามและ

รายงาน การดําเนินงานตาม

โครงการ  

๑๐๐ สอบถาม แบบสอบถาม 



๑๓๒ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

ผลลัพธ Outcomes     

๑.แผนงานโครงการเปนกรอบใน

การกําหนดเพ่ือขับเคลื่อน นโยบาย

สูการปฏิบัติและบรรลุเปาหมายท่ี

กําหนด  

๑๐๐ สอบถาม แบบสอบถาม 

๒. ระบบติดตามและรายงานผล

การดําเนินงานตามโครงการ ได

ถูกตองรวดเร็ว 

๑๐๐ สอบถาม แบบสอบถาม 

 

 

 

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

       (นางเดือนเพ็ญ บุตรรัตน)                ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน) 

             ครู ค.ศ.๒                             ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ     

  

 

                     

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

 ( นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)        ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ           ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 



๑๓๓ 

 

โครงการท่ี ๑๕    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      นายสุริยันต แกวชนะ 

สถานท่ีดําเนินการ     โรงเรียนกระสังพิทยาคม   

 

๑. หลักการและเหตุผล 

สภาพปจจุบันความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงไป 

อยางรวดเร็ว และเก่ียวของกับวิถีชีวิตของประชาชนท่ัวไปมากยิ่งข้ึน  สงผลใหการดํารงชีวิตของทุก ๆ คน 

มีการพัฒนาและปรับตัวใหเขากับสภาวการณของสังคมโลกอยูตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึง

จําเปนตองสรางสรรคเด็กและเยาวชนใหมีความรู  ความสามารถ  ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณใน

ปจจุบัน  ในการพัฒนาศึกษานั้น   จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนใน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเปนเลิศดานวิชาการและมีศักยภาพในดานกิจกรรมวิชาการ กีฬา  ดนตรี  

ศิลปะ  การแสดง และการประดิษฐคิดคนสิ่งตาง ๆ     เพ่ือเตรียมพรอมใหเด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญ

ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตเพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ และกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี

ความสุข   

โรงเรียนกระสังพิทยาคมในฐานะท่ีเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู   

จําเปนตองพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถ ศักยภาพดานตางๆ นําไปสูความสําเร็จ เขารวมกิจกรรม

ประกวดแขงขันทักษะดานวิชาการ ดนตรี  นาฏศิลป ศิลปะ  และกีฬา  และนํามาประยุกตใชในการจัด

การศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนใหเปนผูมีท้ังความรู ความสามารถ     เพ่ือสรางโอกาสใหแกเด็กและ

เยาวชนไดแสดงศักยภาพทางวิชาการและกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

 

๒.  วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ดานวิชาการในระดับสากล 

 ๒. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ๓. เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการ 

 ๔. เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควานอกหองเรียน 

 ๕. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข 

 

๓. เปาหมาย 



๑๓๔ 

 

     ๓.๑ ดานคุณภาพ 

      ๑. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในกิจกรรมทักษะท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู และนําทักษะท่ีเปน

ประโยชนมาประยุกตใชในชีวิต  ซ่ึงเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกันรอยละ ๘๐  

  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. ๕๘ รองฯ ประถม 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๑ ครั้ง ก.ย. ๕๘ ครผูิว 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินงาน 

๓ ครั้ง ก.ย. ๕๘ ครสูุริยันต 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ   
 

  ๔.๑ คายดาราศาสตร ๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๙ ครูวุฒิไกร 

  ๔.๒ คายกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพลศึกษา 

๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๙ ครโูอภาส 

  ๔.๓ คายวิทยาศาสตร ๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๙ ครกัูลยารัตน 

  ๔.๔ คายคณิตศาสตร ม.๒ ๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๙ ครูอนุช 

  ๔.๕ คายคณิตศาสตร สูชุมชน ๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๙ ครอูนุช 

 ๔.๖ สงเสริมความสามารถพิเศษทางศิลปะ 

(คายศิลปะ) 

๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๙ ครลูิขิต 

  ๔.๗ คายยุวศิลปน ๓ ครั้ง/ป เทอม๒/๒๕๕๙ ครลูิขิต 

  ๔.๘ คายดนตรีนาฎศิลป ๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/๒๕๕๙ ครลูิขิต 

  ๔.๙ เขาคายการอานการเขียนภาษาไทย ๑ ครั้ง/ป ตลอดป ครูสนั่น 



๑๓๕ 

 

  ๔.๑๐ enflish to AEC ๑ ครั้ง/ป ตลอดป ครวูัลลพ 

  ๔.๑๑ นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ๑ ครั้ง/ป ตลอดป ครูสุริยันต 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๓ ชุด ก.ย. ๕๙ 
คณะกรรมการท่ี

ไดรับการแตงตั้ง 

 

 



๑๓๖ 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสถานศึกษา จัดข้ึน ประกอบไปดวย 

           ๑. กิจกรรมวิชาการ     ๖๑๒,๐๙๐  บาท 

           ๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  

           ๓. ทัศนศึกษา  

           ๔. การบริการสารสนเทศ/ICT  

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน            ๖๑๒,๐๙๐  บาท 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย xงบเรยีนฟร ี

งบวิชาการ งบอ่ืนๆ รวม 

  ๔.๑ คายดาราศาสตร         ๓๐,๐๐๐  

--          

๓๐,๐๐๐  

  ๔.๒ คายกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา         ๔๐,๐๐๐  

-         

๔๐,๐๐๐  

  ๔.๓ คายวิทยาศาสตร         ๓๑,๕๐๐  

-         

๓๑,๕๐๐  

  ๔.๔ คายคณิตศาสตร ม.๒         ๗๐,๐๐๐  

-         

๗๐,๐๐๐  

  ๔.๕ คายคณิตศาสตร สูชุมชน         ๑๐,๐๐๐  

-         

๑๐,๐๐๐  

 ๔.๖ สงเสริมความสามารถพิเศษทางศิลปะ (คาย

ศิลปะ)         ๒๐,๐๐๐  

-         

๒๐,๐๐๐  

  ๔.๗ คายยุวศิลปน         ๓๐,๐๐๐  

--          

๓๐,๐๐๐  

  ๔.๘ คายดนตรีนาฎศิลป       ๑๐๐,๐๐๐  

--        

๑๐๐,๐๐๐  

  ๔.๙ เขาคายการอานการเขียนภาษาไทย         ๒๐,๐๐๐  

-         

๒๐,๐๐๐  

  ๔.๑๐ enflish to AEC         ๔๐,๐๐๐  

-         

๔๐,๐๐๐  

  ๔.๑๑ นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน       ๒๒๐,๕๙๐  

-       

๒๒๐,๕๙๐  

รวมท้ังส้ิน ๖๑๒,๐๙๐  --  ๖๑๒,๐๙๐ 



๑๓๗ 

 

 



๑๓๘ 

 

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 

       (นายสุริยันต  แกวชนะ)                     (นายประถม นิธุรัมย) 

              ครู ค.ศ.๒                          รองผูอํานวยการฝายวิชาการ     

 

                    

 

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

   (นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)          ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

 ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ            ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 



๑๓๙ 

 

โครงการท่ี ๑๖    ICT 

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      นายสุริยันต แกวชนะ 

สถานท่ีดําเนินการ     โรงเรียนกระสังพิทยาคม   

 

๑. หลักการและเหตุผล 

สภาพปจจุบันความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงไป 

อยางระบบการศึกษาในปจจุบันมีการพัฒนาโดยนําความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยเฉพาะการอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรเปนสื่อในการเขาถึงระบบสารสนเทศและการแปลงขอมูล 

เพ่ือใชสารสนเทศในการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การใชสื่อไมวาเปนสื่อคอมพิวเตอร สื่อ 

ออนไลน หรือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ลวนเปนการนําเทคโนโลยีเขามาปรับลด 

ขอจํากัดตอการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม บุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังตัวของผูท่ีตองไดรับ 

การศึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองอยูในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเขาถึงสารสนเทศ 

ทางการศึกษาท่ีไดออกแบบไว พรอมฝกทักษะเพ่ือนําไปใชในการดําเนินชีวิต การศึกษาตอ การ 

ประกอบอาชีพในภายภาคหนาดวยความจําเปนในการจัดสิ่งแวดลอมท้ังการเตรียมพรอมในการเขาถึง

สารสนเทศ จึงตองมีการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ อุปกรณท่ีใชในการสื่อสาร 

ครุภัณฑท่ีใชในการฝกฝน การเรียนการสอน เพ่ือใหโรงเรียนเปนแหลงความรู แหลงเรียนรูท่ี 

ผูเรียนสามารถใชประสบการณจากโรงเรียนนําไปใชกับชีวิตจริงไดอยางสมบูรณ จึงเปนหนาท่ี 

อันยิ่งยวดในการจัดเตรียมวัสดุครุภัณฑพัฒนาความรูบุคลากร พัฒนาสื่อ เพ่ือรองรับและฝกอบรม 

พัฒนาบุคลากรเพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพอยาง 

คุมคา 

 เพ่ือใหการดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงควรดําเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนา 

ดังกลาว 

 

๒.  วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง 

 เรียนรูและสื่อตางๆรอบตัว 

  ๒. เพ่ือใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 

  ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการบริบทและภูมิ 



๑๔๐ 

 

 ปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

  ๔. เพ่ือใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ 

 ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

 ๕. เพ่ือใหสถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ 

 สะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู สําหรับผูเรียน 

 ๖. เพ่ือใหสถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

๓. เปาหมาย 

     ๓.๑ ดานปริมาณ 

      ๑. นักเรียนใชแหลงคนควาอินเตอรเน็ตเพ่ิมมากข้ึน 

  ๒. ครูมีสื่อ ICT ใชในการเรียนเพ่ิมข้ึนอยางนอยคนละ๑ ชิ้น 

  ๓. มีกิจกรรมทักษะวิชาการคอมพิวเตอรนักเรียนป ละ ๑ ครั้ง 

  ๔. โรงเรียนมีการใชการสื่อสารผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารเพ่ิมข้ึน 

 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 

 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

 ๒. นักเรียนมีความสามารถในการผลิตผลงานแขงขันระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

 ๓. ครูสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

 ๔. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารเพ่ิมมากข้ึน 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายประชุมวิเคราะห ๑  ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ ประถม 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๑ ครั้ง ก.ย. ๕๘ ครูผิว 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินงาน 

๓ ครั้ง ก.ย. ๕๘ ครูสุริยันต 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ   
 

  ๔.๑ พัฒนาระบบเครือขายภายในโรงเรียน ๑ ครั้ง/ป  ตลอดป ครูท่ีไดรับผิดชอบ

มอบหมาย 
  ๔.๒ พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ๑ ครั้ง/ป ตลอดป 

  ๔.๓ พัฒนาแหลงสืบคน ICT  ๑ ครั้ง/ป ตลอดป 



๑๔๑ 

 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๓ ชุด ก.ย. ๕๙ 
คณะกรรมการท่ี

ไดรับการแตงตั้ง 

 

 



๑๔๒ 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสถานศึกษา จัดข้ึน ประกอบไปดวย 

           ๑. กิจกรรมวิชาการ      

           ๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  

           ๓. ทัศนศึกษา  

           ๔. การบริการสารสนเทศ/ICT    ๖๑๒,๐๙๐  บาท 

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน            ๖๑๒,๐๙๐  บาท 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย xงบเรยีนฟร ี

งบ ICT งบอ่ืนๆ รวม 

  ๕.๑ พัฒนาระบบเครือขายภายในโรงเรียน ๑๕๐,๐๐๐ --  ๑๕๐,๐๐๐ 

  ๕.๒ พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ๕๐,๖๐๐ - ๕๐,๖๐๐ 

  ๕.๓ พัฒนาแหลงสืบคน ICT  ๔๑๑,๔๙๐ - ๔๑๑,๔๙๐ 

รวมท้ังส้ิน ๖๑๒,๐๙๐  --  ๖๑๒,๐๙๐ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

๑. นักเรียนใชแหลงคนควา

อินเตอรเน็ตเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ ๑๐๐ 

 

ประเมิน แบประเมิน 

๒. ครูมีสื่อ ICT ใชในการเรียน

เพ่ิมข้ึนอยางนอยคนละ๑ ชิ้น 

รอยละ ๘๐ ประเมิน แบประเมิน 

๓. มีกิจกรรมทักษะวิชาการ

คอมพิวเตอรนักเรียนป ละ ๑ ครั้ง 

รอยละ ๘๐ ประเมิน แบประเมิน 

๔. โรงเรียนมีการใชการสื่อสารผาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารเพ่ิมข้ึน 

 

รอยละ ๗๐ ประเมิน แบประเมิน 

 

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

       (นายสุริยันต  แกวชนะ)                     (นายประถม นิธุรัมย) 

              ครู ค.ศ.๒                          รองผูอํานวยการฝายวิชาการ     



๑๔๓ 

 

 

                    

ลงช่ือ ………………………….ผูเห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ ………………………..อนุมัตโิครงการ 

   (นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)          ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

 ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ            ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 



๑๔๔ 

 

โครงการท่ี ๑๗   คุณธรรม จริยธรรม   

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 

 

๒.  วัตถุประสงค 

       ๑. เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝกความอดทนความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

       ๒. เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีเปนพลเมืองดี  รูจักชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ 

  ๓.  เพ่ือใหลูกเสือเนตรนารีไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณตรงและเรียนรูพ่ิมเติม 

  ๔. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง 

  ๕.เพ่ือใหผูเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

       ๖. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษานอกสถานท่ี 



๑๔๕ 

 

๓. เปาหมาย 

   ๓.๑ ดานปริมาณ 

       ๑.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดเขารวมกิจกรรมนําลูกเสือ-เนตรนารีและผูบําเพ็ญ

ประโยชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เขาคายพักแรมแบบพัก คางแรม 

       ๒. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไดเขาอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

   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. ๕๘ รองฯ วัฒนา 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๑ ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ วัฒนา 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินงาน 

๓ ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ วัฒนา 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ   
 

 ๔.๑ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรม

ลูกเสือ ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  

๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/๒๕๕๘ หัวหนาลูกเสือ ยุว

กาชาด และบําเพ็ญ

ประโยชน 

 ๔.๒ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรม

ลูกเสือ ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒                   

๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/๒๕๕๘ หัวหนาลูกเสือ ยุว

กาชาด และบําเพ็ญ

ประโยชน 

 ๔.๓ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรม

ลูกเสือ ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓                    

๑ ครั้ง/ป  เทอม ๒/๒๕๕๘ หัวหนาลูกเสือ ยุว

กาชาด และบําเพ็ญ

ประโยชน 

 ๔.๔ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๔       

๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/

๒๕๕๘ 

หัวหนาระดับม.๔ 

 ๔.๕ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๕       

๑ ครั้ง/ป 
เทอม ๒/

๒๕๕๘ 

หัวหนาระดับม.๕ 



๑๔๖ 

 

 ๔.๖ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับชัน้

มัธยมศึกษาปท่ี ๖                

๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/

๒๕๕๘ 

หัวหนาระดับม.๖ 

 ๔.๗ ชุมนุม ๑ ครั้ง/ป เทอม ๑/๒๕๕๙ ครูทองดี 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๓ ชุด พ.ค. ๕๙ คณะกรรมการท่ี

ไดรับการแตงตั้ง 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสถานศึกษา จัดข้ึน ประกอบไปดวย 

           ๑. กิจกรรมวิชาการ      

           ๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  ๖๑๒,๐๙๐  บาท 

           ๓. ทัศนศึกษา  

           ๔. การบริการสารสนเทศ/ICT     

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน            ๖๑๒,๐๙๐  บาท 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย xงบเรยีนฟร ี

งบคุณธรรม งบทัศนศึกษา รวม 

๕. คุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด      

 ๕.๑ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรมลูกเสือ 

ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๑  

๒๐,๐๐๐ --  ๒๐,๐๐๐ 

 ๕.๒ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรมลูกเสือ 

ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๒                   

๒๐,๐๐๐ --  ๒๐,๐๐๐ 

 ๕.๓ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกิจกรรมลูกเสือ 

ยุวกาชาด และบําเพ็ญประโยชน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๓                    

๒๐,๐๐๐ --  ๒๐,๐๐๐ 

 ๕.๔ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับชัน้

มัธยมศึกษาปท่ี ๔       

๒๐,๐๐๐ --  ๒๐,๐๐๐ 

 ๕.๕ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับชัน้

มัธยมศึกษาปท่ี ๕       

๒๐,๐๐๐ --  ๒๐,๐๐๐ 

 ๕.๖ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับชัน้

มัธยมศึกษาปท่ี ๖                

๒๐,๐๐๐ --  ๒๐,๐๐๐ 

 ๕.๗ ชุมนุม ๒,๐๐๐ --  ๒,๐๐๐ 



๑๔๗ 

 

รวมท้ังส้ิน ๑๒๒,๐๐๐ --  ๑๒๒,๐๐๐ 

 



๑๔๘ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

 ๑. เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝก

ความอดทนความมีระเบยีบวินัย 

รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางาน

รวมกับผูอ่ืน 

 ๒. เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีเปน

พลเมืองดี  รูจักชวยเหลือสังคมดวย

ความเต็มใจ 

  ๓.  เพ่ือใหลูกเสือเนตรนารีได

พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจาก

ประสบการณตรงและเรียนรูพ่ิม

เติม 

  ๔. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรง 

  ๕.เพ่ือใหผูเรียนนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

  ๖. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ

การศึกษานอกสถานท่ี 

๙๐ 

 

 

 

๙๐ 

 

 

๙๐ 

 

 

 

๙๐ 

 

๙๐ 

 

๙๐ 

สังเกต 

 

 

 

สังเกต 

 

 

สังเกต 

 

 

 

สังเกต 

 

สังเกต 

 

สังเกต 

 

แบบสังเกต 

 

 

 

แบบสงัเกต 

 

 

แบบสังเกต 

 

 

 

แบบสังเกต 

 

แบบสังเกต 

 

แบบสังเกต 

 

 

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

       (นายวัฒนา  สราญบุรุษ)                   (นายวัฒนา  สราญบุรุษ) 

 รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน    รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 

 

       

              

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

   (นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)     ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ         ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 



๑๔๙ 

 

โครงการท่ี ๑๘    ทัศนศึกษา   

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 

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรู

ตามความตองการของผูเรียนและสนองความตองการของทองถ่ิน ดังนั้นการจัดทัศนศึกษาสําหรับนักเรียนก็

เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายจากภายในทองถ่ินของตนเองแลว นักเรียนควรไดรับ

ประสบการณตรงจากการศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ ท่ีอยูภายนอกทองถ่ินของตนเอง โรงเรียนศรี

พัฒนารามจึงจัดทําโครงการทัศนศึกษาข้ึน เพ่ือเนนกระบวนการเรียนรูสูโลกกวาง 

 

๒.  วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูท่ีอยูภายนอกชุมชน 

 ๒. เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรูใหดียิ่งข้ึน 

 ๓. เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากแหลงเรียนรู 

๓. เปาหมาย 

   ๓.๑ ดานปริมาณ 

 ๑. ผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งท่ีไดพบเห็น 

 ๒. ผูเรียนมีความพึงพอใจ มีความสุขในการเรียนรู 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 

 ๑. ผูเรียนมีทักษะกระบวนการในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 

 ๒. ผูเรียนนําเอาความรูและประสบการณท่ีไดรับไปใชในการศึกษาและการดํารงชีวิตไดอยาง 

เหมาะสม 

 

๔.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

 



๑๕๐ 

 

กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.  คณะกรรมการฝายประชุมวิเคราะห ๑  ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ วัฒนา 

๒.  คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดกิจกรรม ๑ ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ วัฒนา 

๓.  เสนอรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินงาน 

๓ ครั้ง ก.ย. ๕๘ รองฯ วัฒนา 

๔.  ดําเนินกิจกรรมตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ   
 

  ๔.๑ ทัศนศึกษา ม.๑ ๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/๒๕๕๘ หัวหนาระดับม.๑ 

  ๔.๒ ทัศนศึกษา ม.๒ ๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/๒๕๕๘ หัวหนาระดับม.๒ 

  ๔.๓ ทัศนศึกษา ม.๓ ๑ ครั้ง/ป  เทอม ๒/๒๕๕๘ หัวหนาระดับม.๓ 

  ๔.๔ ทัศนศึกษา ม.๔ ๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/

๒๕๕๘ 

หัวหนาระดับม.๔ 

  ๔.๕ ทัศนศึกษา ม.๕ ๑ ครั้ง/ป 
เทอม ๒/

๒๕๕๘ 

หัวหนาระดับม.๕ 

  ๔.๖ ทัศนศึกษา ม.๖ ๑ ครั้ง/ป เทอม ๒/

๒๕๕๘ 

หัวหนาระดับม.๖ 

๕.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ๓ ชุด พ.ค. ๕๙ คณะกรรมการท่ี

ไดรับการแตงตั้ง 

 

๕. งบประมาณท่ีใช  

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสถานศึกษา จัดข้ึน ประกอบไปดวย 

           ๑. กิจกรรมวิชาการ      

           ๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด   

           ๓. ทัศนศึกษา      ๖๑๒,๐๙๐  บาท 

           ๔. การบริการสารสนเทศ/ICT     

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน            ๖๑๒,๐๙๐  บาท 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย xงบเรยีนฟร ี

งบทัศนศึกษา งบอ่ืนๆ รวม 

๕. ทัศนศึกษา      

  ๕.๑ ทัศนศึกษา ม.๑       ๑๐๙,๑๒๐  --        ๑๐๙,๑๒๐  

  ๕.๒ ทัศนศึกษา ม.๒       ๐๑,๔๒๐  --        ๑๐๑,๔๒๐  



๑๕๑ 

 

กิจกรรม ประมาณการรายจาย xงบเรยีนฟร ี

งบทัศนศึกษา งบอ่ืนๆ รวม 

  ๕.๓ ทัศนศึกษา ม.๓       ๑๐๒,๓๐๐  --       ๑๐๒,๓๐๐  

  ๕.๔ ทัศนศึกษา ม.๔       ๑๑๓,๐๕๐  --        ๑๑๓,๐๕๐  

  ๕.๕ ทัศนศึกษา ม.๕          ๖,๔๕๐  --          ๘๖,๔๕๐  

  ๕.๖ ทัศนศึกษา ม.๖          ๙,๗๕๐  --          ๙๙,๗๕๐  

รวมท้ังส้ิน ๖๑๒,๐๙๐ --  ๖๑๒,๐๙๐ 

 



๑๕๒ 

 

๖.  การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

- นักเรียนมีความรูจาก

ประสบการณตรงในการทัศนศึกษา 

รอยละ ๙๐ สอบถาม แบบสอบถาม 

 

- ความพึงพอใจของนักเรียนและผู

ท่ีเก่ียวของ 

รอยละ ๙๐ สอบถาม แบบสอบถาม 

 

 

 

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

       (นายวัฒนา  สราญบุรุษ)                   (นายวัฒนา  สราญบุรุษ) 

 รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน    รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 

 

 

                    

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

   (นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน)     ( นายสรวิศณ นพพงศสิริเดช ) 

ปฏิบัติหนาท่ีฯ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ         ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 


	นายสุริยันต์         
	ครูสุริยันต์         

